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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do listopadu 2019
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů-saldo

14 777 068,17 Kč
19 092 667,48 Kč
- 4 315 599,31 Kč

Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec kalendářního roku, kdy bývá zvykem bilancovat uplynulé období. V tomto
roce jsme dokončili opravu kaple kostela sv. Gotharda v Potěhách za přispění dotace
z Ministerstva zemědělství.
Dále byla provedena další etapa zateplení naší základní školy. Na tuto akci jsme získali
dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 40% uznatelných nákladů.
Co se nepovedlo – nepodali jsme žádost o dotaci na další etapu rekonstrukce chodníků,
protože projektant včas nedodal projektovou dokumentaci. Ta však již nyní leží na stole
obecního úřadu a tak budeme čekat příští rok na vypsání nové dotace, abychom žádost
podali.
Hodně lidí asi zajímá situace se stavebními parcelami. V současné době je hotový
geometrický plán a podána žádost o připojení na ČEZ. V lednu bychom rádi začali
pracovat na projektové dokumentaci.
Abychom jenom nepracovali, obci se podařila jako každý rok řada sportovních a kulturních
akcí. Vydařil se obecní ples, dále 3 turnaje ve stolním tenise a nově i pouťový a
posvícenský turnaj v nohejbale. Příští rok bychom rádi uspořádali i turnaj v tenise.
Přeji všem občanům klidné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Kdo si chce hned v novém roce zasportovat, přijďte třeba na novoroční běh, 4. ledna na
turnaj ve stolním tenise a nezapomeňte na 3. obecní ples.
zdraví Vás
Karel Novotný – starosta obce Potěhy

Místní poplatky na rok 2020
Zastupitelstvo obce Potěhy schválilo místní poplatky na rok 2020 ve změněné výši takto:
Svoz komunálního odpadu
- občan s trvalým pobytem v Potěhách
- rekreační objekt
- zakoupení pytle AVE v kanceláři OÚ

600 Kč/osoba
650 Kč/objekt
20 Kč/ks

Poplatek za psa

100 Kč/pes

Splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu a za psa je do 30. 4. 2020. Lze zaplatit
buď hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostně pouze na č. účtu
443554379/0800 vedený u České spořitelny, a.s..
Z důvodu zájmu některých občanů o hnědé popelnice na BIO odpad, je přiložena anketa.
Prosíme o její vyplnění a doručení na obecní úřad do 31. 1. 2020.

2. KULTURNÍ AKCE
Dne 7. prosince 2019 se za hojné účasti občanů uskutečnilo setkání u vánočního stromu.
Tímto bychom chtěli poděkovat pí Vondráčkové a pí Kavánkové za hezké vystoupení dětí
z MŠ a ZŠ Potěhy.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Dne 23. prosince 2019 od 17:00 hodin si můžete odnést BETLÉMSKÉ SVĚTLO a zazpívat
si koledy v kostele sv. Gotharda v Potěhách.

NOVOROČNÍ BĚH
KDY: 1. LEDNA 2020 OD 13.00 HODIN
KDE: HŘIŠTĚ ZŠ POTĚHY

Přijďte si zaběhat nebo prožít krásnou procházku
s malým občerstvením v kabinách.

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
KDY:

4. LEDNA 2020 OD 9.00 HODIN

KDE:

POHOSTINSTVÍ NA ŠPÝCHAŘE

PREZENTACE:

8.30 – 9.00 HODIN

ZÁPISNÉ:

100,- KČ

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

ZASTUPITELSTVO OBCE POTĚHY
VÁS ZVE NA

3. O B E C N Í P L E S
KDY:

25. LEDNA 2020 OD 20.00 HODIN

KDE:

POHOSTINSTVÍ NA ŠPÝCHAŘE V POTĚHÁCH

HRAJE: FAUST BAND
VSTUPNÉ: 150,- KČ
BOHATÁ TOMBOLA

Dne 22. února 2020 ve 14:30 hodin se bude konat DĚTSKÝ KARNEVAL v pohostinství
Na Špýchaře.

