PŘÍVĚTICKÝ
Ročník: 11.; číslo: 2
ZPRAVODAJ
(červenec 2021)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, letošní druhé číslo našeho zpravodaje vychází s měsíčním zpožděním, ale
máme tady léto, tak bych řekla, že ani nikam nespěcháme. Léto je letos takové, na které
jsme si za poslední cca 3-4 roky odvykli, máme dost slunce, dost tepla a obloha nás
zásobuje i dostatkem vody. Chtěla jsem psát, že situace s covidem se uklidňuje, ale trošku
se bojím, že to bude ke konci léta naopak, nechci strašit. Věřím v očkování, tak snad to
pomůže.
Vážení občané, od ledna probíhala rekonstrukce hasičárny, bohužel 17.6. kolaudace
nedopadla dobře, ale chybu jsme napravili – pořídili nové protipožární dveře, tak teď ještě
„nějaké papíry“ a bude nám vydán kolaudační souhlas. Naši hasiči si zaslouží tak pěkně
prostředí za to, co dělají pro obec. Minule jsem psala o kapličce, tak už máme „požehnání“ a
návod od památkářů jak to udělat. Teď budu jednat s firmou o ceně, atp….
Pozemky na návsi jsou koupené a obec je vlastníkem. Nyní řešíme pozemky u cesty Za
školou, které jsou ve vlastnictví České republiky a my jsme na nich objevili šachtu
s vodoměrem a připojením statku. Řešíme to a opravujeme, bohužel to trvá déle, než se
mně líbí, ale skoro po roce „nicnedělání“ v republice není materiál, součástky atp… vše se
shání déle, hůře. Je to věc, kterou nedokážu ovlivnit, ale opakovaně za ní dostávám „čočku“.
Nyní jsme dokončili hlídání vodojemu a vodního zdroje – konečně máme zařízení, které nás
upozorní na sníženou hladinu vody, nebo výpadek elektriky. Před 14 dny jsme si to
vyzkoušeli – dostali jste ode mě SMS, že je snížená hladina vody. Co se týká vodovodu, tak
do konce srpna bude vodojem a úpravna vody oplocené.
Není to tak dávno, tak nám na obec dorazil opět anonym od „spoluobčanek Přívětic“. Milé
spoluobčanky, Přívětice, jsou opravdu krásná a přívětivá obec, ale tímto způsobem
komunikace na své přívětivosti ztrácí, proto jen na okraj – existuje OZV o nočním klidu v obci
až na výjimky ve vyhlášce uvedené, začíná noční klid ve 22:00 hodin. Pokud je někdo rušen,
má možnost zavolat Policii ČR a ta „rušiče“ požene k odpovědnosti. Příště prosím volejte č.
158 a stěžujte si tam, jenže to byste přestaly být anonymní.
Naše obec bohužel ztrácí i na kráse. Stačilo mi dnes ráno, když jsem se projela na kole, u
hřbitova zůstala hromádka neodklizené trávy, jak se začal sekat hřbitov, tak už tam někdo
přidal. Kontejnery na tříděný odpad – papír bohužel nevyvezli v termínu, tak se strkal do
mezer, svozová firma jen odváží, takže zase někdo šel a musel to po někom uklidit. Dnes
ráno, když je kontejner poloprázdný, už tam zase leží krabice. Copak doma, když máte plný
koš, tak házíte odpad okolo? A desku od plastového stolu, kterou tam kdosi odložil, si může
ten kdosi odvést domů, protože do otvorů kontejnerů se opravdu nevejde. No a poslední
„ránu jsem dostala“ v knihobudce. Jasně je uvedeno a napsáno v řádu knihobudky, který tam
visí, že nelze dávat knížky na zem. No tak tam někdo odložil celou přepravku časopisů,
knížek, atp…… Jen se modlím, aby nepřišel přívalový déšť, nevím, kdo a kde by ty časopisy
chytal.
Koncem června se naší obcí prohnala vichřice, která způsobila velký polom vzrostlých
stromů na obecních pozemcích a na ně je vyhláškou obce z důvodu nebezpečí zakázáno
vstupovat.
Vážení občané, i když předcházející řádky nejsou moc veselé a optimistické, tak přesto
mám pro Vás jednu novinku a pozvánku zároveň.
31. července (sobota) se od 16:00 hodin v obecním sále koná Posezení s harmonikou a
s ochutnávkou moravských vín. Na toto posezení Váš všechny srdečně zvu.
Vážení občané, přeji Vám krásné léto a všem nám přeji přívětivé Přívětice.
Marcela Judlová

VYHLÁŠKA OBCE Č.9/2021

ZÁKAZ VSTUPU NA OBECNÍ POZEMKY
čísla parcelní:
747 – cesta v Dolíku za Králojc - část označená páskou
398/1; 398/2; 399/1; 399/2; 399/3; 746/3 – pozemky přilehlé k cestě
Obec Přívětice zakazuje vstup na obecní pozemky výše uvedených parcelních
číslech z důvodu nebezpečí. Na pozemcích došlo k velkému polomu a hrozí
nebezpečí dalšího pádu stromů.
Děkujeme za pochopení!!
SCHVÁLENÉ DOTACE 2021
Schváleno 210 000,- Kč na změnu systému vytápění budovy obecního sálu
30 000,- podpora na zachování prodejny v naší obci (již 4. rokem žádáme)
40 000,- na umístění ukazatele rychlosti na silnici z Bezděkova – ukazatel je již
nainstalovaný, tak doufám, že přinese výsledek – zpomalení provozu v daném úseku.
NABÍDKA BRIGÁDY
Hledáme zájemce o sekání křovinořezem – bližší informace na OÚ v době úředních hodin.
FINANCE OBCE
Zůstatek na účtu v KB k 19.7. 2021 je 1 490 449,89 Kč
Zůstatek na účtu v ČNB k 30. 6. 2021 je 49 163,12 Kč
Výše úvěru k 30. 6. 2020 je 2 336 137,92 Kč (oprava obecního sálu)
Hotovost v pokladně k 19. 7. 2021 je 146 641 Kč
PŘIPRAVUJEME
31.7.2021 od 16:00 h. – obecní sál – koná se Posezení s harmonikou a s ochutnávkou
moravských vín. Další občerstvení zajištěno.
30.8.2021 od 18:00 h. – obecní úřad – jednání zastupitelstva obce
Září 2021 – vítání občánků – termín upřesníme
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

