POTĚŽSKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 100

20.12.2021

Obsah:
1. Informace
z obce
2. Kulturní
akce
a
společenská
rubrika
3. ZŠ a MŠ
Potěhy
4. Sokol
Potěhy
5. SDH Potěhy
6. Historie
obce
7. Různé

1. INFORMACE Z OBCE
Vážení občané,
dnes dostáváte do rukou jubilejní stý zpravodaj naší obce. Protože je jubilejní, rozhodli jsme
se, že změníme jeho vzhled i obsah k lepšímu. Doufám, že se Vám toto nové provedení bude
líbit.
Čas je neúprosný, blíží se konec roku. Roku, který byl opět „covidový“, ale ne už tolik, jako ty
předchozí. Už nikoho nepřekvapuje, že si musíme občas nasadit roušku, vydezinfikovat si ruce
a občas dojít na vakcínu, pokud ovšem chceme. Prostě jsme si zvykli. Situace se ale začíná
zlepšovat, tak doufáme, že až o svátcích navštívíme všechny příbuzné a známé, že se situace
opět nezhorší.
V tomto roce se nám přes jistá opatření podařilo uspořádat několik akcí. S prázdninami jsme
se rozloučili tradičním pochodem a dětskými hrami na našem stadionu. Chtěl bych poděkovat
sportovcům i hasičům za tento povedený den. Proběhl i posvícenský nohejbalový turnaj a nově
i tenisový turnaj ve čtyřhře. První sobotu v říjnu jsme po roční pauze obnovili svatováclavský
turnaj ve stolním tenise.
Co se týká stavebních prací, v říjnu proběhla rekonstrukce parkoviště na návsi. Tato akce stála
1 133 937 Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR činila 870 965 Kč. Další akcí byly
terénní úpravy našeho dětského hřiště, které budou dokončeny umístěním odpočinkového
altánu. Na tuto úpravu byla získána dotace přes MAS Lípa pro venkov z.s., Zbraslavice ve výši
320 000 Kč, celkové náklady činí přibližně 580 000 Kč.
A co nás čeká příští rok?
Bude hodně náročný. Musíme získat dotaci na rekonstrukci chodníků ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Dále chceme zasíťovat parcely v nové lokalitě, začít s rekonstrukcí
obecního úřadu a dokončit III. etapu zateplení základní školy. Prodej parcel se uskuteční
formou elektronické aukce ve druhé polovině ledna 2022. Všichni občané, kteří si podali
žádost o parcelu na obecní úřad, dostanou včas vyrozumění a veškeré informace, jak se do
aukce přihlásit.
O dalších případných akcích se dozvíte v usneseních ze zasedání zastupitelstva obce, které
budou ve zpravodaji nově zveřejňovány.
Závěrem zvu všechny příznivce stolního tenistu na novoroční turnaj, který se uskuteční 8. 1.
2022 od 9.00 hodin v pohostinství Na Špýchaře. Občerstvení zajištěno!
Přeji všem občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2022.
Karel Novotný – starosta obce Potěhy

Hospodaření obce do listopadu 2021
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů – saldo

14 933 359,28 Kč
9 763 301,88 Kč
5 170 057,40 Kč

Usnesení zastupitelstva obce za období 9 – 11/2021
Usnesení č. 55/9/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje vyřazení zjednodušené projektové dokumentace ze dne
4/2017 „Chodníky Potěhy – centrum“ vypracované p. Ing. B. Bartuňkem, Čáslav jako zmařená
investice.
Usnesení č. 56/9/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 6 360 Kč.
Usnesení č. 57/9/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Záměr č. 7/2021 napojení a pronájmu plynárenského
zařízení na pozemku p.č. 2834/2 v k.ú. Potěhy.
Usnesení č. 58/9/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy neschvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč společnosti Anima
Čáslav, o.p.s. na provoz služby Taxík Maxík.
Usnesení č. 59/10/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Usnesení č. 60/10/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního
fondu z Programu rozvoje venkova ČR na „Terénní úpravy veřejného prostranství v Potěhách“
ve výši 320 000 Kč a pověřuje starostu k uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR.
Usnesení č. 61/10/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje nejvýhodnější nabídku firmy První kutnohorské
reality, s.r.o. na zprostředkování prodeje stavebních pozemků formou elektronické
aukce. Odměna ve výši 31 000 Kč + DPH 21% za prodej každého jednotlivého
pozemku a pověřuje starostu k uzavření Příkazní smlouvy.
Usnesení č. 62/10/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje revokaci usnesení č. 40/6/2021 ze dne 16. 6. 2021.
Usnesení č. 63/10/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Záměr č. 8/2021 prodeje 27 obecních pozemků v k.ú.
Potěhy a vybudování inženýrských sítí. Způsob prodeje: výběrové řízení formou elektronické
aukce, vyvolávací cena: 1500,- Kč/m2+aukční poplatek 37 510,- Kč.
Usnesení č. 64/10/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje pronájem služebního bytu v ZŠ Potěhy zaměstnanci ZŠ
a MŠ Potěhy sl. Menouškové K. po ukončení pronájmu se stávajícím nájemníkem.
Usnesení č. 65/10/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje KTM-twirl teamu Kutná Hora, DDM Kutná Hora finanční
příspěvek ve výši 20 000 Kč na činnost twirlingového týmu.
Usnesení č. 66/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Příkaz č. 1/2021 starosty obce Potěhy k provedení
inventarizace majetku obce Potěhy za rok 2021.
Usnesení č. 67/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Potěhy na rok 2022 - neinvestiční
příspěvek na žáka ZŠ a MŠ Potěhy na rok 2022 ve výši 2 000 000 Kč.

