2021

č.1

LEDEN
► 1.1.2021

Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)
>29.1.2021 Školní Jednodenní pololetní prázdniny
BŘEZEN

>8.3.-14.3.2021 školní Jarní prázdniny v okrese Rakovník
>20.3.2021 První jarní den (V tento den je noc i den stejně dlouhá).
►27.3.2021 v sobotu začne Sčítání lidu, domů a bytů a skončí v úterý 11. května 2021.
Jednoduše a bezpečně přes internet se lidé sečtou mezi 27. březnem a 9. dubnem 2021.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o
půlnoci z 26. na 27.3.2021
trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR. ČSÚ
ČSÚ Sčítání 2021: www.scitani.cz
>28.3.2021 v neděli dojde k přechodu na LETNÍ ČAS ručičku analog. hodin posuneme o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00
DUBEN

>1.4.2021 - 2.4.2021 čtvrtek-pátek Školáci mají velikonoční prázdniny
►2.4.2021-4.4.2021 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 !
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech !!!
(jarní SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU společnost Maris Pedersen a.s. zatím zrušila)
►2.4.2021 „Velký pátek“ (svátek)
►4.4.2021 „ „NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Boží hod velikonoční“
►5.4.2021 „VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ“
►24.4.2021 v sobotu výsadba stromků v k.ú.Přílepy – brigáda „Přílepáci sobě“
►30.4.2021 pátek „Pálení čarodějnic“ tradiční oheň na tradičním místě… ??? … pod dozorem SDH Přílepy
KVĚTEN
►1.5.2021 sobota Svátek práce (svátek)
►8.5.2021 sobota Den vítězství (podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa-konec druhé svět.války)
ČERVEN
►12.6.2021 sobota setkání obcí Přílepy ČR „PŘÍLEPSKÝ ČTYŘLÍSTEK“( Velké PŘÍLEPY, Malé PŘÍLEPY, Obec PŘÍLEPY

u Holešova, Obec PŘÍLEPY u Rakovníka) v obci Velké Přílepy u Prahy …. akce se zatím připravuje…
►16.6.2021 středa od 18.30 hod se bude konat v budově čp.2 Přílepy – „Přílepská hospoda U Havlů“

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY - výroční zasedání (Program: Plnění rozpočtu
v r.2020 - příjmy a výdaje, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přílepy za r.2020, NÁVRH
závěrečného účtu obce Přílepy za rok 2020…) … předpokládaný termín jednání
ČERVENEC

>1.7.2021 – 31.8.2021 hlavní školní Letní prázdniny
►3.7.2021 sobota od 14.00hod tradiční Přílepská Pouťová zábava v Přílep. parku. Oslava 135 let SDH Přílepy
►5.7.2021 pondělí Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ( státní svátek)
►6.7.2021 úterý Den upálení mistra Jana Husa ( státní svátek)
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SRPEN
►21.8.2021 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…
ZÁŘÍ

>1.9.2021 Zahájení školního roku 2021/2022
►4.9.2021 od 14.00hodin sobota "AHOJ PRÁZDNINY" loučení s prázdninami pro všechny děti a jejich
doprovod … na návsi v přílepském parku
►28.9.2020 úterý Den české státnosti
ŘÍJEN

►6.10.2021 středa hromadné Očkování psů od 16.00hod na návsi v parku
►8.10.2021 - 9.10.2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
►8.10.2021 -10.10.2021 (předpokládaný termín) SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
►9.10.2021 sobota (předpokládaný termín) SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
►16.10.2021 sobota (předpokládaný termín) výsadba stromků v k.ú.Přílepy – brigáda „Přílepáci sobě“
>27.10. – 29.10.2021 Podzimní školní prázdniny
►28.10.2021 čtvrtek Den vzniku samostatného československého státu
►30.10.2021 sobota Posvícenská zábava v Přílepské hospodě U Havlů
►31.10.2021 neděle DRAKIÁDA pro děti a rodiče na tradičním místě na poli pod skálou….
>31.10.2021 Končí LETNÍ ČAS dojde k přechodu na ZIMNÍ ČAS
ručičku analogových hodin posuneme o hodinu zpět tj. z 3:00 na2:00
LISTOPAD
►1.11.2021 pondělí Pěkná hodinka od 18.00hodin

>1.11.2021 pondělí „Svátek všech svatých – památka zesnulých“
>2.11.2021 úterý “Dušičky“ Vzpomínka na všechny věrné zesnulé
►5.11.2021 pátek od 16.30 hod. HALLOWEENSKÝ PODVEČER tvoření halloweenských dekorací – dýňování …
►6.11.2021 sobota Myslivecká - poslední leč : 8.00 hod - hon na drobnou zvěř
►17.11.2021 středa Den boje za svobodu a demokracii ( státní svátek )
►24.11.2021 středa VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY – mimořádné zasedání
program: plnění rozpočtu 2021…
►27.11.2021 sobota - slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku u kapličky
>28.11.2021 první adventní neděle
PROSINEC

