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

2 284 959,36 Kč
1 923 402,53 Kč
361 556,83 Kč

Vážení občané,
máme za sebou první čtvrtletí r. 2020. Že bude probíhat takto divoce nikdo z nás ani
netušil. Nemůžeme skoro nic. Děti nechodí do školy, do práce jenom někdo, nehrajeme
fotbal ani tenis, nechodíme do hospody. Musíme nosit roušky a mýt si pořádně ruce.
Nejhorší na tom je, že nikdo neví, kdy tato pandemie skončí a my se budeme moci vrátit
k normálnímu životu.
Chtěl bych poděkovat švadlenám za šití roušek, hasičům za rozvoz všeho potřebného i
všem ostatním, kteří se nějakým způsobem podílí na pomoci našim občanům.
Musíme být prostě trpěliví a dělat vše proto, abychom se koronaviru co nejdříve zbavili.
Co se týče chodu obce, byla omezena otevírací doba pro veřejnost a zatím se nebudou
konat zasedání zastupitelstva obce.
Využijte prosím nové služby „Mobilní rozhlas“. Tímto způsobem se dostanete k informacím
o dění v obci.
Plánované akce na tento rok:
Máme zažádáno o dotaci na rekonstrukci tělocvičny a o dotaci na dokončení vodovodního
řádu. Na spodní návsi byly vykáceny všechny břízy. Bude provedena nová výsadba
stromů. Na tuto akci rovněž žádáme o dotaci. Tu by měl poskytovat SFŽP ve výši 100%
uznatelných nákladů. Dále čekáme na přidělení dotace na místní komunikace. Chceme
využít i dotaci ze Středočeského kraje na výměnu oken v budově OÚ a na pavilonu fyziky

ZŠ Potěhy. Dotace činí 1000 Kč na občana tj. zhruba 650 000 Kč. Zbytek cca 400 000 Kč
budeme hradit z rozpočtu obce. Proběhlo výběrové řízení, zúčastnilo se 12 firem. Zvítězila
firma Vojtěch Říha, Chrtníky.
Co se týká stavebních parcel, přikupujeme ještě dva menší pozemky kvůli lepší dopravní
obslužnosti. Vzniknou další dvě až tři nové parcely.
Plány na letošní rok jsou velice smělé, ale nikdo dnes nedokáže říci, zda nějakou dotaci
dostaneme.
Přeji Vám všem krásné a poklidné Velikonoce a spoustu krásných jarních dnů.
Zdraví Vás starosta obce

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.
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

OTEVÍRACÍ DOBA OÚ POTĚHY
Dle usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření dochází ke změně otevírací doby OÚ
Potěhy pro veřejnost.
Úřední dny OÚ Potěhy jsou s okamžitou platností až do odvolání omezeny.
Pouze na pondělí a středu v čase od 9:00 do 12:00 hodin.
Mimo úřední hodiny bude OÚ Potěhy pro veřejnost uzavřen.

MOBILNÍ ROZHLAS – NOVÁ SLUŽBA OBČANŮM
Naše obec zavádí MOBILNÍ ROZHLAS!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme 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 je přiložen, stačí vyplnit a doručit na úřad (stačí vhodit do
schránky). Registrační leták je i k vyzvednutí na OÚ v Potěhách.