Jubilanti I. čtvrtletí 2020
14. ledna oslaví pan Jiří Schüller 70 let
20. února oslaví paní Karla Korcinová 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Dne 9. listopadu 2019 se uskutečnil Bobřík odvahy, přišlo 90 dětí a všichni si to užili.
Fotbalová přípravka odehrála podzimní část a už se těšíme na jaro.
Muži skončili ve IV. třídě na posledním místě.
Byla dokončena rekonstrukce střídaček hostů i domácích.
Co nás čeká:
Na konci tohoto roku v úterý 31. 12. 2019 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. 2020 zahájíme novoročním během, kdy se sejdou všichni ti, kdo si chtějí
užít trošku pohybu a přivítat nový rok. Sraz je ve 13:00 hod. na místním hřišti.
Dále se připravuje Sportovní ples, který se bude konat v sobotu 15. února 2020 v místním
pohostinství Na Špýchaře, hrají Starý Klády, začátek je od 20:00 hodin.
Každé pondělí od 19:00 do 20:00 hod. probíhá ve školní tělocvičně cvičení aerobiku pod
vedením Věry Szabové.
Doufám, že se nám podaří po sportovní stránce zvednout výsledky mužstva dospělých.
Máme zaregistrováno několik nových tváří tak uvidíme, co přinese rok 2020.
Děkujeme Všem, kteří se podílejí na činnosti sokolu, pořádání akcí pro děti, plesů,
tréninku dětí a dospělých a na jiných činnostech spojené se sokolem.
Sokol Potěhy z.s. přeje lidem naší obce krásné vánoční svátky a pohodový nový rok.

4. HASIČI POTĚHY
Blíží se konec roku a je načase zhodnotit naši činnost.
Výjezdová jednotka se zúčastnila několika výjezdů, mezi nejvýznamnější patřil požár pole
u Vlačic.
Soutěžní družstva se zúčastnila několika soutěží. Radost nám udělaly hlavně děti, které se
umisťovaly na předních místech.
V letošním roce se bude konat výroční valná hromada SDH Potěhy, na které se zvolí nový
výbor SDH.
Dále Vás všechny srdečně zveme na hasičský ples, který se bude konat 21. března 2020
v pohostinství Na Špýchaře, kde nám zahraje kapela Faustband.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu a všem, kteří nás v letošním roce
podpořili. I nadále budeme připravovat kulturně – sportovní akce, na kterých Vás rádi
uvidíme.
Přejeme Vám krásné a pohodové prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce
2020.

5. HISTORIE OBCE
V květnu 1911 začali v cihelně na dolích pracovati. Cihelna stojí na místě bývalého
cukrovaru, z něhož zůstaly nakonec zdi a komín. Náleží majiteli cihelny
v Hostoulicích Ypserovi, jenž pozemek a zříceniny koupil od velkostatkáře Fiedlera
v Golcově Jeníkově (tak jest psáno v kronice).

6. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v I. čtvrtletí 2020:
8. a 22. ledna

5. a 19. února

4. a 18. března

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18:00 hodin,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru 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.
18. ledna

15. února

7. a 21. března

Odpočty vody a kanalizace
Ve dnech 28. 12. a 30. 12. 2019 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.
Alej roku 2019
Alej u Nového rybníčka v Potěhách byla nominována v anketě Alej roku 2019. Právě
probíhá hlasování a pokud chcete, aby Vaše alej zvítězila, zašlete prosím na níže uvedený
odkaz svůj hlas nejpozději do 7. 1. 2020 do 12:00 hodin.
https://www.alejroku.cz/2019/u-noveho-rybnicka-v-potehach
Svoz komunální odpadu na Nový rok 1. 1. 2020
Oznamujeme občanům, že o svátečním dnu 1. 1. 2020 nebude firma AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. provádět svoz komunálního odpadu. Svoz proběhne až 8. 1. 2020
včetně případných pytlů u popelnic (jakékoliv, i bez loga AVE).

Upozornění nejen pro obyvatele bytovek, ale pro všechny majitele
psů!!!!
!!! Hlídejte si své psy a uklízejte si po nich exkrementy!!!

Povinné „čipování“ psů!!!

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