>5.12.2021 druhá adventní neděle
>12.12.2021 třetí adventní neděle
>19.12.2021 čtvrtá adventní neděle
>23.12.2021-2.1.2022 Vánoční prázdniny (Vyučování začne v pondělí 3.ledna 2022)
►24.12.2021 pátek
Štědrý den
►25.12.2021 sobota první svátek vánoční
►26.12.2021 neděle druhý svátek vánoční
►31.12.2021 pátek silvestr …

►Tradiční společenské, kulturní, sportovní akce a další aktivity například : Člověče nezlob se, Pivní běh, Dětský
karneval, Zabijačkové hody, Mistr guláše, vánoční tvoření, hasičské soutěže atd… se bohužel zatím nemohou
konat v tradičních termínech. Konání „společenských aktivit“ je závislé na aktuální epidemiologické situaci v ČR
a na vládních nařízení.
►Rok 2021 první rok nové dekády (2021–2030).
►Rok 2021 bude mít 365 dnů, 252 pracovních dnů, 13 státních a ostatních svátků
►Rok 2021 vyhlásila Organizace spojených národů za Mezinárodní rok míru a důvěry, Mezinárodní rok kreativní
ekonomiky pro udržitelný rozvoj, Mezinárodní rok ovoce a zeleniny a Mezinárodní rok eliminace dětské práce
►Rok 2021 = 135 let SDH Přílepy ( Sboru Dobrovolných Hasičů obce Přílepy )
►Rok 2021 = 622 let od první písemné zmínky obce Přílepy
Případná změna uvedených akcí a termínů je možná.
Bližší informace: tel: 724 862 202, E-mail: prilepy@prilepy.eu , prilepy.eu@seznam.cz , www.prilepy.eu
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- OBECNÍ UŘAD PŘÍLEPY
Sídlo: Přílepy č.p.46, 270 01
Telefon: 724 862 202
Email: prilepy@seznam.cz + prilepy.eu@seznam.cz
internetové stránky: www.prilepy.eu
Úřední hodiny: pondělí 17.00 hod. - 18.00 hod.
středa 17.00hod. – 18.00 hod
v ostatních dnech po dohodě kdekoliv a kdykoliv
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

- 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 č.p.46, 270 01 :
►13.1.2021 ►10.2.2021 ►10.3.2021=ZRUŠENO ►14.4.2021 ►12.5.2021
►9.6.2021
►14.7.2021 ►11.8.2021 ►8.9.2021
►13.10.2021 ►10.11.2021 ►8.12.2021
Předpokládané termíny konání od 18.30 hodin místo konání v budově čp.2 Přílepy – Přílepská hospoda U Havlů :
►26.5.2021=ZRUŠENO ►16.6.2021 ►24.11.2021
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..…………

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.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
dopravce: Transdev Střední Čechy s.r.o., Lubenská 1588, 269 01 Rakovník
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
Jízdní řád : Rakovník-Podbořany linka 560
Období od 13.12.2020
jede v pracovních dnech
Odjezd z Rakovníka do Přílep
↓6:30
↓9:45
Příjezd do Přílep:
6:50
10:08
Odjezd z Přílep do Rakovníka : ↓4:20 ↓5:20 ↓7:00

↓ 12:30
12:53
↓12:55

↓14:55
15:28

↓16:15
16.38

↓Kolešovice ↓22:30
17:39
22.53

Veřejná doprava: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) : https://pid.cz/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………

► TLAKOVÁ splašková KANALIZACE Přílepy:

v případě havárie domovních čerpacích stanic zajišťuje servis společnost RAVOS,
s.r.o. Rakovník. V případě poruchy DČS kontaktujte tel.OÚ Přílepy: 724 862 202
RAVOS, s.r.o. Rakovník ►Cena Vodného a stočného od 1.1.2021 =47,33 + 42,66 = 89,99 Kč včetně DPH
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………

►OZNÁMENÍ: Obec Přílepy oznamuje že v předpokládaném období od 1.3.2021 do 31.5.2021:
:)► společnost ENGIE Services a.s. bude realizovat v obci Přílepy pro společnost ČEZ Distribuce a.s. a pro Obec
Přílepy stavby pod názvem „Přílepy – obnova ved. NN za kNN – střed obce, číslo stavby: IE-12-6007259“ =
pokládku zemního kabelu NN a zemního kabelu veřejného osvětlení ( „Obnova veřejného osvětlení v obci
Přílepy-východní část obce“ v úseku od č.p.2 Přílepy-k č.p.35 Přílepy) ….
:)►společnost Froněk, spol.s.r.o. bude realizovat v obci Přílepy stavbu „Obnova místní komunikace MK-12d
Přílepy“
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………

