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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do srpna 2016
Příjmy
Úvěr
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů
(očekávaný příjem za pojistnou událost)

6 572 992,52 Kč
5 000 000,00 Kč
11 884 540,39 Kč
-311 547,87 Kč

Volby 2016
Dne 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin se
konají volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České
republiky.
Komunikace u MŠ Potěhy
31. července byla dokončena stavba komunikace a chodníků u MŠ Potěhy („k Caklům“).
Celé dílo stálo 5 837 847,- Kč, z toho 5 000 000,- Kč jsme si půjčili za minimální úrok u
České spořitelny – doba splatnosti 8 let. Zbytek ceny byl hrazen z vlastních zdrojů.

2. KULTURNÍ AKCE
2. října od 14 hod. přivítáme nové občánky naší obce.
Bobřík odvahy – viz oddíl Sokol Potěhy
1. listopadu zveme všechny děti a rodiče do mateřské školky na odpolední pohádku
Krakonošovo spadané listí, začátek v 16 hodin v budově MŠ, vstupné dobrovolné.
4. prosince se uskuteční rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou, bližší
informace budou včas zveřejněny.

Jubilanti IV. čtvrtletí 2016
19. listopadu oslaví pan Matál Václav 70 let
8. prosince oslaví paní Pekárková Marie 75 let
18. prosince oslaví pan Lázňovský Jiří 75 let
Jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
OKRESNÍ OLYMPIÁDA - KUTNÁ HORA
Ve dnech 19. a 21. září 2016 se zúčastnili naši atleti okresního přeboru v atletice a vedli si
výborně.
Jednu zlatou medaili získali Aleš Válek, Petra Lebdušková, Jolana Čejková, Hana
Štainerová a Barbora Zajícová. Celkem čtyři medaile získal Dobroslav Šaroun, který vyhrál
skok daleký, druhý byl v hodu diskem a třetí v hodu oštěpem i v běhu na 60 metrů. Stejný
počet medailí získal Tomáš Rolenec. Ten vyhrál skok daleký, skok vysoký, hod míčkem a
druhý byl v běhu na 150m. Také ostatní atleti si vedli dobře. Byla to nejúspěšnější okresní
soutěž od roku 2003.
Naše škola se letos přihlásila do soutěže "Stroj na jedničky". Žáci si mohou procvičovat
látku z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Soutěž je celorepubliková a
soutěží se o Playstation 4, mobily a kola. Soutěž pořádá nakladatelství TAKTIK.
Minifirma 4KIDS si Vás dovoluje pozvat na Vánoční jarmark, který se koná 2. 12. 2016
od 17 hod v budově ZŠ a MŠ Potěhy. Výtěžek z jarmarku i kreativních dílniček bude
věnován na další budování dětského hřiště před školou.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT naší školy se uskuteční dne 16. 12. 2016 od 17 hodin v
kostele svatého Gotharda v Potěhách.

4. SOKOL POTĚHY Z.S.
Ohlédnutí:
27. srpna na konci prázdnin jsme připravili IV. ročník Potěžské šlápoty – Indiánské léto, za
hezkého počasí přišlo 93 dětí a mnoho dospělých.
O prázdninách proběhla úprava prostor kabin, byla vybudována nová zasedací místnost a
částečná výmalba kabin.
Již tradiční posvícenská zábava se nekonala a tímto se omlouváme Všem občanům.
Co nás čeká?
Každé pondělí od 19 hod. probíhá cvičení Aerobiku, předcvičuje Věra Szabová.
28. října 2016 v pátek na svátek pořádá Sokol a OÚ Potěhy od 18 hodin Bobříka
odvahy pro děti a dospělé, lampion nebo lucernu s sebou.
Fotbalová přípravka hraje1.října 2016 v 10 hodin na místním hřišti fotbalový turnaj. Je to
druhý a zároveň poslední domácí turnaj. Přijďte fandit.
Naši nejmenší trénují každý čtvrtek od 16 hodin.
Fotbalové mužstvo dospělých zahájilo sezónu: Záboří : Potěhy 2:3, Potěhy : H.Bučice 3:2,
Hostovlice : Potěhy 10:0, Potěhy : Chotusice B 2:2, Horušice : Potěhy 5:1
Zbývá odehrát:
Potěhy : Vlkaneč
Žleby : Potěhy
Tupadly „C“ : Potěhy
Potěhy : Okřesaneč
Bratčice : Potěhy
Potěhy : Vrdy“B“

1. 10. 2016 16:30hod.
8. 10. 2016 16:00hod.
15. 10. 2016 16:00hod.
22. 10. 2016 15:30hod.
29. 10. 2016 14:30hod.
5. 11. 2016 14:00hod.

Na konci tohoto roku, 31.12 2016 pořádáme tradičně silvestrovské fotbalové utkání.
Sokol Potěhy z.s. děkuje Všem za podporu. Každý, kdo pomůže, zaslouží velký dík a
odměnou mu je radost ostatních.
Přejeme našim občanům hezký a barevný podzim.

5. HASIČI POTĚHY
Během letních měsíců byla naše výjezdová jednotka povolána ke 3 zásahům.
Poslední výjezd se uskutečnil 22. 9., kde jsme se zúčastnili námětového cvičení
Integrovaného záchranného systému. Námětem celého cvičení byl teroristický útok na
SOU dopravním v Čáslavi.
V průběhu prázdnin jsme se také zúčastnili několika soutěží, na nichž jsme byli většinou
úspěšní.
Na podzim nás čeká údržba techniky a práce na hasičské zbrojnici.
Ke konci letošního roku se bude konat Výroční valná hromada, kde shrneme činnost
našeho spolku a plán akcí, které nás čekají v roce 2017.
Všem našim spoluobčanům přejeme krásné babí léto.

6. HISTORIE OBCE
V dubnu 1847 dal rychtář Matěj Havelka na obecní útraty vysázet ořechy před kostel.
Toho roku se stal farářem v Potěhách Josef Moučka, který byl 16 roků administrátorem
zdejší fary. Staral se o tělesné a duševní vzdělání svých „oveček“. Vdovy a sirotky ze
svého vlastního jmění podporoval, ač tehdy panu faráři Zamastilovi v Čáslavi bydlícímu
300 zl. stříbra roční penze splácel.
Do roku 1848 je školní kronika psaná švabachem. Od roku 1844, ale starý pravopis
ustupuje novějšímu.
R. 1850 v červenci byly provedeny první volby do představenstva obce. Představeným se
stal Václav Nigrín z č. 23, radními Jan Vančura z č. 36 a Jakub Havelka z č. 8.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve IV. čtvrtletí 2016:
5. a 19. října

9. a 23. listopadu

7. a 28. prosince

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve IV. čtvrtletí 2016 na velkoobjemový
komunální odpad, nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče a použité oleje.
Kontejner bude zpřístupněn ve stanovené dny vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod.
8. a 22. října

5. a 19. listopadu

17. prosince

DSO – kanalizace – informace o telefonním spojení v případě poruchy:

p. Jozefy – 737 520 616
Upozornění pro občany!!!
Zákaz parkování na chodníku!!!
Zákaz parkování vozidel nad 3,5 t na parkovišti proti obchodu!!!