Usnesení č. 68/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2021 uzavřený
s firmou VMJ Stavby Novotný, s.r.o. na vícepráce – Terénní úpravy parkoviště v Potěhách ve
výši 45 230 Kč.
Usnesení č. 69/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Záměr č. 9/2021 o změně stavby – rozšíření a prodej
vodovodu na pozemcích p. č. 2209/21, 2181/1, 2834/2, 2830 a 74/7 vše v k. ú. Potěhy.
Usnesení č. 70/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Záměr č. 10/2021 výpůjčky části pozemků p. č. 2612,
2631 a 2633 vše v k. ú. Potěhy na dobu určitou – po dobu stavby mostu III/33826 Adamov.
Usnesení č. 71/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje cenovou nabídku ve výši 261 490 Kč + DPH firmy AZ
Elektrostav, a.s. na přípolož kabelů veřejného osvětlení a zemnícího pásku FeZn při realizaci
stavby IV-12-6025956 (nová zástavba 27 parcel).
Usnesení č. 72/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Výše poplatku činí 800 Kč/trvale
přihlášená osoba/rekreační objekt. OZV č. 1/2021 bude zveřejněna po dobu 15 dnů. Tato
vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 73/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Usnesení č. 74/11/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Ing. Karla Koudelku a p. Janu Kozákovou jako zástupce
zastupitelstva obce do školské rady ZŠ a MŠ Potěhy.

Místní poplatky na rok 2022
Zastupitelstvo obce Potěhy schválilo na svém zasedání dne 10. 11. 2021 Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
s účinností od 1. 1. 2022, č. usnesení 72/11/2021. Poplatek za psa zůstává v nezměněné výši.
Poplatek za SKO

800,- Kč/trvale přihlášená osoba
800,- Kč/rekreační objekt

Poplatek za psa

100,- Kč/pes

Splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu je do 30. 9. 2022 a splatnost poplatků za psa
je do 30. 4. 2022. Lze zaplatit buď hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostně
na č. účtu 443554379/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol = číslo popisné.

2. KULTURNÍ AKCE A SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 17. 10. 2021 jsme přivítali nové občánky. Rodičům ještě jednou srdečně blahopřejeme a
miminkům přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě.
Na 1. adventní neděli se rozsvítil nový vánoční strom, týden poté se uskutečnila mikulášská
nadílka, kde nám zazpívali žáci ZŠ a MŠ Potěhy. Letos to muselo být bez svařáku, ale i tak se
akce vydařila.
8. 1. 2022 se od 9.00 hodin uskuteční novoroční turnaj ve stolním tenise v pohostinství Na
Špýchaře. Občerstvení zajištěno!
Pokud bude epidemiologická situace příznivá, uskuteční se v únoru dětský KARNEVAL.
Konkrétní termín bude včas upřesněn.

