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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do února 2021
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů – saldo

2 360 635,04 Kč
1 094 381,47 Kč
1 266 253,57 Kč

Vážení spoluobčané,
v posledním zpravodaji jsem doufal a věřil, že letošní rok bude lepší než ten minulý. Zmýlil
jsem se. Děti nechodí do školy, fotbalisti nehrají fotbal, nehrajeme nohejbal, tenis ani pingpong. Hospoda je zavřená. Je to hrozná doba, hrozná nuda. A tak nám nezbývá než
dodržovat vládní opatření a čekat.
Vrátí se život do starých kolejí? Bude to letos? V létě? Na podzim? Snad ano. Moc se na to
těším. Vy určitě taky.
A jaké jsou plány na letošní rok? V současné době máme zažádáno o dotaci na rekonstrukci
chodníků, parkoviště, na zateplení posledních tří pavilonů ZŠ Potěhy a na terénní úpravy
dětského hřiště. Čekáme na vhodnou dotaci na rozšíření vodovodní sítě. Co se týká parcel,
projekt na zasíťování je těsně před dokončením. Pokud vše dobře půjde, mohli bychom mít
v létě stavební povolení. Rovněž by měl být do léta hotov projekt na rekonstrukci budovy
OÚ. Těšme se tedy, že to bude ve starých kolejích co nejdříve a vše klapne podle našich
plánů.
Přeji Vám klidné prožití velikonočních svátků, hlavně hodně zdraví.
Karel Novotný – starosta obce Potěhy

Tříkrálová sbírka 2021
V letošním roce výtěžek Tříkrálové sbírky v Potěhách činil 8 482 Kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli do pokladniček.
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
O půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 začalo sčítání 2021. Do 11. května má každý možnost sečíst
se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Pokud
se někdo nemůže nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května vyplnit
listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo
na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty.
Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před
vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do
poštovní schránky.
Místní poplatky na rok 2021
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.
Po dobu krizové situace prosíme, pokud máte možnost, využijte bezhotovostní převod.
Č. účtu 443554379/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol - č.p.
nemovitosti.
Mobilní rozhlas – služba občanům
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů je u nás zavedena nová služba Mobilní Rozhlas. Nově Vás můžeme informovat o aktuálním dění pomocí různých
komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:
•
•
•
•

SMS zprávy
hlasové zprávy
e-maily
zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní
události a mnoho dalšího.
Služba pro občany ZDARMA!
Registrujte se na:
potehy.mobilnirozhlas.cz
Nebo registračním letákem, který stačí vyplnit na OÚ v Potěhách.

2. KULTURNÍ AKCE
Jubilanti II. čtvrtletí 2021
3. června oslaví paní Božena Jelenová 100 let
15. června oslaví paní Marie Sobková 70 let
Oběma jubilantkám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Zápis do školy na školní rok 2021/2022
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Potěhy, okres Kutná Hora bude probíhat od 6. 4. do
23. 4. 2021.
Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat od 3. 5. do 16. 5. 2021.
Zápisy proběhnou i letos v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých
tradičních postupů. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Je třeba upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte
ve škole. Důvodem je zaručení bezpečnosti dětí i dospělých.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Dne 18. března 2021 si zástupci fotbalových klubů na OFS Kutná Hora zvolili na další čtyři
roky nové fotbalové vedení. Dosavadní předseda Dušan Roubíček tuto kandidaturu
neobhájil a byl zvolen nový předseda Jan Ďoubal a Výkonný výbor ve složení: Vladimír
Šturm, David Čižinský, Tomáš Frejlach, Jan Spáčil, Jakub Procházka, Jan Štěpnička, Dušan
Roubíček, Jaroslav Matoušek. Došlo k velké změně ve vedení fotbalu na našem okrese,
kdy se prosadili noví zástupci fotbalu – evoluce, která chce změnit vnímání fotbalu v očích
veřejnosti.
V našem klubu se momentálně nemůže vůbec sportovat, pouze individuálně, jako v celé
republice. Sportovní veřejnost vnímá, že se bude začínat ve většině klubů a organizacích
od začátku, někde půjde i o existenční činnost daného klubu. Budeme se muset všichni
snažit o nastartování činností našeho klubu jak fotbalového, tak konání plesů, zábav,
dětských dnů a jiných akcí (šlápota, bobřík odvahy). Věřím, že se nám to podaří, ale musíme
být ještě trpěliví a překonat tuto nezvyklou covidovou dobu.
Přejeme všem fanouškům a lidem v naší obci hlavně pevné zdraví a hezké jaro.

