2020

č.1

► 1.1.2020 - Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)

► 18.1.2020 - výroční Valná hromada SDH Přílepy( místo konání Hospoda U Havlů, Přílepy čp.2, )
►31.1.2020 Školní Jednodenní pololetní prázdniny
►14.2.2020 výroční schůze Českého rybářského svazu, z.s. místní organizace Přílepy

(místo konání hospoda na Nouzově)
►22.2.2020 výroční schůze Mysliveckého spolku Přílepy-Kněževes (místo konání Hospůdka u Kutílků, Přílepy)

►22.2.2020 sobota od 20.00hodin „HASIČSKÝ PLES “ místo konání: Přílepská Hospoda u Havlů
k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina „100 %LIVE“ , pořadatel SDH Přílepy
►2.3.-8.3.2020 Školní jarní prázdniny v okrese Rakovník.
►7.3.2020 sobota od 18.00hod.„Oslava MDŽ“ posezení a volná zábava v Hospůdce U Kutílků ……
►8.3.2020 neděle od 14.00 hod. „Člověče nezlob se“ turnaj párů ve stolní hře člověče nezlob se,

místo konání „Hospůdka u Kutílků“
►14.3.2020 „MasaSpust – zabíjačkové hody“ od 14.00 hod. v „Hospůdce u Kutílků“
►20.3.2020 První jarní den (V tento den je noc i den stejně dlouhá).
►29.3.2020 dojde k přechodu na LETNÍ ČAS ručičku analogových hodin posuneme o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00

►3.4.2020-5.4.2020 od pátku odpoledne do neděle SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
(=odpad komunální-velkých rozměrů=lino, koberce,…)pro občany s trvalým pobytem v obci Přílepy. Odpady
je možno shromažďovat do velkoobjemového kontejneru, který bude přistaven za prodejnou č.p.47
Přílepy - vedle tříděného odpadu. Velkoobjemový odpad nesmí obsahovat „nebezpečný
odpad“ (oleje, autobaterie, pneumatiky,...) a stavební materiál !
►4.4.2020 sobota SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
místo převzetí Odpadů od občanů: na návsi vedle prodejny čp.47Přílepy
Svoz je určen pro občany s trvalým pobytem v obci Přílepy, speciální svozové vozidlo sp. ODPADY Bohemia a.s.
bude odebírat tyto druhy odpadů: nebezpečné odpady (znečistěné obaly od barev, olejů,…zbytky barev,
motorové a ostatní oleje), pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové), Použité elektrozařízení (vysavače,
počítače, pračky, mikrovlnné trouby, chladničky…), ostatní odpad (zářivky, olověné akumulátory…)
!!! Tekuté a sypké odpady musí být v uzavřených nepropustných obalech !
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech !!!
►9.4.2020 - 13.4.2020 čtvrtek-pondělí Školáci mají velikonoční prázdniny
►10.4.2020 „Velký pátek“ (svátek)
►11.4.2020 sobota RYBÁŘKÉ ZÁVODY Místo konání: „Senomatský rybník" Pořadatel : ČRS,z.s.MOPřílepy
►12.4.2020 „ „NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Boží hod velikonoční“
►13.4.2020 „VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ“
►30.4.2020 čtvrtek „Pálení čarodějnic“ tradiční oheň na tradičním místě… pod dozorem SDH Přílepy
►1.5.2020 pátek Svátek práce (svátek)
►8.5.2020 pátek Den vítězství (podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa-konec druhé svět.války)
►8.5.2020 od 14.00 – „Pivní běh atletů“ - start u hasičárny Přílepy, pořadatel SDH Přílepy
►9.5.2020 sobota I.kolo požárního sportu od 13.00 hod na tréninkovém hřišti u hasičárny vedle čp.2 Přílepy
►27.5.2020 středa od 18.30 hod se bude konat v budově čp.2 Přílepy – „Přílepská hospoda U Havlů“
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY (Program: Plnění rozpočtu v r.2019 - příjmy
a výdaje, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přílepy za r.2019, NÁVRH závěrečného
účtu obce Přílepy za rok 2019…)
►13.6.2020 Dětské hasičská soutěž v disciplínách TFA