Jubilanti I. čtvrtletí 2022
30. ledna oslaví paní Irena Tokarová 70 let
5. února oslaví paní Dagmar Pořízková 75 let
10. února oslaví pan Jiří Zeman 70 let
9. března oslaví paní Věra Vaňková 70 let
18. března oslaví pan Rudolf Čermák 70 let
27. března oslaví paní Alena Skálová 75 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Knihovnické okénko
Máme tu vánoční svátky, chvíle těšení, rozjímání a kouzel.
Posaďme se do houpacího křesla s dobrým punčem a pohodovou
knížkou.
Knihovna pro Vás připravila nový výměnný fond a plno knižních
novinek.
Přijďte nás navštívit každou středu v době od 12.30 do 17.30 hodin.
Všem malým i velkým čtenářům děkujeme za celoroční přízeň a přejeme Vám krásné,
šťastné a také knížkami provoněné Vánoce.
Knihovna Potěhy

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Sportovní úspěchy našich žáků a žákyň

Jiřina Koudelková a Adéla Čejková úspěšně reprezentovaly naši republiku na Mistrovství
Evropy ve twirlingu, které se konalo v říjnu v chorvatském městě Poreč. Jejich družstvo
skončilo na báječném druhém místě.

Jiří Zajíc, Tomáš
Umysa a Tomáš Radil
se v září zúčastnili
Mistrovství ČR v
šermu, které se konalo
v Praze. V kategorii
mini žáci družstva se
umístili na krásném
třetím místě.
V dalších závodech,
které se konaly v Bělé
pod Bezdězem, se Jiří
Zajíc umístil na 7
místě.

Máme tu další úspěšnou malou
sportovkyni. 6. 11. 2021 se
krasobruslařských závodů ve Dvoře
Králové nad Labem zúčastnila Karin
Janáčová a získala báječné třetí místo.

Všem sportovcům gratulujeme a jsme na ně všichni hrdí.

Naše škola slaví „50“
Naše škola v Potěhách slaví padesátiny. Když píšu „naše“ škola, myslím tím NAŠE škola. Škola,
do které jste i vy chodili jako děti, do které chodili možná vaši rodiče nebo vaše děti, kam chodí
vaše děti, kde jste někteří možná i pracovali….prostě ta budova, která stojí v centru obce,
usazená v parku mezi stromy, které tam rostou od doby jejího otevření a ukazují nám, jak ten
čas letí.
Když se řekne škola, každému z nás se vybaví nějaká vzpomínka. Když se po letech sejdou
spolužáci, možná jejich konverzace začne právě tím….pamatuješ??? A pak už to jede samo.
Jedna vzpomínka za druhou. Jedna historka střídá druhou a nám je najednou dobře. Aspoň si
to myslím. Ale určitě i vy máte na co vzpomínat. Na to dobré, na to špatné, na radosti z prvních
hvězdiček a jedniček, na svoji první paní učitelku, na první pětku nebo poznámku, na úspěchy
i prohry, na spravedlnost i nespravedlnost, na první lásky, ale i na první ránu pěstí od
spolužáka, na nudné výlety po hradech a zámcích nebo na lyžáky a tábory, na svíčkovou nebo
UHO ve školní jídelně, na učitele jednotlivých předmětů, na jejich hlášky a krkolomné
poznámky, na hlášky vašich spolužáků, na kamarády a kamarádky……prostě vzpomínky na pár
let života, na dobu, kdy jste chodili do školy.
Sama jsem začala chodit do této školy v roce 1974, potom jsem si odskočila vystudovat
gymnázium a zase se vrátila, právě do této školy, zpátky. A najednou to bylo všechno jinak.
Z mých učitelů se stali kolegové, z mých mladších spolužáků moji svěřenci a z místa v lavici
jsem se po nějaké době dostala před lavice. V té době jsem si začala připouštět, že učitelé jsou
taky jen lidé. I oni mají svůj život, svoje rodiny, děti, starosti, radosti, svůj běžný život. I učitelky
pečou vánoční cukroví a myjí okna, učitelé musí třeba natřít plot nebo vyměnit žárovku. A i
učitelé mají svoje vzpomínky. No a nemyslete, je na co vzpomínat, ale i nám většinou zůstanou
v hlavě jen ty příběhy hezké, veselé a také je pravda, že spíš si učitel zapamatuje kluka rošťáka
než poslušnou pilnou holčičku. Ale věřte nebo ne, každoročně vyhlížíme u zápisu děti, budoucí
prvňáčky a jejich rodiče. Kdo z vás, našich bývalých žáků má tu odvahu svěřit svoje milované
dítě do rukou nás, krutopřísných kantorů. A jsou milá setkání, když po několika letech se na
vás usmívá maminka nebo tatínek, přátelsky vás zdraví a vy lovíte v paměti podobu, zhruba
s kým tak mohl chodit do školy a někdy vůbec i to, jak se ta maminka jmenovala za svobodna.
Ale většinou se nějak dohodneme, upřesníme si vztahy a chopíme se toho nevinného dítěte,
které má oči po mamince, ale povahu po tatínkovi a než to dítě opustí naši školu, provede
téměř ty samé průšvihy jako jeho tatínek. Prostě to tak je.
Trochu jsem odbočila od toho, co jsem chtěla napsat. No, asi jen to, že už já a několik mých
letitých kolegů, má přidělené inventární číslo. Sami si z toho často děláme legraci, protože
někdy skutečně vzpomínáme téměř na pravěk. Já jsem vás totiž chtěla trochu pošimrat
v paměti a dovézt vás k tomu, aby i vy jste zavzpomínali na to, co jsme zažili ve škole. V NAŠÍ
škole.
Rádi bychom si připomněli každého z vás, který jste někdy seděl ve školní lavici v naší škole,
se kterým jsem se potkávala dnes a denně. Děti ze školy odejdou, studují, budují kariéru,
zakládají rodinu. Někdo je úžasný odborník ve svém oboru, jiný je skvělý táta nebo skvělá
máma. V každém člověku je namícháno dobré i špatné, já jsem se naučila hledat a vidět to
dobré, je to jednodušší. A teď taková moje výzva….nebo přání….napište nám svoje příběhy
nebo vzpomínky ze školy, ty které vám utkvěly v paměti a i po několika letech se jim zasmějete.

