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

4 860 317,34 Kč
4 831 964,52 Kč
28 352,82 Kč

Vážení občané,
doba koronaviru pomalu končí. Vše se snad vrátí do starých kolejí a život v obci se opět
naplno rozběhne.
I v této pohnuté době se podařilo několik věcí, které potěší. V květnu jsme vysázeli nové
stromy směrem na Drobovice a máme přislíbenou dotaci od Státního fondu životního
prostředí ve výši 170 500,- Kč. Sázení se zúčastnilo 30 občanů. Děkuji všem za pomoc,
byla to zdařilá akce.
Od Ministerstva pro místní rozvoj máme schválenou dotaci na místní komunikace. Bude
opravena silnice „Ke hřišti“ a „Za obecním úřadem“. Opravu plánujeme na podzim tohoto
roku. Hasiči dostali dotaci 104 000,- Kč na vybavení jednotky OOP.
Odkoupením plánovaných dvou pozemků jsme získali další 4 parcely, celkem jich tedy
bude 27. O prázdninách vysoutěžíme dodavatele na projekt budoucí zástavby.
V lese u Adamova, kde byly loni vykáceny dvě mýtiny, bylo v měsíci květnu vysázeno
5 300 ks dubů. Vzhledem k deštivému počasí je předpoklad, že sazenice dobře zakoření a
uchytí se.
Dotace na rozšíření vodovodního řadu byla zamítnuta.
Výzva na rekonstrukci chodníků v obci Potěhy od Státního fondu dopravní infrastruktury
byla posunuta na leden 2021.
Přeji všem spoluobčanům pěknou dovolenou a krásné prožití letních měsíců.
starosta obce Karel Novotný

2. KULTURNÍ AKCE
POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!
Dne 27. 6. 2020 se od 15.00 hodin uskuteční ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE pro děti a rodiče
na místním hřišti v Potěhách.
V září se uskuteční vítání občánků.

Jubilanti III. čtvrtletí 2020
4. srpna oslaví paní Mária Štěpničková 70 let
13. srpna oslaví pan Josef Krajíček 70 let
8. září oslaví paní Marie Koudelková 85 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. SOKOL POTĚHY Z. S.
V době koronaviru jsme toho moc nemohli. Dnes již opatření pominula a pomalu se vracíme
ke každodennímu životu, i tomu sportovnímu.
V případě fotbalového mužstva dospělých sehrajeme v měsíci červnu dva přípravné zápasy
– s Hostovlicemi a Tupadly a ukončíme tuto specifickou sezónu.
V sezóně 2019/2020 nikdo nikam nepostupuje ani nesestupuje kvůli přerušení soutěže.
Pomalu se budeme chystat na sezonu další. Chceme pokračovat v naší přípravce, kde se
naučí ti nejmenší základy fotbalu.
Až nám počasí dovolí, natřeme tribunu novou barvou. Na tribuně je mnoho projevů naší
omladiny. Vyměníme část prken na lavičkách a trávník v brankovištích našeho hřiště.
Dne 22.08. 2020 plánujeme tradiční Šlápotu, pochod s dětmi.
Sokol Vám přeje krásné prázdniny, užívejte sluníčka a odpočinku.

Twirlingový tým KTM
Twirlingový tým se po pauze vrací zpátky do formy. Tým trénuje 3x týdně, aby se dívky
vrátily zpět do formy a byly připravené na novou sezónu.
Nejmladší přípravka byla bohužel ukončena kvůli nařízení z DDM. Přípravku znovu
otevřeme v září.
Přejeme všem krásné prázdniny.

4. HASIČI POTĚHY
Během vyhlášeného nouzového stavu v ČR vlivem pandemie koronaviru jsme se podíleli
na vydávání dezinfekce a vypomáhali jsme s nákupy pro Obecní úřad Potěhy.
Na výjezdy jsme byli zařazeni jako záloha. Přesto jsme vyrazili na likvidaci velkého lesního
požáru u Kozohlod. Podílíme se i na výpomoci se závlahou nově vysázených stromů na
návsi.
Opět se rozběhly pravidelné nedělní tréninky dětí. Koncem června proběhne soustředění
našich mladých hasičů ve Zbraslavicích.
Kvůli koronavirovým opatřením jsme byli nuceni zrušit okrskovou soutěž i Noční Potěhy.
Pokud situace dovolí, rádi bychom v září uspořádali „Posvícenskou zábavu“, na které by
měla zahrát hudební skupina Punc. Termín konání je sobota 5. září 2020. Všichni jste
srdečně zváni.
Přejeme všem krásné léto a pohodovou dovolenou.

5. HISTORIE OBCE
V květnu 1914 započato s prací na Horkách, aby se mohla postaviti druhá kolej jako
výhybka a jednáno o zřízení nádraží.

6. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve III. čtvrtletí 2020:
29. července

26. srpna
23. září

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve III. čtvrtletí 2020 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.
4. a 18. července

1. a 22. srpna
12. a 26. září

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

Odpočty vody a kanalizace
Dne 28. 6. 2020 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.

Zastupitelé a zaměstnanci Obce Potěhy přejí všem občanům krásné a
pohodové prožití letních dnů a dovolených, dětem přejeme nezapomenutelné
zážitky z prázdnin.

