2022

č.1

LEDEN
► 1.1.2022 Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)
►15.1.2022 sobota od 18:00 hod. Výroční valná hromada SDH Přílepy
ÚNOR
>4.2.2022 pátek: Školní Jednodenní pololetní prázdniny
>7.2.-13.2.2022 školní Jarní prázdniny v okrese Rakovník

►12.2.2022 sobota od 20:00 hod. Hasičský ples
BŘEZEN

►4.3.2022 pátek od 17:00 hod. Vyhodnocení akce „Adventní procházka 2021“ a tvořivá dětská hodinka
►4.3.2022 pátek od 18:00 hod. „Sousedské posezení - Oslava MDŽ“
>8.3.2022 Mezinárodní den žen
>20.3.2022 v 16:34 hodin První jarní den (V tento den je noc i den stejně dlouhá).
>22.3.2022 Světový den vody….
>27.3.2022 v neděli dojde k přechodu na LETNÍ ČAS ručičku analog. hodin posuneme o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00
DUBEN
>1.4.2022 Mezinárodní den ptactva - letošním ptákem roku Zvonek zelený

►8.4.2022-10.4.2022 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 !!!
►9.4.2022 sobota SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
místo převzetí Odpadů od občanů: na návsi vedle prodejny čp.47 Přílepy. Svoz je určen pro občany s trvalým
pobytem v obci Přílepy, speciální svozové vozidlo spol.Marius Pedersen a.s. bude odebírat tyto druhy odpadů:
nebezpečné odpady (znečistěné obaly od barev, olejů,…zbytky barev, motorové a ostatní oleje), pneumatiky
osobní, 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 !!!
>14.4.2022 čtvrtek Velikonoční školní prázdniny.
>16.4.2022 „Velký pátek“ (svátek)
>17.4.2022 „NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Boží hod velikonoční“
>18.4.2022 „VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ“

►23.4.2022 sobota 14:00 hod. výsadba stromků v k.ú.Přílepy – brigáda „Přílepáci sobě“-předpokládaný termín
►30.4.2022 sobota 18:00 hod. „Pálení čarodějnic“ tradiční oheň na tradičním místě…pod dozorem SDH Přílepy
KVĚTEN
>1.5.2022 neděle Svátek práce (svátek)
>4.5.2022 Den HASIČŮ (Den hasičů, všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů. Tento den
vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem
sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům.
>8.5.2022 neděle Den vítězství (podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa-konec druhé svět.války)
>8.5.2022 - Den matek (Den matek se slaví druhou květnovou neděli v ČR od roku 1989 : svátek na počest mateřství)
►25.5.2022

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.2021 - příjmy a výdaje, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přílepy za r.2021, NÁVRH
závěrečného účtu obce Přílepy za rok 2021…) předpokládaný termín jednání
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ČERVEN
>1.6.2022 Mezinárodní den dětí
►4.6.2022

sobota od 14:00hod „RETROpárty“ pro děti a dospělé „v hospůdce U Kutílků“…hudba,hry,vzpomínky...

>19.6.2022 (třetí červnová neděle) Den otců ( oslava otcovství…)
►25.6.2022

sobota od 14:00hod tradiční „Přílepská Pouťová zábava“ v Přílepském parku.

ČERVENEC
>1.7.2022 – 31.8.2022 hlavní školní Letní prázdniny
>5.7.2022 úterý Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ( státní svátek)
>6.7.2022 středa Den upálení mistra Jana Husa ( státní svátek)

SRPEN
►27.8.2022 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
>1.9.2022 čtvrtek Zahájení školního roku 2022/2023

►3.9.2022 sobota od 14:00hodin "ODPOLEDNE PLNÉ HER" loučení s prázdninami pro všechny děti a jejich
doprovod … na návsi v Přílepském parku
►23.9.2022 pátek a 24.9.2022 sobota „VOLBY do Zastupitelstev obcí“
►24.9.2022 sobota od 14:00 „ŠTRŮDLOVÁNÍ“
>28.9.2022 středa Den české státnosti
ŘÍJEN