Dejte svolení s otištěním a pošlete je dál. Nebo pošlete nějaké fotografie ze školních akcí, ze
své třídy, ze svých srazů. Vždyť za padesát let se něco událo!
A ještě mám jeden takový nápad, když jsem si představila číslo 50, tak jsem si tak počítala,
jestli je možné, aby za padesát let školy se v ní postupně vystřídalo 50 žáků z jedné rodiny. A
představte si, že je to možné. Započítáte-li všechny rodinné vztahy – rodiče, sourozence,
partnery a třeba jejich rodiče a sourozence a vaše děti atd. Zkuste si s tím dát trochu práce.
Pravidla budou jednoduchá. Napište celé jméno žáka, u žen i jméno za svobodna a rok, ve
kterém ze školy vyšli.
Rodinné „Padesátky“ zveřejníme na jarních oslavách výročí.
Svoje příspěvky, můžete posílat na e-mail mspitzerova@zspotehy.cz nebo na adresu školy,
označte VZPOMÍNKY.
Vybrané příspěvky zveřejníme v Potěžském zpravodaji.
Děkuji, pokud jste dočetli až sem a pokud alespoň na chvilku jste si připomněli
alespoň malý střípek vzpomínek na školu.
Monika Špitzerová
(nebo také Havelková, Kozohorská nebo Kotrbová

)

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Muži skončili ve IV. třídě na předposledním místě, umístění to není pro někoho dostačující,
ale musím hráče pochválit za přístup, nové jádro mladých fotbalistů začalo chodit dvakrát
v týdnu trénovat a na vývoji je to vidět, ještě se to musí promítnout výsledkově a bude to
dobré.

29.10.2021 byl
po dvouleté
odmlce
obnoven Bobřík
odvahy, kdy
přišlo na hřiště
80 dětí
s doprovodem
dospělých a
k vidění bylo
několik
pohádkových
postav a všichni
si to náramně
užili.

Co nás čeká:
Na konci tohoto roku 31. 12 2021 připravujeme, již tradiční silvestrovské fotbalové utkání na
místním fotbalovém hřišti, začátek je v 11.00 hodin.
Dále se připravuje Sportovní ples, který se bude konat v sobotu 12. února 2022 v místním
pohostinství Na Špýchaře. Zahrají Starý Klády, začátek je od 20.00 hodin.
Cvičení aerobiku probíhá každé pondělí od 19.00 hodin v místní tělocvičně, předcvičuje Věra
Szabová.
Obecnímu úřadu děkujeme za finanční podporu Sokola a Všem lidem v obci přejeme krásné
vánoční svátky a šťastný nový rok 2022.
Twirlingový tým KTM
Děvčata z twirlingového týmu KTM-twirl team Kutná Hora trénující v ZŠ Potěhy získaly titul
Vicemistr Evropy 2021 v showcorp (tanec s hůlkou a rekvizitami).
V září v Poděbradech vybojovaly nominaci na ME do Chorvatska. V Poreči dívky soutěžily v
nejpočetnější skupině z celé ME a povedl se jim fantastický výsledek. Své vystoupení na téma
vývoj draka ohromil na tolik, že získaly stříbrnou medaili. Děvčata nestačila pouze na domácí
Chorvaty.
Dívky stihly ještě jednu soutěž před covidovým opatřením-Kolínský pohár v twirlingu.
Juniorský twirlingový tým ve složení Koudelková J., Čejková A., Jelínková A., Jelínková T.,
Hájková a Procházková vyhrály zlato. V sólech a duích už se tolik nedařilo. Pouze Jiřina
Koudelková si nadělila k narozeninám stříbro v rytmickém sóle, kde poprvé soutěžila v
obtížnější ktg. B.
Děvčatům gratulujeme za sice krátkou, ale úspěšnou podzimní sezónu.

