PŘÍVĚTICKÝ
Ročník: 12.; číslo: 1
ZPRAVODAJ
(duben 2022)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, máte v ruce první číslo zpravodaje roku 2022. Březen jsem strávila
léčením v Třeboni, proto píši o měsíc později.
Letošní rok je všelijaký, jen zatím ne moc povedený, těšila jsem se, že covid ustoupí a
pomalu se vrátíme do „normálu“, ale bohužel. Myslím, že to tak má víc lidí.
Jenže když vidím, co se děje ve světě, tak si říkám, jak je nám fajn, a že si vlastně nemáme
nač stěžovat. Samozřejmě to každý vnímá trochu jinak, napsala jsem jen své pocity, abych
v sobě „přemohla“ strach z toho, co bude a co čeká moje děti a vnučky.
Vážení občané, od prosince probíhá rekonstrukce přízemí budovy obecního úřadu. Dělalo
se kompletně nové topení, snižovaly a zateplovaly se stropy, předělávala se elektroinstalace
a hlavně bylo osazeno tepelné čerpadlo. Byl to hrozný binec, kdo tam někdy v lednu a
v únoru přišel, tak to viděl, jeden čas jsme úřadovaly v knihovně. Nejhorší prací bylo
stěhování věcí sem tam a pak samozřejmě úklid, prach byl prostě všude. Děkuji paní Černé,
která se s tím, s pečlivostí sobě vlastní, vyrovnala a kanceláře jsou již OK. Ještě se
pokládala nová podlaha v zasedačce a dokončuje se knihovna. Provoz obecního úřadu se
dostává do normálu, ale úřední hodiny ještě v dubnu budou pouze v pondělí. Od května
„najedeme“ na původní časy. V současné době probíhá celková oprava pomníku, která bude
stát 330 000,- Kč. Oprava probíhá ve spolupráci s památkáři, kteří na vše dohlížejí a provádí
jí akademická sochařka a restaurátorka paní Jahodová z Kozojed. Dále se zpracovává
projekt ke stavebnímu povolení na parcely Za školou, opravily se částečně příkopy ve Sklené
Huti a vpusť do rybníka na návsi, kde došlo ke zřícení postranní zdi. Děkuji manželům
Šrédlovým, kteří se o parčík a posezení vzorně starají. Řešíme dotace – ze 2 programů se
již požádalo a třetí žádost připravuji.
Vážení občané, zastupitelstvo obce na svém jednání 23. 2. 2022 rozhodlo, že půjdeme
do systému domovních čistíren odpadních vod. Na minulém jednání 4. 4. jsme tuto akci
znova přehodnotili a prozatím jsme to pozastavili. Změnila se situace, narůstají ceny
materiálů a prací, za přípravu bychom zaplatili kolem osmi set tisíc, neshodli jsme se na
finanční spoluúčasti občanů a především, v září budou volby do obecních zastupitelstev, tak
to necháme na rozhodnutí dalšího zastupitelstva. Doporučuji každému, kdo chce pracovat
pro obec, věnovat jí svůj čas a nápady, tak ať kandiduje.
V současné době připravují hasiči a obec několik akcí. Dětský karneval, Májku, Máje,
Dětský den, Oslavu 670 let obce. Je toho hodně, co by se dalo oslavovat a ještě víc toho, co
by se dalo opravovat, zvelebovat atp…..
Vážení občané, přeji Vám krásné jaro, veselé Velikonoce, mnoho zdraví a ráda Vás
uvidím na všech akcích.
Marcela Judlová
DOTACE 2022
V letošním roce jsme požádali o:
245 000,- Kč - oprava pomníku – schváleno 200 000,- Kč – dotace od Plzeňského kraje
24 000,- Kč - věcné vybavení pro hasiče na zásahové obleky – čekáme na rozhodnutí
Připravujeme žádost do programu havarijní stavy a naléhavé potřeby obce. Je třeba vyměnit
všechny nefunkční šoupata a hydranty na vodovodních řadech v obci. Příprava žádosti je
vždy těžší než samotná realizace. Uvidíme, zda se nám povede něco získat.

FINANCE OBCE
Zůstatek na účtu v KB k 14.4. 2022 je 1 023 594,33 Kč.
Zůstatek na účtu v ČNB k 31.3.2022 je 159 527,61 Kč.
Výše úvěru k 14.4.2022 je 2 039 823,22 Kč (oprava obecního sálu).
Hotovost v pokladně k 14.4.2022 je 127 745,- Kč.

PŘIPRAVUJEME
24. 4. 2022 – Dětský maškarní karneval – obecní sál Přívětice od 15:00 hodin
27. 4. 2022 – Jednání zastupitelstva obce – Obecní úřad Přívětice od 18:00 hodin
30. 4. 2022 – Májka – koupaliště Přívětice
21. 5. 2022 – Máje – od 14:00 hodin průvod májovníků v krojích obcí,
- od 20:00 hodin taneční májová zábava – náves před hospodou,
v případě nepříznivého počasí obecní sál Přívětice
4. 6. 2022 – Dětský den – od 14:00 hodin – hřiště Přívětice
20. 8. 2022 – Oslava 670 let naší obce – od 10:00 zahájení, k poslechu bude hrát do
odpoledních hodin Chezňovanka, od 20:00 hodin v obecním sále
taneční zábava (program upřesníme)

NABÍDKA BRIGÁDY
Stále hledáme brigádníka na sekání obecních ploch křovinořezem. Více informací na
obecním úřadě v době úředních hodin.

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