Místo konání: hřiště vedle čp.2 Přílepy

►1.7.2020 – 31.8.2020 hlavní školní Letní prázdniny
►4.7.2020 sobota od 14.00hod tradiční Přílepská Pouťová zábava v Přílepském parku.
K tanci a poslechu bude hrát od 15.00hodin hudební skupina „100% LIVE“ …..
►5.7.2020 neděle Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ( státní svátek)
►6.7.2020 pondělí Den upálení mistra Jana Husa „605 let od upálení mistra Jana Husa“ ( státní svátek)
►11.7.2020 sobota od 14.00hod "ALOHA HAWAII PARTY" prázdninové odpoledne pro všechny děti a jejich
doprovod ... atrakce, koktejly, grilování … (letos bez tsunami 😊 ) v Hospůdce U Kutílků
►22.8.2020 sobota od 13.00hod tradiční soutěžní akce Mistrovství v RUČNÍM ČESÁNÍM CHMELE na farmě

u Kutílků (prezentace od 12.00hod., vyhodnocení v 18.00hod), kulturní program, večerní posezení s hudbou…
►1.9.2020 Zahájení školního roku 2020/2021
►5.9.2020 od 14.00hodin "ALOHA PRÁZDNINY PARTY" loučení s prázdninami pro všechny děti a jejich
doprovod ... atrakce, koktejly, grilování … v Hospůdce U Kutílků
►28.9.2020 pondělí Den české státnosti
Podzim: -volby do krajských zastupitelstev (Zastupitelstvo Středočeského kraje)
-senátní volby (volební obvod 6 -Louny)
-hromadné čištění komínů v obci Přílepy – termín bude upřesněn
►7.10.2020 středa hromadné Očkování psů od 16.00hod na návsi v parku
►9.10.2020 -11.10.2020 (předpokládaný termín) SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
►10.10.2020 sobota (předpokládaný termín) SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
►10.10.2020 sobota “Mistr guláše“ soutěž o nejlepší guláš …. v Hospůdce u Kutílků…
►24.10.2020 sobota Posvícenská zábava v Přílepské hospodě U Havlů
►25.10.2020 neděle DRAKIÁDA pro děti a rodiče na tradičním místě na poli pod skálou….
►25.10.2020 Končí LETNÍ ČAS dojde k přechodu na ZIMNÍ ČAS ručičku analog. hodin posuneme o hodinu zpět tj.
z 3:00 na2:00
►26.10.2020 pondělí Pěkná hodinka….
►28.10.2020 středa Den vzniku samostatného československého státu
►29.10.2020 čtvrtek Podzimní školní prázdniny
►30.10.2020 pátek Podzimní školní prázdniny
►31.10.2020 sobota od 16.30hod HALLOWEENSKÝ PODVEČER tvoření halloweenských dekorací
od 19.00hod HALLOWEENSKÝ VEČER společenské posezení
místo konání: Hospůdka u Kutílků
►1.11.2020 neděle „Svátek všech svatých – památka zesnulých“

►2.11.2020 pondělí “Dušičky“ Vzpomínka na všechny věrné zesnulé
►7.11.2020 sobota Myslivecká - poslední leč : 8.00 hod - hon na drobnou zvěř
cca 15.00 hod – ukončení honu u Křížku sv.Huberta
20.00 hod–Poslední leč-taneční zábava s posledním soudem a tombolou v Příl.hospodě u Havlů
►17.11.2020 úterý Den boje za svobodu a demokracii ( státní svátek )
►21.11.2020 sobota Adventní tvoření (výroba adventních věnců a dekorací,…)
místo konání: Hospůdka u Kutílků
►25.11.2020 středa VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY
program: plnění rozpočtu 2020…
►28.11.2020 sobota - slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku u kapličky, lampionový průvod obcí,
andělská nadílka,….. v Hospůdce U Kutílků
►29.11.2020
první adventní neděle
►19.12.2020 sobota od 14.00 Diskotančení společenské odpoledne s hudbou a předvánoční atmosférou…

