PŘÍVĚTICKÝ
Ročník: 12.; číslo: 2
ZPRAVODAJ
(červenec 2022)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, letošní druhé číslo našeho zpravodaje začnu netradičně. Budu citovat
neznámého pisatele - obyvatele nebo obyvatelku Přívětic: „Omlouvám se, ale nemohu se
podepsat, neboť naše obec je malá a lidé nevraživí.“ Nedá mi to, ale musím na tuhle větu
reagovat: „ Naše obec je malá a lidé jsou zde veselí, pracovití a přívětiví – jsme přeci
Přívětice! Nevraživost? Proč? Možná někdy zapůsobí špatná nálada, vztek,… ale to potká
každého. Jsme lidé chybující a omylní – všichni!!! Umění je se ke svým chybám a omylům
postavit čelem a přiznat si je, pokusit se je napravit, omluvit se za ně. Naši mě tohle učili a
vychovali tak, že se nebojím své chyby, slabosti a omyly přiznat, podepsat se pod ně! Taky
mě naučili, že ze svých chyb se mám poučit. To, co mě moc nenaučili je upozorňovat na
svou práci a své úspěchy a být přehnaně sebevědomá.“
Vážení občané, každý rok se vypouští a čistí požární nádrž, letos k tomu došlo bohužel
až v květnu – byla to velká chyba! Víc se ke „kauze“ pozdního vypuštění koupaliště
vyjadřovat nebudu, už jsem se vyjádřila na odboru životního prostředí MěÚ Rokycany. A
věřte, že Jordánek není jediným náhradním zdrojem vody v případě požáru, jsou zajištěné i
jiné zdroje. Naši hasiči tohle mají „ošéfované“!
Vážení občané, letos v září 23. - 24. budou volby, budeme volit nové zastupitelstvo obce.
Pojďte do toho, věnujte svůj čas, svou energii práci pro rozvoj naší obce. Každý má možnost,
se zviditelnit a převzít zodpovědnost i za to, co neudělal! To Vás po 24 letech práce takových
pár anonymů, které tu někdo píše až poslední 2 roky, hned všechno „víc baví“. Ten poslední
anonym byl tou pověstnou poslední kapkou.
Připravované akce proběhly a byly moc pěkné. Májka na koupališti byla skvělá a
posezení venku příjemné. Máje a průvod obcí i večerní zábava se tradičně povedly.
4. 6. se na hřišti konal Dětský den, počasí se nakonec umoudřilo a vše se konalo, děti
byly spokojené a dospělí vypadali také tak. Nyní nás čeká letošní největší akce – 20. 8. 2022
oslavíme 670 let od první písemné zmínky o naší obci, na kterou Vás všechny srdečně zvu.
V rámci oslav proběhne i sraz rodáků. Probíhá oprava Pomníku padlých – bude dokončeno
do oslav, pan Šlesingr a pan Černý se zasloužili o opravu kapličky, moc jim děkuji.
Vážení občané, přeji Vám krásné léto, hodně zdraví, pohody a těším se na setkání.
Marcela Judlová
SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení občané, tentokrát si dovoluji i já vzít si slovo prostřednictvím zpravodaje. Ráda bych
reagovala na anonymní udání na odbor životního prostředí, ve kterém byla paní starostka
osočena ze spousty věcí týkajících se čištění požární nádrže. Jelikož byla stížnost
anonymní, je tohle jediná možnost jak reagovat. Ráda bych uvedla na pravou míru, že akci
„čistění požární nádrže“ jsem iniciovala já. Uznávám, že jsem zvolila nešťastné období, ale i
přesto akce proběhla, jak nejrychleji to šlo. Jen v loňském roce se vyskytly technické potíže a
to, že nějaký „dobrák“ nechal v nádrži „hadry“ a ty ucpaly odtokovou rouru. Pouze v tento rok
trvalo napouštění nádrže opravdu asi 3 týdny, ale ne jak se píše ve stížnosti, že to tak trvá
každý rok. Škoda, že se pisatel nezajímal, proč to tak bylo a nepřišel třeba našim hasičům
pomoct s odstraněním problému. Pamatuji si, že když jsem byla malá, chodilo čistit požární
nádrž spoustu občanů, nyní jsme rádi, že se toho účastní alespoň hasiči. V dopise se píše
také kritika na možnost požárů apod. Jak psala již výše paní starostka, vše bylo ohlášeno na
příslušných orgánech.Také poznámky o zanešeném rybníčku Jordánku jsou zbytečné,
protože kdyby si anonym zjistil skutečnosti, tak Jordánek nepatří obci, tudíž s jeho stavem
nic neudělá. Jsem docela zklamaná z celého tohoto dopisu, tím spíš, že odpovědnost je
házena na paní starostku, která se v této akci neangažovala.
Přeji Vám všem hezké léto.
Moravcová Adéla

POPLATKY ZA ODPAD
Poplatky za odpad se budou vybírat ve dnech:
9. 7. 2022: 13:00 – 16:30 h.
11. 7. 2022: 8:00 – 11:00 h.; 13:00 – 17:00 h.
12. 7. – 15. 7. 2022: 8:00 – 11:00; 13:00 – 14:30 h.
Je možné zaplatit poplatek celý za r. 2022.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Termín voleb: 23. – 24. 9. 2022
Kandidáti podávají kandidátní listiny, spolu s prohlášením kandidáta a peticí do 19. 7. 2022
do 16:00 hodin na Registrační úřad, kterým je pro nás MěÚ Radnice.
Více informací je na internetových stránkách Města Radnice a vzory listin jsou i na stránkách
naší obce. Budu ráda, když se občané se zájmem o práci pro obec zaregistrují a budou
kandidovat. Pokud budete potřebovat poradit, zastavte se v době úředních hodin na OÚ.
VODA – VODOVOD
Vážení občané, stále platí:
ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, MYTÍ AUT A ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDEK VODOU
Z OBECNÍHO VODOVODU.
Poslední 2 víkendy byla obrovská spotřeba vody, především v Přívěticích. Čerpadlo ve
vrtu běželo nepřetržitě. Šetřete vodou, co nejvíce, ať si nezničíme vrt, pak bude na
cisterně. Je to v zájmu nás všech.
FINANCE OBCE
Zůstatek na účtu v KB k 4. 7. 2022 je 1 314 206,84 Kč.
Zůstatek na účtu v ČNB k 30. 6.2022 je 193 503,17 Kč.
Výše úvěru k 4. 7. 2022 je 1 939 368,79 Kč (oprava obecního sálu).
Hotovost v pokladně k 4. 7. je 90 411,- Kč.
PŘIPRAVUJEME
20. 8. 2022 – Oslava 670 let od první písemné zmínky o naší obci
Program: 10:00 zahájení, položení kytice k Pomníku padlých
10:00 – 16:00 hodin – dechová hudba Cheznovanka (na návsi,
v případě nepříznivého počasí v sále)
14:00 – otevření dětského hřiště na koupališti
14:15 – program SDH Přívětice – koupaliště
20:00 – taneční zábava – hraje Sekvence
12:00 – 16:00 bude zajištěno drobné občerstvení v obecním sále
11:00 – 13:00 bude otevřen obecní úřad, knihovna, hasičárna –
vše prošlo za poslední 2 roky rekonstrukcí
9:30 – 13:00 bude otevřen kostel sv. Martina
(káva, pivo a další nápoje bude možné zakoupit v místní hospodě)

4. 11. 2022 – Divadelní představení v obecním sále
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

