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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do srpna 2020
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů – saldo

9 423 891,81
6 798 972,06
2 624 919,75

Vážení občané,
v minulém zpravodaji jsem psal, že doba koronaviru pomalu končí. Bohužel, nyní se rychle
rozbíhá. Tak Vás na úvod prosím, dodržujte 3 R – rouška, rozestupy, ruce. Všímám si totiž,
že zatímco na jaře jsme všechna pravidla dosti důkladně dodržovali, nyní mají k tomu lidé
volnější přístup, a to by se nám nemuselo vyplatit.
A teď život v obci.
Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na výsadbu stromů
na spodní návsi ve výši 170 187,- Kč. K tomu jsme ještě dostali dar z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů ve výši 36 000,Kč.
V současné době probíhá rekonstrukce místních komunikací ke hřišti a za obecním úřadem.
Práce budou dokončeny na konci listopadu 2020.
V říjnu 2020 začne firma Vojtěch Říha - Okna a dveře, Chrtníky měnit okna na budově
obecního úřadu a na pavilonu fyziky ZŠ Potěhy. Tato akce je dotována nárokovou dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Výše dotace činí
627 000,- Kč (1 000,- Kč na občana). Tímto dosáhneme další úspory na vytápění.

Na MAS Lípa pro venkov, o.s. jsme zažádali o dotaci na úpravu terénu na dětském hřišti.
Firma IPOKa,s.r.o., Cerhenice zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovení projektové
dokumentace na zasíťování parcel za nabídnutou cenu 499 367,- Kč včetně DPH a nyní již
pracuje na projektové dokumentaci.
A na konec – od 1. října 2020 má kadeřnictví u mateřské školky pronajaté paní Kurková P..
Po menších úpravách zde bude stříhat a česat dámy i pány.
Přejeme Všem hezké prožití podzimních dnů.
starosta obce Karel Novotný

2. KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Dne 27.09.2020 jsme přivítali nové občánky. Rodičům ještě jednou srdečně blahopřejeme
a miminkům přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě.
Dne 11.10. 2020 se od 15:00 hodin mělo uskutečnit v pohostinství Na Špýchaře divadlo pro
dospělé a děti s názvem „Rákosníček a jeho rybník“. Bohužel z důvodu epidemiologické
situace je ZRUŠENO!
O posvícení jsme uspořádali na multifunkčním hřišti nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se ho 7
družstev a měl velmi dobrou úroveň. Zvítězili „Autaři“. Minulý týden proběhl „Svatováclavský
turnaj ve stolním tenise“, ve kterém zvítězil p. Houfek J..

Jubilanti IV. čtvrtletí 2020
2. října oslaví paní Marie Raková 70 let
14. listopadu oslaví paní Jarmila Opočenská 70 let
23. listopadu oslaví paní Halina Vesecká 75 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
1. 9. 2020 byl úspěšně zahájen nový školní rok. Výuka probíhá dle hygienických opatření.
V Mateřské škole se uskuteční dne 10.11. 2020 od 16:00 hodin pohádka s názvem VOLEJ
155, DOKTOR JE TU HNED! – Roztomilá a výchovná pohádka o pejskovi, co si poplete
lentilky s léky a usne.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
O prázdninách byla natřena tribuna šedou barvou, aby zakryla projevy některých jedinců.
Došlo k výměně některých prken na lavičkách okolo hřiště.
30. srpna 2020 jsme připravili VIII. ročník Potěžské šlápoty s názvem „Návrat ke kořenům“,
šli jsme po stopách našeho prvního ročníku za účasti asi 50 dětí s rodiči. Bylo to příjemné
rozloučení s prázdninami.

Mužstvo dospělých zahájilo sezónu těmito výsledky: Hostovlice: Potěhy 6:1, Bratčice:
Potěhy 6:2, Potěhy: Chotusice 1:5.
Došlo k odhlášení mladší přípravky ze soutěže pro malý počet dětí.
Co nás čeká?
Každé pondělí od 19:00 hod. probíhá cvičení Aerobiku, předcvičuje Věra Szabová, cvičí se
zatím venku.
31. října 2020 v sobotu pořádá Sokol a OÚ Potěhy od 18:00 hodin v okolí hřiště Bobříka
odvahy pro děti a dospělé, lampion nebo lucernu s sebou.
Tělocvična je zatím v provozu jenom potřebám školy kvůli koronaviru. Vše se mění každým
dnem a o změnách v důsledku těchto opatření vás budeme informovat.
Utkání IV. třídy dospělých:
Potěhy : Horky
Močovice : Potěhy
Potěhy : Žleby
Potěhy : Štrampouch
Potěhy : Okřesaneč
Vrdy : Potěhy
Potěhy : Tupadly

19. 9. 2020
27. 9. 2020
3.10 .2020
10.10. 2020
24.10. 2020
1.11.2020
7.11. 2020

16:00hod.
15:30hod.
15:00hod.
15:00hod.
14:30hod.
14:00hod.
14:00hod.