Místo konání: Hospoda U Havlů, pořadatel: SDH Přílepy
►23.12.2020-3.1.2020 Vánoční prázdniny (Vyučování začne v pondělí 4.ledna 2021)
►24.12.2020 čtvrtek Štědrý den
►25.12.2020 pátek první svátek vánoční
►26.12.2020 sobota druhý svátek vánoční
►31.12.2020 čtvrtek silvestr …v Přílepské hospodě U Havlů
Rok 2020 bude mít 366 dnů, 251 pracovních dnů. Rok 2020 je přestupný rok.
Rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin
Rok 2020 = 621 let od první písemné zmínky obce Přílepy

OBECNÍ KNIHOVNA V PŘÍLEPÍCH
Sídlo : Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes
Půjčovní doba: Pondělí od 17.00 do 18.00hodin, nebo po dohodě s knihovnicí kdykoliv
Knižní fond: minimálně 2x v roce Středočeská vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje naší knihovně z výměnných
fondů výměnné soubory knih různých žánrů. Po dohodě je možné objednat dle požadavků čtenářů
požadované knihy. Je možné zapůjčit si různé časopisy i knihy starší z knihovního fondu přílepské
knihovny.

Výtvarný kroužek pro děti při Obecní knihovně Přílepy: každý čtvrtek od 16.00 hod.
Období od 2.1.2020-25.6.2020

a

od 1.10.2020 do 17.12.2020

Hasičský kroužek pro děti při SDH Přílepy:
každý pátek od 16.00 hod. v období od 3.4.2020 do 25.9.2020
1x za 14 dní v pátek od 16.00 hod. v zimním období: od 3.1.2020 do 27.3.2020 a od 2.10.2020 do 18.12.2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- OBECNÍ UŘAD PŘÍLEPY
Sídlo: Přílepy č.p.46, 270 01
Telefon: 724 862 202
Úřední hodiny: pondělí 17.00 hod. - 18.00 hod.
středa 17.00hod. – 18.00 hod
v ostatních dnech po dohodě kdekoliv a kdykoliv
Email: prilepy@seznam.cz
prilepy.eu@seznam.cz
internetové stránky: www.prilepy.eu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Obce Přílepy jsou veřejná a konají se pravidelně 1x za měsíc
v budově OÚ Přílepy čp.46 (nebo v budově čp.2/Přílepská hospoda U Havlů) od 18.30hod
POZVÁNKA na veřejná jednání Zastupitelstva Obce Přílepy v roce 2020:
Předpokládané termíny konání ( druhá středa v měsíci ) místo konání v budově OÚ Přílepy Přílepy čp.46, 270 01 :
►6.1.2020 ►12.2.2020 ►11.3.2020 ►8.4.2020 ►13.5.2020 ►10.6.2020
►8.7.2020 ►12.8.2020 ►9.9.2020 ►14.10.2020 ►11.11.2020 ►9.12.2020 :
Předpokládané termíny konání od 18.30 hodin místo konání v budově čp.2 Přílepy – Přílepská hospoda U Havlů :
►27.5.2020 ►25.11.2020
Bližší informace: tel: 724 862 202, E-mail: prilepy@knezevesko.cz , prilepy.eu@seznam.cz , www.prilepy.eu , https://prilepy-eu.webnode.cz/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Jízdní řád – č.310500 (B50) Rakovník-Kolešov
Období od 15.12.2019 do 15.12.2020
Příjezd do Přílep:
6.54
12.19 15.16
Odjezd z Přílep : 4.53 7.00
12.55

dopravce: ANEXIA BUS s.r.o.
17.26

22.51

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Společenská kronika
Významná jubilea oslaví v roce 2020 naši spoluobčané:
Kindl Pavel, Mrhalová Vlasta, Štěpánek Zdeněk, Melč Zdeněk,
Gregorová Věroslava, Pracný Josef, Kutílková Ivana, Wachtl Jiří,
Adamczuková Serafína, Čermák Petr, Kutílková Eva, Holá Jaroslava,
Ledvinka Luboš, Olejníková Miluše, Botteová Irena, Kunc Zdeněk

Oslavencům gratulujeme.