5. HISTORIE OBCE
1917 – 10. prosince zastaveno vyučování až do února 1918 pro nedostatek uhlí.
24. dubna o jmeninách císařovny Zíty vsazena na západní straně tělocvičny jabloň. Na
památku společné vlády císaře Karla a Zíty zasazen ozdobný keř uprostřed nové školní
zahrady za hřbitovem, na památku válečné doby naneseny tam mládeží balvany ke zřízení
umělé skalky. Ve školce vysázeno 100 pláňat a 50 z nich šlechtěno.
(Kronika 1871-1956)

6. RŮZNÉ
ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU
V dubnu 2021 začne svoz bioodpadu. První svoz BIO odpadu v naší obci proběhne ve
středu 14. 4. 2021. Dále pak 1 x za 14 dní, vždy každou lichou středu. Poslední svoz
proběhne 24. 11. 2021.
Svoz komunálního odpadu bude v době od dubna do listopadu 2021 probíhat 1 x za 14 dní,
také každou lichou středu.

ZMĚNA ZPŮSOBU ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONTEJNERU NA VELKOOBJEMOVÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Vzhledem k opakovanému vyvážení velkoobjemového odpadu mimo dobu k tomu určenou
a odkládání odpadu vedle kontejneru, zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne
10. 3. 2021 tyto změny způsobu zpřístupnění kontejneru:
1. Kontejner na velkoobjemový odpad bude zpřístupněn pouze 1 x za měsíc, a to
v sobotu v době od 9 - 11 hodin, počínaje od 4/2021.
2. Odpad mohou ukládat pouze občané s trvalým pobytem v Potěhách, kteří se
prokážou platným občanským průkazem. Dále fyzické osoby, které mají ve
vlastnictví rekreační objekt a které se prokážou dokladem o zaplacení místního
poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Potěhy.
3. V době otevření kontejneru bude přítomen zastupitel obce Potěhy.
4. Celý objekt bude střežen kamerovým systémem. Dále bude řešeno oplocení.

Každé odložení odpadu mimo nádobu kontejneru a dobu k tomu určenou bude
řešeno jako přestupek ve správním řízení!

Do kontejneru LZE vhazovat:
•
•
•
•

Starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy)
Podlahové krytiny (koberce, linolea)
Sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
Ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace…)

Do kontejneru NELZE vhazovat:
2. Veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory, počítačové monitory, zářivky,
výbojky, autobaterie, zbytky barev…)
3. Tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo)
4. Kompostovatelný odpad (tráva, listí…)
5. Uhynulá domácí zvířata
6. Běžný komunální odpad
7. Stavební suť a kameny

Termíny zpřístupnění kontejneru ve II. čtvrtletí 2021 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.
17. dubna

15. května

12. června

Termíny zasedání zastupitelstva ve II. čtvrtletí 2021:
7. dubna

12. května

16. června

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

Alej roku 2020 – výsledky hlasování
O desátý titul soutěžilo neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České
republiky, pro které hlasovalo bezmála 7 tisíc lidí. Pro nás to je důkaz, že si lidé nádherných
alejí váží a jsou na ně patřičně hrdí.
Naše obec se do soutěže zapojila s březovou alejí „U Nového rybníčka v Potěhách“.
Umístila se na krásném 51 místě.

Krásné Velikonoce a hodně sluníčka Vám přejí zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu!