Společenská kronika
Významná jubilea oslaví v roce 2021 naši spoluobčané:
Staněk Karel, Kvěch Alena, Lizoňová Jaroslava, Fryčová Vlasta,
Šůstková Ludmila, Šulcová Zdeňka
Oslavencům gratulujeme.
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Lékařská péče - ordinace v Kněževsi:
Praktický zubní lékař: MDDr. Marie Kopecká
Asistuje: dipl. sestra Lenka HORÁKOVÁ
tel: 313 582 385
Ordinační hodiny:
Pondělí 7:30 - 14:30
Úterý 7:30 - 14,30
Středa 7.30 - 17:00
Čtvrtek 7.30 - 14,30
Pátek 7.30 - 13:00

..
..
..
..
..
..
..
..

Praktický lékař pro dospělé: MUDr. Beneš Pavel
tel.775 775 505 tel. 313513048
Ordinační hodiny: Pondělí 14.00 - 16.00 hod
Úterý 10.00 - 12.00 hod
Středa 14.30 - 16.30 hod
Pátek
7.30 - 11.30 hod.

..
..
..
..
..
..

..

..

..
…………………………………………………………………………………………………………………….…

ODPADY
►Zastupitelstvo Obce Přílepy dne 10.2.2021 odsouhlasilo „Přílohu č.1-Dodatek ke Smlouvě o úhradě za
pravidelný odvoz a zneškodňování odpadu v obci Přílepy pro rok 2021“, kterým se upravují ceny za odvoz
komunálního odpadu pro rok 2021 pro nemovitosti-fyzické osoby.
►Nový zákon č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, vstoupil v platnost 1.1.2021. Zákon zavádí nové povinnosti,
rozšiřuje i možnost sankcí - zvyšuje finanční postih za porušení zákona. Zákon podporuje zvýšení třídění odpadů,
využití odpadů(recyklace, materiálové využití…) a cílem je minimalizace-odklonění od skládkování.Již za 5 let musí
Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. V roce 2030 musí stát zrecyklovat 60 %
komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.
Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. třídicí slevu. Třídicí sleva bude vztažena k množství
odpadů uložených na skládky za rok a obyvatele. Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí
přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na
skládku odpadů za poplatek 500 Kč/t. v případě navýšení odpadů bude obec platit 800Kč/t….
Zastupitelstvo obce Přílepy v průběhu letošního roku 2021 bude schvalovat novou obecně závaznou vyhlášku
týkající se systém nakládání s odpady tak, aby byla v souladu s platným zákonem (v letošním roce platí pro obce
výjimka, která nám umožňuje nastavit nový systém nejpozději do 31.12.2021).
Dle nové obecně závazné vyhlášky bude zaveden nový systém placení nepodnikajících občanů a majitelů
rekreačních nemovitostí za odpady.
Obec je z pohledu zákona původcem odpadu, který vzniká v domácnostech nepodnikajících obyvatel s trvalým
pobytem v obci a odpadů vyprodukovaných v rekreačních nemovitostech.
Původcem odpadu z podnikatelské činnosti je samotný podnikatel. Ten je povinen vyprodukovaný odpad řádně
třídit a mít zajištěnu legální likvidaci odpadu. Tedy mít uzavřenu smlouvu s firmou, která je oprávněna s odpadem
nakládat, zpracovávat ho, vozit do spalovny či na povolenou skládku. U některých druhů odpadu (např. kovy)
může podnikatel sám odpad předat ve sběrně druhotných surovin a tuto skutečnost potvrzením doložit.
V k.ú.Přílepy sváží odpady firma Marius Pedersen a.s., provozovna Kralovice.
►SEPAROVANÝ ODPAD – VÝZVA :
V obci se zvyšuje množství separovaného-tříděného odpadu.
Někteří občané se chovají nezodpovědně a systém třídění nerespektují – odkládají zde i komunální odpad a to ke
kontejnerům nebo do kontejnerů na tříděný odpad. Jaké odpady = co do kterého kontejneru příslušné barvy patří
je vyznačeno na každém kontejneru.
Žádáme občany, aby objem separovaných odpadů zmenšovali = sešlápnout papírové a plastové odpady.
Obaly z tetrapaků v obci Přílepy vkládejte do kontejneru na plasty = kontejner žluté barvy.
Při ukládání bioodpadů na místě deponie je důležité oddělovat větve od ostatního biodpadu.
Upozorňujeme, že odložení odpadů ke kontejnerům na tříděný odpad , nebo na jiných místech než je nádoba (či
kontejner na komunální odpad) je založení černé skládky. Ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku a na základě
správního řízení může mu být uložena pokuta do výše 50.000 Kč
DĚKUJEME VŠEM KDO TŘÍDÍTE a UDRŽUJETE POŘÁDEK !
10.3.2021
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