Na konci tohoto roku pořádáme tradičně silvestrovské fotbalové utkání, rozloučení s rokem
2020, všichni jste zváni.
Sokol Potěhy z.s. děkuje Všem za podporu a přejem našim občanům hezký podzim.
Chovejte se k sobě hezky, radujte se z maličkostí a ve zdraví překonáme tuto covidovou
dobu.
Twirlingový tým KTM
16. 9. 2020 proběhl nábor do twirlingového týmu. Nábor byl úspěšný. Přípravka má prozatím
16 členek, z toho 10 dívek je ze ZŠ a MŠ Potěhy, zbytek je z okolních vesnic. Starší dívky
už trénují od začátku září.
Pokud by měl ještě někdo o twirling zájem, přihlášky uzavíráme na začátku října.
Tréninky pro přípravku jsou každou středu od 16:30 -17:30. Doufáme, že nová sezóna
proběhne tak, jak má, bez rušení soutěží a omezení trénování.

5. HASIČI POTĚHY
Za uplynulé období fungoval sbor SDH ve standardním režimu. Období poznamenané
restrikcemi kvůli onemocnění COVID 19 se nedotklo aktivit sboru ani výjezdové jednotky.

Výjezdová jednotka
Jednotka v těchto letních měsících zasahovala u požáru budovy v Čáslavi, požáru osobního
automobilu na Štrampouchu nebo se zúčastnila pátrání po pohřešované osobě
v Kozohlodech.
Rozmary tohoto léta zapříčinily i aktivaci jednotky a následný výjezd do zatopených sklepů
v Čáslavi po intenzivních lokálních srážkách. Asi nejnáročnější akce byla 14.srpna, kdy
jednotka likvidovala následky povodně v Hostovlicích, kde srážková voda nahromaděná na
polích způsobila rozsáhlé zatopení sklepů, pozemků, komunikací a železniční tratě.
Jednotka byla v akci až do pozdních nočních hodin.
Díky poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí
osobními ochrannými prostředky se nám podařilo vyměnit několik zásahových obleků za
nové, modernější. Došlo i na doplnění ochranných pomůcek.
Soutěžní družstvo žen SDH Potěhy
Po několikaleté odmlce se podařilo sestavit a secvičit soutěžní družstvo žen, které se vrhlo
do práce a úspěšně trénuje.
Soutěžní družstva dětí
Těší nás, že aktivně trénují i družstva dětí. Děti úspěšně reprezentovaly náš sbor na
závodech ve Vrdech.
Vrcholem hasičské sezóny byla i letos tradiční posvícenská zábava s kapelou PUNC. Účast
byla hojná a akce se velmi zdařila.

6. HISTORIE OBCE
1915 – Obec věnovala na školní zahradu pozemek u hřbitova 200 čtverečných sáhů veliký.
Škola po nařízení okres. školní rady pořádala různé sbírky. Pro nedostatek učitelstva
spojovaly se třídy, nejčastěji 6. rozdělena do 5. chlapecké a 5. dívčí. Učitel p. Tuček vrátil
se z bojiště a po prázdninách nastoupil ve škole. Školních dětí bylo všeobecně používáno
k hospodářským pracem a návštěva školy tím velmi trpěla. Byly děti, jež, třeba nebyly
14tileté, do školy nepřišly celý rok.
(Kronika 1871-1956)

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve IV. čtvrtletí 2020:
21. října

18. listopadu

16. prosince

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

Termíny zpřístupnění kontejneru ve IV. čtvrtletí 2020 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.
10. a 24. října

7. a 21. listopadu

12. prosince

Žádáme občany, aby vyváželi odpad pouze v době k tomu určené a nedávali ho
vedle kontejnerů!!!

SVOZ BIO ODPADU
Poslední svoz BIO odpadu bude 28. 11. 2020. Od prosince do března bude probíhat pouze
svoz komunálního odpadu, a to 1 x týdně vždy ve středu.