Děkujeme všem našim sponzorům, především obci Potěhy, za podporu a finanční dar na ME,
moc si toho vážíme. Za celý tým přejeme krásné, klidné, veselé Vánoce a pevné zdraví do
nového roku.

5. SDH POTĚHY
Ohlédnutí za letošní činností SDH Potěhy
Z důvodu nepříznivé situace se nemohly uskutečnit plánované akce na začátku roku. Po jarním
rozvolnění se začaly konat plánované brigády a přípravy na soutěže. V soutěžích nás nejlépe
zastupovalo ženské družstvo.
Začátkem prázdnin se naše děti zúčastnily soustředění na Horním Bradle. Po letní pauze začala
příprava na okrskovou soutěž, které se zúčastnily pouze naše děti a předvedly krásné útoky.
Ani po ukončení soutěžní sezony naši malí hasiči nezahálí. Během zimy se scházejí v hasičské
zbrojnici, kde se zdokonalují ve svých dovednostech, jako je stavění základny, rozpoznávání
hasičského náčiní a vázání uzlů.
V září se konala posvícenská zábava a následně jsme připravili okrskovou soutěž, kde se
zúčastnili muži, ženy i děti.
Dále pokračujeme na údržbě techniky a opravách hasičské zbrojnice. Děkujeme všem členům,
kteří se těchto prací účastní.
Plány na příští rok se budou odvíjet podle aktuálních možností. Rádi bychom v lednu
uspořádali Výroční valnou hromadu a v březnu Hasičský ples.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce
2022.

Mladí hasiči
Do našich týmů mladých hasičů hledáme děti ve věku od 6 do 14 let. Pokud má někdo z dětí
zájem o hasičský sport, stačí se nám ozvat na tato telefonní čísla:
Petr Němec, starosta sboru 604 873 606
Eva Čejková, vedoucí dětí 739 019 759
Barbora Čejková, vedoucí dětí 732 941 933

Letní soustředění 2021

Okrsková soutěž v Potěhách

6. HISTORIE OBCE
8. listopadu 1918 bohoslužbou a českou národní hymnou oslaveno zřízení státu
československého. Po oslavné řeči ve škole zasazena třešeň na obecní stráni na pamět
slavnosti. Šk. kr.: „21. prosince 1918 vjížděl tvůrce naší republiky, T.G. Masaryk, do stověžaté
Prahy.
(Kronika 1871-1956)

7. RŮZNÉ
Termíny zpřístupnění kontejneru v I. čtvrtletí 2022 na velkoobjemový komunální odpad,
nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče a použité oleje. Kontejner bude zpřístupněn
ve stanovené dny vždy od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

15. ledna

12. února

12. března

Termíny zasedání zastupitelstva v I. čtvrtletí 2022:
19. ledna

16. února

16. března

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hod., srdečně zveme
všechny naše občany!

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč, a.s. oznamuje, že od 1. 1. 2022 dochází k úpravě
ceny vodného. Cena za 1 m3 bude ve výši 51,86 Kč bez DPH, tj. 57,05 s DPH 10%.
DSO Rozvoj venkova oznamuje, že od 1. 1. 2022 dochází k úpravě ceny stočného. Cena za 1 m3
bude ve výši 42,- Kč bez DPH, tj. 46,20 s DPH 10%.

Pošta Tupadly
V době od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bude Pošta Tupadly UZAVŘENA.

Informace z farnosti
Sobota
25. prosince
Slavnost Narození Páně
9:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ za mír pokoj a zdraví na celém světě

Tříkrálová sbírka je svátkem solidarity.
Zprostředkovává mezigenerační setkávání a
soudržnost.
Pro koledníky i dárce představuje unikátní
příležitost k tomu začít nový rok dobrým
skutkem.
Statická pokladnička bude umístěna
v kanceláři obecního úřadu a přispívat
můžete v době od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022.
Koledování po obci bude 8. 1. 2022.
Výtěžek ze sbírky pomůže lidem v nouzi a zdravotně znevýhodněným.

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2022
přejí zastupitelé a zaměstnanci Obecního úřadu v Potěhách