►5.10.2022 středa od 16:00hod hromadné Očkování psů na návsi v parku
►7.10.2022 -9.10.2022 (předpokládaný termín) SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
►8.10.2022 sobota (předpokládaný termín) SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
►15.10.2022 sobota od 14:00hodin „Mistr guláše“ v Hospůdce u Kutílků
►…???...říjen VEŘEJNÉ USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY – mimořádné zasedání
>26.10. – 27.10.2022 Podzimní školní prázdniny
>28.10.2022 pátek Den vzniku samostatného československého státu

►29.10.2022 sobota Posvícenská zábava v Přílepské hospodě U Havlů
►30.10.2022 neděle cca od 13:00hodin DRAKIÁDA pro děti a rodiče na tradičním místě na poli pod skálou….
>30.10.2022 neděle Končí LETNÍ ČAS dojde k přechodu na ZIMNÍ ČAS
ručičku analogových hodin posuneme o hodinu zpět tj. z 3:00 na 2:00

►31.10.2022 pondělí Pěkná hodinka od 18.00hodin
LISTOPAD
>1.11.2022 úterý „Svátek všech svatých – památka zesnulých“
>2.11.2022 středa “Dušičky“ Vzpomínka na všechny věrné zesnulé

►4.11.2022 pátek od 16.30 hod. HALLOWEENSKÝ PODVEČER tvoření halloweenských dekorací – „dýňování“ …
►5.11.2022 sobota Myslivecká - poslední leč : 8.00 hod - hon na drobnou zvěř …
>17.11.2022 čtvrtek Den boje za svobodu a demokracii ( státní svátek )

►19.11.2022 sobota Adventní tvoření
►19.11.2022 sobota Den Přílepsko-Nouzovského přátelství … (den který nemůže být „suchý“)
>19.11.2022 Mezinárodní Den Mužů

►26.11.2022 sobota - slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku u kapličky v Přílepích
>27.11.2022

první adventní neděle

PROSINEC
> 4.12.2022 druhá adventní neděle
>11.12.2022 třetí adventní neděle
>18.12.2022 čtvrtá adventní neděle
>21.12.2022 středa 22:49 hod. zimní slunovrat
>23.12.2022-2.1.2023 Vánoční prázdniny (Vyučování začne v úterý 3.ledna 2023)
>24.12.2022 pátek Štědrý den
>25.12.2022 sobota první svátek vánoční
>26.12.2022 neděle druhý svátek vánoční

►31.12.2022 pátek … silvestr … oslava konce roku 2022 a příchodu roku 2023
Případná změna uvedených akcí a termínů je možná.
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►Termíny dalších Nejenom tradičních společenských, kulturních, sportovních akcí a dalších aktivit například :
Přílepské kvízování, Sportovní odpoledne (volejbalové, fotbalové,…), KOLO-BĚŽkový závod-trhni si nohou,
Kuličkiáda, Deskové hry, Dětský karneval, Zabijačkové hody, Dětská tvoření, Hasičské soutěže, Procházky
přílepskou krajinou – s luštěním tajenek, atd… budou průběžně dle aktuálnosti zveřejňovány na stránkách
www.prilepy.eu .
Konání „společenských aktivit“ je závislé na případné aktuální epidemiologické situaci v ČR, na vládních nařízení,
na počasí …
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Rok 2022 bude mít standardních 52 týdnů.
►Rok 2022 = 623 let od první písemné zmínky obce Přílepy
►Rok 2022 = 60 let Mysliveckého spolku Přílepy-Kněževes ( 20.6.1962 )
►Rok 2022 = 430 let od narození Jana Amose Komenského (* 28.3.1592 )
►Rok 2022 = Před 85 lety zemřel náš první český prezident T. G. Masaryk ( 14.9.1937 )
►Rok 2022 je Evropským rokem mládeže
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Společenská kronika
Významná jubilea oslaví v roce 2021 naši spoluobčané:
Kuncová Irenka, Melčová Bohumila, Bronislav Mrhal, Kutílek Jiří, Holá
Vlasta, Gregorová Božena, Olejník Petr, Kunc Jiří, Žižka Miroslav
Oslavencům gratulujeme.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