Co do kanalizace nepatří:
Splachování nevhodných předmětů do kanalizace způsobuje
poškození nejen kanalizačního potrubí, ale i dalších zařízení
sloužících k čištění odpadní vody.
Co do kanalizace patří a co ne, určuje „Kanalizační řád tlakové splaškové
kanalizace Přílepy“.

odpad který nepatří do kanalizace a měl být likvidován zcela odlišným způsobem:
Vlhčené ubrousky
Nejrůznější typy vlhčených ubrousků určených pro osobní hygienu nebo snadný úklid se ve vodě nerozpustí.
Na rozdíl od toaletního papíru jsou totiž vyráběny z netkané celulózy s dlouhými vlákny, částečně i z plastů.
Správně se třídí do směsného odpadu.

Hygienické potřeby a pleny
Předměty, které jednoznačně do kanalizace nepatří=hygienické vložky ,tampóny a pleny. Ucpávají potrubí a
způsobují tím značné škody. Mohou poškodit kanalizační čerpací stanice. Celkově vyžadují náročnou likvidaci na
čistírně odpadních vod.
Správně se třídí do směsného odpadu.

Tuky a oleje
Z tuku se vytvoří hrudky, které na sebe a postupně nabalují další příměsi, ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují
sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Tuhé nánosy brání volnému průtoku odpadní vody a jejich odstraňování
je velmi náročné. Při rozkladu tuků dochází k nepříjemnému zápachu.
Další problémy tuky způsobují na čistírnách odpadních vod. Ty si s určitým množstvím tuků dokážou poradit, ale
při větším množství už je to výrazně horší. Tuky negativně ovlivňují složení bakterií, které odpadní vodu čistí.
Čistírna pak může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše pak snižuje kvalitu vyčištěné vody a
zvyšuje náklady na provoz čistírny.
Správně se tuky a oleje třídí tak, že se přelijí do plastové lahve, kterou lze odnést na sběrné místo do nádoby na
použité tuky a oleje…

Kuchyňské odpady zbytky jídel…
Správně se třídí do kontejnerů na bioodpad nebo na kompost.

Chemikálie
Sem patří například staré barvy, ředidla, lepidla, domácí i zahradní chemie. V kanalizaci vytváří prostředí, které
může ohrozit zdraví pracovníků údržby. Na čistírně odpadních vod mohou tyto látky mít toxický účinek na
bakterie, které čistí odpadní vodu.
Správně se třídí do sběrných dvorů… Radioaktivní, infekční a karcinogenní látky se odevzdávají specializovaným
firmám, které mají oprávnění k jejich likvidaci.

Léky
Splachování léků do toalety nebo dřezu způsobuje kontaminaci vody.
Nespotřebované léky se vracejte do lékárny.

Vlasy, nedopalky, odličovací tampony, tyčinky do uší, textílie, akvarijní rybičky, pavouci, uhynulá
zvířata, kosti, kovové předměty, kameny, štěrk, písek, odpad z kuchyňského drtiče odpadu …
Nejčastější příčinou ucpání kanalizace jsou jednorázové ubrousky, Ucpané potrubí způsobuje provozovateli
náklady, které se promítají do ceny stočného.
Každý uživatel DČS (domovní čerpací stanice tlakové splaškové kanalizace) je povinen dodržovat provozní řád
DČS. V případě nedodržení provozního řádu DČS a nedbalostí uživatele DČS budou náklady na opravu, čištění
apod. hradit uživatelé/vlastníci připojené nemovitosti k DČS. Čištění domovních gravitačních kanalizačních
přípojek si hradí vlastník nemovitosti.
Vyhozením nebo vylitím odpadu do záchodu či dřezu, problém nemizí, ale začíná !
Provozovatel tlakové splaškové kanalizace Přílepy a DČS je společnost RAVOS, s.r.o. ,
IČO: 47546662, Sídlo: Františka Diepolta 1870, 269 01 Rakovník, https://www.ravos-sro.cz/
Zákaznická linka: 840 111 116 , Mobilní zákaznická linka: 601 278 278

