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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do února 2017
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů-saldo

865 682,22 Kč
409 890,55 Kč
455 791,67 Kč

První týden v dubnu firma Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení, Ronov nad
Doubravou začne práce na výstavbě nových chodníků, přechodu a čekáren v prostoru
před školou a hřbitovem. Celá akce by měla být dokončena do 30. června 2017 a bude
stát 1 341 490 Kč. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 667 000 Kč.
Úsek od hostince k mateřské škole bude opatřen obousměrně měřičem rychlosti.
V současné době se jedná o opravě kostela. Jak mnozí víte, na levé straně v kapli se
uvolnila klenba, několik kamenů vypadlo na zem a hrozilo zřícení stropu a poškození
oltáře. Nyní je klenba podepřena dřevěnými trámy. V nejbližších dnech přijde statik
s projektantem a posoudí míru poškození kaple. Poté bude muset být vypracován projekt.
Na opravu se dají sehnat peníze u Havarijního fondu Ministerstva kultury (80%
uznatelných nákladů). Zatím ovšem nevíme, v jakém časovém horizontu.
Poplatky – popelnice, psy
Nezapomeňte, že termín zaplacení poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů je dle
vyhlášky o místních poplatcích splatný do 30. 4. 2017!

2. KULTURNÍ AKCE
Pohádka „Velikonoční píšťalka“ pro děti a rodiče se uskuteční v MŠ Potěhy
11. dubna 2017 od 16.00 hod.. Vstupné dobrovolné.
15. dubna 2017 od 9.00 hod. se koná „Velikonoční turnaj ve stolním tenise“ pro
neregistrované hráče v místním pohostinství „Na Špýchaře“.
30. dubna 2017 od 18.00 hod. proběhne tradiční „Pálení čarodějnic“ ve spolupráci
Sokola a SDH Potěhy na místním hřišti. Občerstvení zajištěno.
Dětský den bude uspořádán na začátku června. Bližší informace budou včas zveřejněny
na plakátech.
Jubilanti II. čtvrtletí 2017
19. dubna oslaví paní Ašenbrennerová Marie 70 let
9. května oslaví pan Korábek Pavel 75 let
11. května oslaví pan Jelínek Jaroslav 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Potěhy se koná dne 7. 4. 2017 od 14.00 do 17.00
hodin v budově ZŠ a MŠ Potěhy.
Velikonoční jarmark
Minifirma 4KIDS ve spolupráci se ZŠ a MŠ Potěhy pořádá dne 7. 4. 2017 od 16.00 hodin
Velikonoční jarmark v budově školy. Výtěžek z jarmarku i kreativních dílniček bude
věnován na další budování dětského hřiště před školou.
Zápis dětí do Mateřské školy Potěhy se koná dne 11. 5. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin v
budově mateřské školy.
Prázdninový provoz MŠ Potěhy
Prázdninový provoz bude zabezpečen pouze v případě minimálního počtu deseti
dětí. Termín provozu 3. 7. 2017 - 21. 7. 2017.
Závazné přihlášky s požadovanou úhradou do 31. 5. 2017. Poplatek na jedno dítě činí
200,- Kč na den. (Zbytek do výše kalkulace, tj. 300,- Kč, hradí Obec Potěhy).
Recitační soutěž
V okresním kole této soutěže zvítězila Marcela Kombercová, která se v dubnu zúčastní
krajského kola této soutěže v Kolíně.
Další plánované akce:
Žáci naší školy se zúčastní dne 7. 4. 2017 již popáté akce "Úklid řeky Sázavy".
Starší chlapci budou naši školu reprezentovat dne 11. 4. 2017 na okresním přeboru v
odbíjené v Čáslavi.
Naši atleti se 28. 4. 2017 zúčastní 15. ročníku Žehušického poháru, kde budou obhajovat
loňské výborné výsledky.
Slavnostní rozloučení s 9. třídou ZŠ a MŠ Potěhy se koná v pátek 23. 6. 2017 od 17.00
hodin v pohostinství Na Špýchaře.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Sokolové a hasiči zlikvidovali oplocenku na pozemku OÚ Potěhy. V areálu hřiště za
kabinami byl odstraněn starý plot.
Dne 11. února 2017 uspořádal Sokol Sportovní ples, hrála skupina Starý klády.
Přípravu na jarní sezónu zahájilo naše mužstvo třemi přátelskými zápasy:
Potěhy – Č. Janovice 4:4, Potěhy – Ronov 2:4, Potěhy – Tupadly „b“ 3:7.
Co nás čeká a plánované akce na jaro:
8. dubna 2017 v 19.00 hod. se koná Valná hromada Sokolu Potěhy, z.s v prostorách
kabin, tímto zveme všechny členy.
Fotbalový začátek IV. třídy je 2. dubna 2017 v H. Bučicích, starší přípravka uspořádá
první domácí turnaj 26. dubna 2017 od 10 hod. na místním hřišti. Všechny zápasy budou
vyvěšeny na obecní vývěsce.
Na potěžskou pouť dne 6. května 2017 od 20.00 hod. pořádá Sokol a Obecní úřad
taneční zábavu. K poslechu a tanci zahraje skupina 4G Tomáše Gryče z Kutné Hory, v
místním pohostinství Na Špýchaře.
24. června 2017 pořádáme turnaj Starých gard za účasti Tupadel, Bratčic a Horek.
V dalším období se připravuje již tradiční Potěžská šlápota a bobřík odvahy.
Přejeme Všem fanouškům, sportovcům a také občanům krásné velikonoční pondělí a
hezké jaro.

