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

13 535 861,29
12 236 446,27
1 299 415,02

Vážení spoluobčané,
končí nám rok 2020. Je to rok, na který asi dlouho nezapomeneme. Covid zkřížil mnoha
lidem řadu plánů a radovánek, které jsme si letos plánovali. Doufám a věřím, že ten další
rok už tak špatný nebude a že se nám život alespoň trochu zlepší.
Obec má v plánu další využití dotací, např. na rekonstrukci chodníků a zbylých pavilonů ZŠ
Potěhy. Hlavním cílem pro příští rok je začít se zasíťováním parcel.
Pokud to situace dovolí, uskutečníme i sportovní a kulturní akce, které proběhly letos.
V novém roce Vám všem přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
zdraví Vás Karel Novotný
starosta obce Potěhy
Místní poplatky na rok 2020
Zastupitelstvo obce Potěhy schválilo místní poplatky na rok 2021 v nezměněné výši:
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. 2021. 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
Pokud bude epidemiologická situace příznivá, uskuteční se v únoru dětský KARNEVAL.
Konkrétní termín bude včas upřesněn.
V březnu se uskuteční vítání občánků.
Jubilanti I. čtvrtletí 2021
7. března oslaví paní Věra Baranyková 85 let
14. března oslaví pan Dobroslav Šaroun 75 let
23. března oslaví pan Karel Cakl 70 let
23. března oslaví pan Přemysl Kozák 70 let
23. března oslaví pan Jaroslav Pivonka 70 let
26. března oslaví pan Josef Volenec 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
V Mateřské škole se uskuteční dne 23. 3. 2021 od 16:00 hodin pohádka s názvem VESELÉ
VELIKONOCE.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Podzimní ohlédnutí je omezeno dobou v důsledku koronaviru. Neklesejme na mysli, určitě
bude lépe.
Naši nejmenší už nesoutěží z důsledku malého počtu dětí, ale samotný kroužek fotbalu
bude pokračovat dál. Uvidíme příští rok, kolik bude trénovat dětí. Pokud jich bude dostatek,
do soutěže je přihlásíme.
Muži skončili ve IV. třídě na posledním místě, soutěž byla přerušena kvůli covidu a bude
dohrána příští rok. Celý tým se předělává za pochodu, staří fotbalisté končí a noví fotbalisté
přicházejí. Věříme, že se vše otočí a i výsledky přijdou.
Bobřík odvahy bude přesunut na příští rok.
Co nás čeká?
Na konci tohoto roku ve čtvrtek 31. 12. 2020 připravujeme, již tradiční silvestrovské
fotbalové utkání na místním fotbalovém hřišti. Začátek je od 11:00 hod. Přijďte se zahřát,
zahrát si a rozloučit se s rokem 2020 na naše hřiště.
1. ledna 2021 přivítáme Nový rok ve 14:00 hodin na místním hřišti novoročním během
pro všechny generace.
Dále se připravuje Sportovní ples, který se bude konat v sobotu 20. února 2020 v místním
pohostinství Na Špýchaře. Zahrají Starý Klády, začátek je od 20:00 hodin.

Cvičení aerobiku se bude konat, až to doba povolí.
V zimní části naše mužstvo zahájí přípravu na jarní sezónu, tréninky jsou každou neděli na
místním hřišti od 10 hod., kde bude sehráno několik přípravných zápasů. Naši nejmenší se
budou scházet každý čtvrtek od 17 hod. v místní tělocvičně.
Všechny akce se uskuteční jenom v případě povolení ze strany vlády v důsledku opatření
kvůli covidu.
Věříme, že tuto dobu ve zdraví všichni přečkáme. Všem lidem v naší obci
děkujeme za podporu Sokola a přejeme jim krásné vánoční svátky a šťastný
nový rok 2021.
Twirlingový tým KTM
Podzimní část naší sezóny se v letošním roce vůbec neuskutečnila. Z důvodu koronaviru
nebylo možné naplno trénovat. Starší děvčata měla tréninky online, ale pouze ve velmi
omezeném množství. Přípravka, kde máme 18 děvčátek, trénovala od září 2x a do konce
roku už trénovat nebude.
Pokud nám to situace dovolí, tréninky by měly začít 7. ledna 2021.
Neproběhne bohužel ani tradiční Vánoční twirlingová přípravka v pohostinství Na Špýchaře.
V následujícím roce by nás mělo čekat Mistrovství ČR v twirlingu, MČR v showtwirl a také
Evropský pohár ve Španělsku, na který děvčata získala nominaci v únoru.
Doufáme, že rok 2021 bude skvělým rokem a koronavir zvládneme všichni ve zdraví a plné
síle. Všem občanům přejeme veselé Vánoce a krásný Nový rok.

5. HASIČI POTĚHY
Z důvodu coronavirové krize je činnost SDH značně omezena. Výjezdová jednotka je
připravena k výjezdu jako záloha.
Žádné akce se nemohou konat, což nás mrzí. Jen doufáme, že se situace v co nejbližší
době zlepší a budeme se s Vámi opět moci setkávat při různých příležitostech.
V příštím roce bychom rádi uspořádali hasičský ples, okrskovou soutěž a chystá se i
soustředění našich mladých hasičů.
Pokud budou vypsány v příštím roce hasičské dotace, rádi bychom je získali.
Bude záležet na vývoji situace.
Děkujeme též za podporu obecního úřadu v této nelehké době.
Všem Vám přejeme klidné a pokojné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok. A co
nejdříve na shledanou, třeba na březnovém plese.

6. HISTORIE OBCE
1916 – Zima na počátku byla velmi mírná, více deštivá. V polovici února přišlo několik (asi
4oR) mrazů, za kterých dělal se teprve led pro hostince a pivovary, pak zase teplo a deště.
Do sklepů se natáhlo tolik vody, že jich nebylo možno použiti k uschování bramborů. Mokrá
půda nevysychala a hospodáři s těžkým srdcem se chystali k jarnímu setí. Ceny
hospodářských plodin a dobytka velice stouply. Za krávu dostalo se přes 2000K. Nejlacinější
podrážky 7K, nová perka (boty s gumovými péry od kotníků vzhůru) 20-21K, vysoké boty
80-90K, 1 kg pražené kávy 4.50-5K.
(Kronika 1871-1956)

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v I. čtvrtletí 2021:
13. ledna

10. února

10. března

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

Termíny zpřístupnění kontejneru v I. čtvrtletí 2021 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.
16. ledna

13. února

6. a 20. března

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

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

