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ZPRAVODAJ

(srpen-září 2020)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, letošní druhé číslo spojím s třetím. Druhé píšu pozdě a třetí trošku brzy.
Doufám, že se za to na mě nezlobíte. Po náročném jaru, které jsme zvládli, nás čeká, jak
sleduji, také náročný podzim. Možná z toho nebudeme tolik vyděšení, jako zjara, možná už
jsme si zvykli, možná už se nebojíme. V každém případě doufám, že to budou minimálně
roušky, které znovu nasadíme a drobná omezení, která zvládneme. Určitě si, jako vy všichni,
nepřeji, aby se „zastavil“ život a byli jsme zase zavření doma. A kdyby, tak bychom to určitě
zase vydrželi, protože zdraví je nejvíc.
Co se týká zdraví, tak já se už 3. týden snažím ho upevnit a vylepšit v Třeboni. Je tu krásně
až na ty komáry, takové množství jsem v Přívěticích nikdy nezažila.
I když jsem v Třeboni, tak to v obci pořád „jede“, získali jsme dotaci, na provoz krámu, už
je podepsaná smlouva s Plzeňským krajem, další dotace, které jsme zajistili, je pro naše
hasiče na zásahové obleky (21 900,-) a potom 300 000,- na opravu hasičárny. To je akce,
která se bude dělat v první polovině příštího roku, v současné době čekáme na stavební
povolení a byla vypsána veřejná zakázka. Až se vrátím z lázní, tak se doufám všechny
„papíry“ dotáhnou a že ještě nějaké k vyřízení jsou.
V nejbližších dnech se bude dělat úprava skládky na bioodpad, kde dokonce hořelo. Ani
se tomu nedivím, co tam bylo za nepořádek. V odpadech bude trochu změna, možná se to
moc líbit nebude, ale tohle už dál nejde. Nechápu, kam se ten odpad dával dřív, musíme ho
začít produkovat s rozmyslem a když už ho vyprodukujeme, tak s ním začít hospodařit
a dodržovat určitá pravidla nebo nás to „přemůže“ množstvím i finančně. Likvidace odpadu,
je a bude jedna z nejdražších služeb. Bylo by dobré myslet na to, že likvidaci některých
druhů odpadů, které produkujeme (bioodpad, objemový odpad i nebezpečný odpad) za nás
platí obec. Dnes je to už v řádech desítkách tisíc ročně.
Další náročnou administrativní záležitostí je evidence hřbitova, nejsou to jen nové
nájemní smlouvy na hrobová místa, ale kompletní evidence hrobů i zemřelých. Dále je to
evidence a doplacení nedoplatků. Paní účetní už na tom pracuje a postupně Vás obesílá a
oslovuje.
Připomínám, že do konce srpna by měly být zaplaceny faktury za vodné za leden až
duben.
Obec také objednala oponu do sálu, již byla zaplacena záloha a do posvícení bude
hotovo, tak doufám, že se tam kapele bude pěkně hrát a že nám to „korona“ nepřekazí.
Po opravě máme od 25. 5. otevřenou hospodu, zatím se tam sedí na půjčených židlích, ale
snad to také nějak vyřešíme.
Vážení občané, teď se budu opakovat z minulého zpravodaje, ale usmívejme se na svět,
na lidi kolem nás, užívejme si blízkost přírody, kterou máme kolem sebe a buďme spokojení,
máme se skvěle. Přeji Vám krásné dny.
Marcela Judlová
KNIHOBUDKA
V průběhu června byla zřízena knihobudka v bývalé telefonní budce. Police nám vyrobila
firma pana Šilpocha a poskytla je jako dar. Velmi děkuji za obec i za všechny čtenáře.
Pravidla pro provoz jsou vyvěšena. Knihy si můžete půjčit, po přečtení je můžete vrátit a
pokud se Vám líbí, tak si je můžete nechat. Můžete do knihobudky dát Vaše knihy, které
máte přečtené a už je nechcete. Jen upozorňuji, že knihy musejí být srovnané v policích
a nesmějí se tam povalovat v taškách nebo krabici.

ODPADY
Jak už jsem psala výše, odpady je jedna z neproblematičtějších záležitostí, které řešíme.
V obci máme pořízené koše na psí exkrementy, koš v autobusové čekárně, nový koš na
koupališti a u víceúčelového hřiště. O koše se stará pověřený pracovník, který koše
vynáší a dohlíží, aby kolem byl pořádek. Další problematické místo jsou kontejnery na
tříděný odpad, i když jsou kontejnery prázdné, tak se tam objeví pytel plný plastů, nebo
krabice jen tak hozené, a odpady, které tam vůbec nepatří – opakovaně tam někdo
odkládá pytel plný použitých papírových plen, atp…. Zase musí někdo jít a uklidit to, a
vždy to „ ten někdo“ udělá. Myslím, že bychom mu za to měli být vděční.
Největší změna nás čeká v bioodpadech a u hřbitova. Podle zákona o odpadech a
prováděcí vyhlášky jsme povinni ukládat bioodpady do kontejnerů. Z toho důvodu obec
jeden starší kontejner zakoupila, zatím je umístěný V dolíku. Druhý kontejner vezmeme
od hřbitova, který pietní místo docela hyzdí a díky své velikosti to svádí k odkládání
jiného odpadu než je odpad ze hřbitova.
Plocha pro bioodpad se bude upravovat, budou se tam pokládat panely pro umístění 2
kontejnerů – jeden bude na trávu a jeden na větve. Odpad se v žádném případě nesmí
dávat mimo kontejnery. Určitě to bude chtít větší námahu, odpad do kontejneru vyházet,
než ho jen vyhodit u cesty. Ještě před cca 7 lety jsme bioodpad likvidovali každý sám,
trávu kompostovali a větve většinou nasekali a spálili v kamnech nebo kotli, to co nám
vyrostlo na zahradě, jsme tam i zpracovali a znovu použili jako výborné hnojivo. Takže
prosím o dodržování pravidel s ukládáním bioodpadu. A jak to bude u hřbitova, kde
máme směsný komunální odpad? Obec na tento odpad koupí kontejner o objemu 750 l,
který bude umístění podél cesty v dolní části, aby mohl být vyvážen každý měsíc nebo
podle potřeby. Asi se moc nebude zamlouvat odpad ze hřbitova nosit dolů, ale když to
doneseme nahoru, tak si myslíme, že dolů to půjde také.
Za tohle řešení obec asi nepochválíte, ale pamatuji si, jak se nám nelíbilo přestěhovat
zastávku (mně se to nelíbilo hodně), jak se některým nelíbila rampa pro bezbariérový
přístup do hospody a sálu, jak se nelíbilo porážení porostu thújí u konzum a dnes už si
ani nevzpomeneme, že tam nějaké byly, atp… Změny se prostě dějí a vždy je to ve
prospěch obce a jejich občanů, aby se nám tu hezky žilo.
FINANCE OBCE
Zůstatek na účtu v KB k 20. 8. 2020 je 519 813,47 Kč
Zůstatek na účtu v ČNB k 31. 7. 2020 je 62 859,877 Kč
Výše úvěru k 28. 8. 2020 je 2 703 238,18 Kč (oprava obecního sálu)
PŘIPRAVUJEME
16. 9. 2020 – jednání zastupitelstva na úřadě od 18:00 hodin
2. – 3. 10. 2020 - Volby do zastupitelstev krajů

KONTAKTY OBCE
email: PriveticeS@seznam.cz; pevná linka: 371785386;
mobilní tel.: 724181255 (starostka), 724181256 (místostarostka);
internetové stránky: www.privetice.cz
datová schránka: sucay8y