2. KULTURNÍ AKCE
Dne 22. února 2020 se za hojného počtu dětí uskutečnil v pohostinství Na Špýchaře
dětský karneval. Všem zúčastněným děkujeme!
Jubilanti II. čtvrtletí 2020
19. dubna oslaví pan Jaroslav Piskač 70 let
23. dubna oslaví paní Emílie Jelínková 70 let
4. června oslaví paní Věra Merunková 70 let
8. června oslaví pan Josef Jelínek 75 let
26. června oslaví pan Ladislav Flégr 70 let
28. června oslaví pan Václav Zelený 75 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Uzavření školy
Vzhledem k mimořádnému opatření na území celé České republiky je od 16. 3. 2020 do
odvolání uzavřena Základní škola Potěhy, Mateřská škola Potěhy i tělocvična školy.
Zápis do prvního ročníku
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s právními
předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní
přítomnosti dětí ve škole. Je třeba upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole. Zápis bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.
Podrobnosti k zápisu jsou zveřejněny na stránkách školy.
Zápis do MŠ Potěhy
Zápis do Mateřské školy v Potěhách se uskuteční v měsíci květnu. Vedení školy včas
zveřejní na stránkách ZŠ Potěhy bližší informace.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
V měsíci únoru jsme měli Sportovní ples, kdy za poslechu kapely Starý klády jsme užili
mnoho zábavy.
Přípravné a mistrovské zápasy jsme v důsledku koronaviru a následných opatření nestihli.
Co nás čeká:
Pouťová zábava, fotbalová sezóna dětí a mužů, dětský den, všechny tyto akce jsou díky
situaci, která nastala pozastaveny do odvolání. Při změně situace budeme o všech
informovat.
Jménem Sokola děkujeme všem občanům za nošení a šití roušek. Musíme být trpěliví a
dodržovat nařízení vlády. Radujte se z maličkostí a toto období překonáme.

Twirlingový tým
Děvčata z twirlingového týmu KTM-twirl team Kutná Hora, trénujícím v ZŠ Potěhy stihla za
tuto sezónu pouze jednu soutěž - Mistrovství České republiky největší twirlingové
organizace WBTF.
V sólových disciplínách ani duu se jim nedařilo, zato v tanečním týmu získala děvčata
2.místo a titul Vicemistr České republiky WBTF.
Děvčata se postavila proti 4 nejlepším týmům v ČR a povedl se jim další obrovský úspěch.
Skupina se připravovala na další MČR v show, které mělo být v květnu, bohužel kvůli
bezpečnostním opatřením trénovat nemůže. My i ostatní sportovci věříme, že se všichni
ve zdraví vrátíme brzy do tělocvičen a na sportoviště a že tento druh odpočinku nás posílí
a budeme zase bojovat o co nejlepší výsledky.
Za tým přejeme všem pevné zdraví a chraňte se.

5. HASIČI POTĚHY
Na konci minulého roku proběhla výroční valná hromada, na které byl zvolen nový výbor
SDH.
Začátkem nového roku proběhlo periodické školení strojníků. Dále se uskutečnil nábor
mladých hasičů. Začalo se s jejich přípravou na letošní sezónu zimními tréninky
v tělocvičně.
V důsledku nynější situace jsme byli nuceni zrušit tradiční hasičský ples. Další plánované
kulturní a sportovní akce se uskuteční dle možnosti.
Všem přejeme pěkné jaro a společně s Vámi doufáme, že se nám tuto dobu podaří ve
zdraví překonat.

6. HISTORIE OBCE
29. července 1911 poprvé zastavovaly osobní vlaky na nově zřízené zastávce „Potěch –
Potěchy“ na Horkách. Za zřízení zastávky mělo se dráze zaplatiti 7.000 K, obec však
budovy a potřebné práce provedla ve vlastní režii.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v II. čtvrtletí 2020:
Po dobu krizové situace se zasedání zastupitelstva nekonají.
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.
9. a 23. května

11. a 25. dubna
6. a 20. června

Žádáme občany, aby vyváželi odpad pouze v době k tomu určené a nedávali
ho vedle kontejnerů!!!
KONČÍ SVOZ PNEUMATIK
informujeme Vás tímto, že s platností od 1. 1. 2020 nemohou být přijímány pneumatiky
do Centra komplexního nakládání s odpady společnosti AVE CZ v Čáslavi!!!
Proto pneumatiky již nebudou sváženy v rámci hromadného svozu nebezpečného
odpadu a ani nemohou být soustřeďovány v obecním sběrném dvoru.
Občané (koneční uživatelé) je musí likvidovat individuálně v místech zpětného
odběru.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa
zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa
prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa
zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku
na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí
nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného
uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

BIO ODPAD
Obecní úřad objednal popelnice na svoz BIO odpadu. Po jejich dodání budou občané
informováni obecním i mobilním rozhlasem.

