Přívětice
Kraj: Plzeňský

Okres: Rokycany

Správní obvod: Rokycany

GPS souřadnice: 49.834692N, 13.612129E

Nadmořská výška: 427 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (668 let)

Počet obyvatel: 196

PSČ: 338 28

Adresa URL: www.privetice.cz

O obci
Obec Přívětice leží 10 km severně od Rokycan a 3 km jižně od Radnic, v širokém údolí potoků
Sklenohuťského a Škaredé, které od soutoku pod kostelem sv. Martina dále nesou název Radnický potok.

Historie obce
První písemná zmínka o Přívěticích pochází z roku 1352. Krátce na to - roku 1359 - byl vystavěn
farní kostel Sv. Martina a ještě v témže roce obsazen farářem. Tato skutečnost svědčí o tom, že obec
může být ještě mnohem starší. ...

Ubytování a restaurace
Možnost stravování je v místním hostinci.

Okolí a příroda
Severně od vesnice se nalézá povrchový uhelný důl, který byl otevřen v roce 1980. Důl byl po vytěžení
zatopen a v současné době slouží k rekreaci. Tato oblast je jako stvořená k odpočinku a relaxaci v
přírodě, převážná část domů v části Sklená ...

Současnost obce
Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště a sportovní hriště. Dále bychom v obci našli
obecní úřad, knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovoda
kanalizaci. Ze spolků zde funguje Sbor dobrovolných hasičů.

Sportovní možnosti
Obec je protínána turistickou trasou a cyklostezkou.

Památky a zajímavosti
Dominantou obce Přívětice je gotický kostel sv. Martina z roku 1358, stojící na návrší po cestě z Rokycan
do Radnic, dobře viditelný při vjezdu do obce. V jeho blízkosti stál až do roku 2006 památný, 400 let starý
Krausův dub, který však byl ...
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Doprava
Do obce je zavedena autobusová doprava.

Ocenění obce
Obec Přívětice získala v roce 2004 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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