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ZPRAVODAJ

(duben 2020)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, letošní první číslo našeho zpravodaje se o více než měsíc opozdilo.
Doufám, že to všichni čtenáři a příznivci pochopí. Prožívala jsem nelehké období v osobním
životě a ještě jsem se z toho nestačila ani vzpamatovat a nelehké období přišlo pro nás pro
všechny. Najednou jsem nevěděla, co a jak bude dál a střídaly se u mě obavy se strachem.
Sledovala jsem zprávy, hledala informace na internetu a děsila se toho, co nás potká. Jenže
jsem od přírody „bojovník“ (i jméno Marcela znamená malá bojovnice, řekla bych, že to naši
vybrali dobře) a hlavně vidím věci, tak jak jsou v reálu a snažím se to i tak brát. Hned tak
něčeho se neleknu a hlavně moc toho nevzdávám. Po vyhlášení nouzového stavu jsem
svolala mimořádné jednání zastupitelstva a dohodli jsme se, co budeme dělat a hlavně, jak
pomůžeme našim starším spoluobčanům. Nabídla se paní Lídlová a paní prodavačla
Lánská, že zajistí nákupy, proto jsme roznesli ještě během neděle večer letáčky do
schránek. Oběma patří velký dík, za jejich práci a obětavost. Pro seniory jsme také zajistili
roušky, opět ve spolupráci s paní Pavlou Lídlovou a místostarostkou Adélou Moravcovou.
Děkuji znova za jejich práci. Pokud by někdo potřeboval, tak na úřadě jsou ještě roušky
k dispozici.
Tím, jak se „zastavil“ život v celé republice se „zastavil“ i život na úřadě, kde jsme zrušili
úřední hodiny a vše jsme vyřizovali telefonem a emailem. S platností od 20. dubna jsou
obnoveny úřední hodiny, sice jen omezeně – každé pondělí v době od 17,00 do 18,00 hodin,
ale platí, že dále preferujeme telefonickou a emailovou komunikaci.
Sice to vypadá, že se nic nedělá, ale je to jen zdání. Na první pohled je jasné, že se něco
děje, i když úřad byl měsíc zavřený. Začala se opravovat hospoda a doufám, že to stihneme
do chvíle, kdy jí budeme moc otevřít. Za další běží dotace, takže bylo požádáno o dotaci na
rekonstrukci hasičárny, dále jsme požádali o finance na podporu prodejny v obci a minulý
týden jsem poslala žádost o peníze pro naši jednotku hasičů na zakoupení nových
zásahových obleků. Jediné, co jsem nezvládla, byť to je připravené, je podat žádost o dotaci
na měřič rychlosti, který jsme chtěli umístit na silnici „Za Dvorem“. Prošvihla jsem termín.
Také se konečně opravil rozhlas, kde máme nějaké novinky, se kterými Vás seznámím dále.
Vážení občané, i přes nelehké období, které prožíváme, dívejme se na svět s úsměvem,
s optimismem a radujme se z toho, co máme – krásnou přírodu – louky a lesy – hned za
domem, všichni máme co jíst, střechu nad hlavou, spoustu oblečení, takže nám vlastně nic
moc nechybí, a když budete něco potřebovat, neváhejte a zavolejte, třeba pomůže, že si jen
popovídáme. Přeji Vám krásné dny.
Marcela Judlová
VODNÉ OD 1. 5. 2020
V důsledku změny sazby DPH snižuje cena vody na 44,77 Kč/m3( s DPH).
Z výše uvedeného důvodu (změny ceny vody), Vás chci poprosit o samoodečet
vodoměru a nahlášení jeho stavu do konce dubna. V průběhu května dostanete faktury,
které budou splatné do konce srpna.
Vodné za rok 2019 (faktury jste dostali v lednu) je splatné faktur do 30. 6. 2020.

OBECNÍ ROZHLAS
Tento týden jsme konečně nechali opravit náš bezdrátový rozhlas a máme několik
novinek. Ampliony byly v pořádku, největší problém byl v ústředně a v počítači. V naší
obci jsme měli jako jedni z prvních na okrese Rokycany bezdrátový rozhlas, dělal se cca
v roce 2004. O té doby technika značně pokročila a bylo nutné udělat výměnu ústředny a
také PC, který už by patřil skoro do muzea, je to počítač, který obec pořídila na začátku
90. let minulého století. Takže doufám, že nyní už bude vše bez problémů. No a teď ty
novinky.
1. Můžeme hlásit i na dálku přes mobilní telefon, takže ideální, pokud se něco děje a my
jsme v práci.
2. V případě, že nestihnete nebo neuslyšíte hlášení, můžete zavolat na telefonní číslo
(napíšu na konci) a hlášení se Vám přehraje.
3. Je možné, s Vaším souhlasem uložit Vaše telefonní číslo a hlášení Vám dojde
v podobě sms zprávy.
4. Hlášení je možné dopředu nahrát a opakovaně vysílat i v naší nepřítomnosti.
Doufám, že všechny novinky zvládneme a budou k užitku.
Telefonní číslo na obecní rozhlas: 731853660
KNIHOBUDKA
Na začátku letošního roku koupila naše obec od společnosti O2 telefonní budku, cena
byla 1 000,- Kč. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce v ní bude zřízena
knihobudka, kde budou police s knihami, které si občané můžou půjčit. Pravidla pro
půjčování se teprve tvoří, stejně jako jsou ve výrobě police.
NABÍDKA PRÁCE
Obec nabízí práci na dohodu – sekání obecních ploch křovinořezem a sekačkou. Bližší
informace – plochy, finanční ohodnocení, atp….. zjistíte osobně nebo telefonem.
FINANCE OBCE
Zůstatek na účtu v KB k 21. 4. 2020 je 661 586,90 Kč
Zůstatek na účtu v ČNB k 31. 3. 2020 je 113 445,07 Kč
Výše úvěru k 21. 4. 2020 je 2 835 942,67 Kč (oprava obecního sálu)
KONTAKTY OBCE
email: PriveticeS@seznam.cz; pevná linka: 371785386;
mobilní tel.: 724181255 (starostka), 724181256 (místostarostka);
internetové stránky: www.privetice.cz
datová schránka: sucay8y