- 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 2022:
Předpokládané termíny konání (středa) místo konání v budově OÚ Přílepy Přílepy č.p.46, 270 01 :
►12.1.2022 ►9.2.2022 ►16.3.2022 ►13.4.2022 ►11.5.2022
►8.6.2022
►13.7.2022 ►10.8.2022 ►14.9.2022 ►volby do ZOP…ustavující zasedání ZOP …
Předpokládané termíny konání od 18.30 hodin místo konání v budově čp.2 Přílepy – Přílepská hospoda U Havlů :
►25.5.2022 ►listopad 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..…………

OBECNÍ KNIHOVNA V PŘÍLEPÍCH
Sídlo : Přílepy čp.46, PSČ 270 01
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-Kryry, Strojetice
linka 560
Období od 1.4.2022
jede v pracovních dnech
Odjezd z Rakovníka→do Přílep
↓4:45
↓6:35
↓9:30
Příjezd do Přílep:
5:08
6:55
9:53
Odjezd z Přílep do→Rak.,Koleš. ↓4:20 ↓5:08
↓7:00
↓9:53
Příjezd do Rakovníka:
4:44
…
7:24
…

↓12:30
12:53
↓12:55
13:16

↓14:45
15:08
↓15:08
…

↓16:00
16.23
↓16.23
…

↓17:30
17:53
↓17.53
…

Veřejná doprava: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) : https://pid.cz/
https://www.dpp.cz/jizdni-rady?modal=bus-regional

↓22:30
22.53
↓22:53
…
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………

► TLAKOVÁ splašková KANALIZACE Přílepy:

Servis domovních čerpacích stanic zajišťuje společnost RAVOS, s.r.o. Rakovník.
V případě poruchy, havárie DČS kontaktujte tel.OÚ Přílepy: 724 862 202
RAVOS, s.r.o. Rakovník ►Cena Vodného a stočného od 1.1.2022 =51,00 + 46,53 = 97,53 Kč včetně DPH
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Lékařská péče - ordinace v Kněževsi:
Praktický zubní lékař, MDDr. Marie Kopecká
Asistuje: dipl. sestra Lenka HORÁKOVÁ
STĚHOVÁNÍ ORDINACE - v říjnu 2022:
Spalova 2255, 269 01 Rakovník
www.stomatologie-kopecka.cz 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

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

nakládání s ODPADY v obci Přílepy a k.ú.Přílepy
.
►SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD z domácností :
►Od 1.1.2022 jsou v platnosti nové obecně závazné vyhlášky obce Přílepy:
1.Obecně závazná vyhláška obce Přílepy okres Rakovník č.1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
2.Obecně závazná vyhláška obce Přílepy okres Rakovník č.1/2022 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na
odpad)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY a NAŘÍZENÍ OBCE PŘÍLEPY:
od 1.1.2022 jsou OZV a NAŘÍZENÍ zveřejňovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani
►SEPAROVANÝ ODPAD :
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 (biologicky rozložitelný odpad=tráva, listí, větve…)na přechodně vyhrazeném sběrném
místě „deponie Přílepy“ je důležité oddělovat větve od ostatního biodpadu.
Pokud je to možné, bioodpady si doma kompostujte.
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
►POTRAVIÁŘSKÉ OLEJE a TUKY :
Nevylévejte starý potravinářský olej do odpadu nebo do volné přírody V uzavřených PVC lahvích odevzdejte olej
na sběrném místě v budově Obecního úřadu Přílepy č.p.46 Přílepy, PSČ 270 01.
-Třídění odpadu je záslužná věc, ale životnímu prostředí nejvíce pomůže, pokud odpad nevytváříme vůbec. To je
stav, kterého nelze stoprocentně dosáhnout, proto je třeba snažit se mu alespoň přiblížit …
DĚKUJEME VŠEM KDO TŘÍDÍTE, RECYKLUJETE,předcházíte vzniku odpadu či jinak využíváte odpad…
DĚKUJEME VŠEM KDO UDRŽUJETE POŘÁDEK !
DĚKUJEME = Velké Poděkování patří všem občanům a zájmovým spolkům za pomoc při zvelebování obce, za
organizování společenských a kulturních akcí …
Bližší informace: tel: 724 862 202, E-mail: prilepy@prilepy.eu , prilepy.eu@seznam.cz , www.prilepy.eu
31.3.2022
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