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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do listopadu 2018
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů-saldo

14 382 818,11 Kč
12 521 898,32 Kč
1 860 919,79 Kč

Vážení občané,
konec roku se nezadržitelně blíží. Chtěl bych Vám poděkovat za Vaše hlasy v říjnových
komunálních volbách. Děkuji novému zastupitelstvu za důvěru a zároveň chci poděkovat
minulému zastupitelstvu za výbornou práci v letech 2014 – 2018.
Myslím, že se nám v uplynulém volebním období podařilo realizovat mnoho užitečných
projektů, které nám pomohly vylepšit a zpestřit život v naší obci. V tomto duchu se
budeme společně s novým zastupitelstvem snažit navázat na uplynulé období tak, aby
další čtyři roky byly stejně úspěšné.
Na příští rok jsou již naplánované a rozpracované další projekty. Bude zahájena další
etapa zateplení základní školy, opravena tělocvična, proběhne revitalizace rybníku,
rekonstrukce místní komunikace a chodníků. Také bude dokončena oprava kostela.
Uvedené akce budou financovány především z dotačních programů.
V současné době jednáme o vykoupení zhruba 2 ha pozemků v zástavbové oblasti s cílem
vybudování stavebních parcel pro rodinné domy.
Čeká nás tedy spousta práce a starostí. Věřím, že nové zastupitelstvo tyto i další akce
zvládne.
Přeji Vám úspěšný rok 2019, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Karel Novotný
starosta obce Potěhy

Místní poplatky na rok 2019
Zastupitelstvo obce Potěhy schválilo místní poplatky na rok 2019 v nezměněné výši takto:
Svoz komunálního odpadu
- občan s trvalým pobytem v Potěhách
- rekreační objekt
- zakoupení pytle AVE v kanceláři OÚ

500 Kč/osoba
550 Kč/objekt
20 Kč/ks

Poplatek za psa

100 Kč/pes

Splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu a za psa je do 30. 4. 2019. Lze zaplatit
buď hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostně na č. účtu 443554379/0800
vedeného u České spořitelny, a.s., variabilní symbol = číslo popisné.

2. KULTURNÍ AKCE

ZASTUPITELSTVO OBCE POTĚHY
VÁS ZVE NA

2. O B E C N Í P L E S
KDY:

26. LEDNA 2019 OD 20.00 HODIN

KDE:

POHOSTINSTVÍ NA ŠPÝCHAŘE V POTĚHÁCH

HRAJE: B-DANCE BAND
VSTUPNÉ: 150,- KČ
BOHATÁ TOMBOLA

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
KDY:

5. LEDNA 2019 OD 9.00 HODIN

KDE:

POHOSTINSTVÍ NA ŠPÝCHAŘE V POTĚHÁCH

PREZENTACE:

8.30 – 9.00 HODIN

ZÁPISNÉ:

100,- KČ

ZVÁNI JSOU NEREGISTROVANÍ HRÁČI NEHRAJÍCÍ ŽÁDNÉ SOUTĚŽE!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, SRDEČNĚ ZVE ZASTUPITELSTVO OBCE POTĚHY

NOVOROČNÍ BĚH
KDY: 1. LEDNA 2019 OD 13.00 HODIN
KDE: HŘIŠTĚ ZŠ POTĚHY

Únor a březen 2019 – dětský karneval, datum bude upřesněno na plakátech
Jubilanti I. čtvrtletí 2019
7. ledna oslaví paní Viltová Jiřina 75 let
9. ledna oslaví paní Zahradníková Marie 75 let
12. března oslaví pan Opočenský Oldřich 70 let
26. března oslaví pan Šindelář Václav 100 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Oslava 100 let od vzniku ČSR
2.11. 2018 si naše škola společně s žáky a jejich rodiči připomněla stoleté výročí od vzniku
ČSR.
Žáci všem zúčastněným ve stručnosti připomněli vznik naší republiky. Poté zazněly naše
krásné prvorepublikové písně jako například Ta naše písnička česká, Přednosta stanice,
Ezop a brabenec atd., které si nacvičili žáci pod vedením pí. učitelek Lucie Kavánkové a
Moniky Špitzerové. Náš dětský sbor ukončil své vystoupení původní československou
hymnou.
Posléze byli všichni pozváni na výstavu v prostorách chodby základní školy Potěhy, kde
jsou připomenuty důležité politické a umělecké osobnosti první republiky, naše světově
známé značky, fotogalerie Čáslavi a jejího okolí v dobách minulých a dnes, atd. Vše bylo
zakončeno slavnostním lampionovým průvodem.
Fandili jsme slušně …
V pondělí, 3. 12. 2018, se vybraní žáci 5. třídy a z II. stupně zúčastnili Mistrovství světa ve
florbale 2018. S bubny, trumpetami, foukačkami a transparenty vyrazili směr 02 Aréna
Praha.
Fandilo se během zápasu Japonsko vs. Singapur a Německo vs. Lotyšsko. Program dne,
který si pořadatelé pro děti a jejich pedagogy připravili, si všichni náležitě užili a odjížděli
s radostí a zážitkem.