5. CHOVATELÉ
Vážení občané, dovolte, abychom Vás seznámili s činností základní organizace Českého
svazu chovatelů v Potěhách. Organizace má 21 členů, z toho 5 mladých chovatelů.
Činnost zajišťuje 5 ti členný výbor, jeho činnost kontroluje 3 členná revizní komise. Dále 3
členové organizace pracují v okresním výboru ČSCH Kutná Hora.
Členové chovají různé druhy zvířat a to 12 chovatelů 56 ks králíků, 5 chovatelů 65 ks
slepic velkých, 4 chovatelé 24 ks slepic zakrslých a 6 chovatelů 122 ks holubů okrasných.
Všechna chovná zvířata musí být registrována, králík tetován, drůbež a holubi
kroužkovány. V roce 2016 bylo tetováno 75 ks králíků, kroužkováno 167 ks drůbeže a 295
ks holubů.
Z činnosti naší organizace v roce 2016 :
- v měsíci květnu připravila naše organizace místní výstavu zvířat, která byla zdařilá jak po
stránce vystavovatelů, tak i návštěvníků
- účastnili jsme se zimní výstavy v Hostovlicích, jarní v Přelouči, výstavy ve Staňkovicích,
ve Zruči, v Ledči nad Sázavou, v Leštině, v Sázavě, ve Vepříkově a stolního bodování
v Leštině a Dobrovítově
- mladý chovatel př. Josef Komberec se zúčastnil mezinárodního kola 48 olympiády
mladých chovatelů v Rumburku ve dnech 10. – 14. 8. 2016, kde se umístil v II. věkové
kategorii na 4 místě v chovu králíků a II. věkové kategorii na 3 místě v chovu psů za okres
Kutná Hora
Závěrem nám dovolte, abychom vás pozvali na tradiční pouťovou výstavu drobného
zvířectva 6. a 7. května 2017 pod OÚ v Potěhách.

6. HASIČI POTĚHY
V lednu letošního roku jsme začali se stavebními úpravami v hasičské zbrojnici. Díky
finanční podpoře Obecního úřadu jsme se pustili do rekonstrukce sociálního zařízení.
Dále nás zaměstnala příprava a uspořádání našeho tradičního plesu. Děkujeme všem,
kteří se této zábavy zúčastnili a doufáme, že se dobře bavili.