Čertí rej
Ve středu 5. prosince 2018 ZŠ a MŠ Potěhy navštívil Mikuláš, kterému dělali společnost
andělé a čerti.
Společně navštívili I. stupeň a mateřskou školu, kde všem dětem za básničku nebo
písničku předali sladký balíček. Během návštěvy ve třídách se uskutečnila i soutěž
ve vázání tkaniček. A tak si děti zasoutěžily, kdo z nich je nejrychlejší v této dovednosti.
Ke konci vyučování navštívili žáky II. stupně v tělocvičně, kde se uskutečnil turnaj
v přehazované. A stejně jako Mikulášská nadílka se ve stejný den konaly i Mikulášské
hrátky, kde si žáci zasoutěžili v sudoku a osmisměrkách.

Vánoční koncert v kostele sv. Gotharda v Potěhách
Při Vánočním koncertu dne 14. 12. 2018 bylo vybráno celkem 5 068,- Kč. Vybrané
finanční prostředky byly předány na opravu kostela. Všem dárcům děkujeme.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Dne 3. listopadu 2018 se uskutečnil Bobřík odvahy, po stopách vodníků, čertů a různých
strašidel se vydalo 84 dětí.
Fotbalová přípravka odehrála podzimní část a už se těšíme na jaro.
Muži skončili ve IV. třídě na 6. místě.
Co nás čeká:
Na konci tohoto roku v pondělí 31. 12. 2018 připravujeme již tradiční silvestrovské
fotbalové utkání na místním hřišti, začátek je od 11.00 hod., bude připraveno malé
občerstvení, přijďte se rozloučit se starým rokem.
Nový rok 1. 1. 2019 zahájíme novoročním během, kdy se sejdou všichni ti, kdo si chtějí
užít trošku pohybu a přivítat nový rok. Sraz je v 13.00 hod. na místním hřišti.
Dále připravujeme Sportovní ples, který se bude konat v sobotu 9. února 2019 v místním
pohostinství Na Špýchaře, hrají Starý Klády, začátek je od 20.00 hod..
Každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod. probíhá ve školní tělocvičně cvičení aerobiku pod
vedením Věry Szabové.
V měsíci březnu proběhne Valná hromada spolku, jste všichni zváni, termín upřesníme.
Za rok 2018 děkujeme Všem, kteří nás podporují a fandí našemu týmu.
Sokol Potěhy z.s. přeje lidem naší obce krásné vánoční svátky a pohodový nový rok.

5. HASIČI POTĚHY
Blíží se konec roku, tudíž je čas na zhodnocení činnosti SDH za rok 2018.
Letos jsme uspořádali několik kulturních a sportovních akcí. Tento rok byl úspěšný i
v oblasti požárního sportu. Sportovní družstvo se umisťovalo zpravidla na předních
pozicích. Soutěží bylo celkem deset, za zmínku stojí i výtečné druhé místo našich dětí na
okrskové soutěži v Okřesanči.
Naše výjezdová jednotka byla povolána celkem k 17 výjezdům.
Rádi bychom Vás pozvali na náš hasičský ples, který se bude konat 16. 3. 2019
v pohostinství Na Špýchaře, kde nám bude hrát hudební skupina Faustband.
Děkujeme za podporu a spolupráci s obecním úřadem a všem občanům za přízeň. Všem
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku hodně zdraví.

6. HISTORIE OBCE
Roku 1878 dne 7 měsíce dubna byl v 7 hodin ráno první základní kámen na školu
v Potěhách založen.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v lednu 2019:
9. a 23. ledna
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
Další termíny zasedání zastupitelstva obce budou včas zveřejněny.

Termíny zpřístupnění kontejneru v I. čtvrtletí 2019 na velkoobjemový komunální
odpad, nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče a použité oleje. Kontejner
bude zpřístupněn ve stanovené dny vždy od 14.00 hodin do 16.00 hodin.
12. ledna

16. února

9. a 23. března

Odpočty vody a kanalizace
Ve dnech 28. 12. a 29. 12. 2018 bude paní Sedláčková provádět odpočty vody a
kanalizace. Prosíme občany o spolupráci a bezpečný přístup k vodoměrům. V době Vaší
nepřítomnosti stačí napsat stav vodoměrů na viditelné místo za okny nebo zašlete SMS na
tel. č. 608 966 943, do textu uveďte jméno, číslo popisné a stav vodoměrů.
Děkujeme.

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a
klidu, v novém roce hodně štěstí,
zdraví, osobních i pracovních úspěchů
přejí
zastupitelé a zaměstnanci OÚ Potěhy.