Nejbližší plánovanou akcí našeho sboru je, ve spolupráci s Obecním úřadem a Sokolem
Potěhy, uspořádání pálení čarodějnic a také kácení máje.
V tomto období nás také čekají tréninky našich družstev a okrsková soutěž, která se
tentokrát koná v Drobovicích dne 20. 5. 2017. Všichni fanoušci hasičského sportu mohou
přijít podpořit naše týmy.
Přejeme krásné jaro a děkujeme všem našim příznivcům.

7. HISTORIE OBCE
V letech 1863 a 1864 bylo velmi suché období a špatně se dařilo obilí. V roce 1865 celé
léto nepršelo a obilí bylo velmi malé a špatné. Dobytek se prodával za „babku“. Parno
panovalo takové, že v posledním 90tiletí jen jednou byla teplota vyšší než tohoto roku.
21. a 22. května zničil mráz řepku, pšenici a žito.
6. července se strhl veliký požár v panské kovárně v Tupadlech. Kovárna a příbytek
panského sládka vyhořely. Začal hořet i Tupadelský zámek a oheň v zámku trval týden.
3 dny po bitvě Rakouska s Pruskem u Hradce Králové objevila se v Čáslavi první pruská
hlídka. Den na to (7. července) modraly se Potěhy kabáty Prušáků. Rekvírovali dobytek,
drůbež, máslo, vejce a prádlo. Prusové sebou přinesli choleru. V Potěhách na ní zemřelo
32 osob. Rok byl suchý a úroda malá. V listopadu vyhořely stodoly v čp. 56 a 36, zapáleny
byly pětiletými chlapci.

8. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve II. čtvrtletí 2017:
5. a 19. dubna

10. a 24. května

7. a 21. června

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

Termíny zpřístupnění kontejneru ve II. čtvrtletí 2017 na velkoobjemový
komunální odpad, nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče a použité oleje.
Kontejner bude zpřístupněn ve stanovené dny vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod.
8. a 22. dubna

13. a 27. května

10. a 24. června

Odpočty vody
Od neděle 2. dubna 2017 bude paní Sedláčková provádět odpočty vody. Prosíme občany
o spolupráci a bezpečný přístup k vodoměrům. V době Vaší nepřítomnosti stačí napsat
stav vodoměru na viditelné místo za okny nebo zašlete SMS na tel. číslo 608 966 943, do
textu uveďte jméno, číslo popisné a stav vodoměru. SMS zprávy můžete zasílat již nyní.
Děkujeme.
Palivové dřevo
Obec Potěhy bude prodávat palivové dřevo. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ
Potěhy do 18. 4. 2017.

Sbírka použitého ošacení
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení - od 10. 4. do 13. 4. 2017 můžete
věci zabalené do igelitových pytlů či krabic nosit na chodbu obecního úřadu v Potěhách více informací na webových stránkách Obce Potěhy nebo ve vývěsce u OÚ Potěhy.

!!! Pro všechny majitelé psů budou umístěny cca 5 ks
(bytovky, okály, park pod obecním úřadem, u pohostinství,
cyklostezka) sáčky na psí exkrementy u košů na odpadky,
prosíme o jejich používání a přispění k čistotě chodníků a
travnatých ploch v obci, které slouží všem občanům!!!!

Ukliďme svět – Ukliďme Česko – Ukliďme Potěhy
Pojďme společně uklidit obec a její přilehlé okolí

8. 4. 2017 od 9.00 hod – sraz účastníků před
obecním úřadem
Dobrovolníci se mohou hlásit na webových stránkách www.uklidmecesko.cz nebo přijít
v den akce k obecnímu úřadu, informace jsou i na plakátech.

Přejí zastupitelé a zaměstnanci Obecního úřadu v Potěhách

