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Vážení občané,
dovolte, abychom vám tímto představili nový zpravodajský občasník obce Přelíc. V tomto vydání naleznete
souhrn uplynulého roku 2020 a nejdůležitější informace k roku 2021.
Chceme vám tímto zároveň popřát úspěšný vstup do nového roku a doufáme, že tento bude příznivější, co
se zdraví, pohody i občanských aktivit a společenských akcí týče.
Hodně zdraví a spokojenosti vám přeje
Obecní úřad Přelíc

Dne 29. 2. 2020 proběhlo v naší
obci
vítání
občánků.
Paní
starostka Miroslava Grígerová
s radostí přivítala 7 nových malých
spoluobčánků.
Každé
z dětí
dostalo hračku legendárního
automobilu Tatra a pamětní list,
maminky si odnesly drobnou
pozornost v podobě květiny.

Na jaře roku 2020 zastupitelstvo
odhlasovalo
znovuobnovení
historické cesty k lesu, která byla
dle pramenů nazývána „v úvoze“.
Po získání projektu k rekonstrukci
došlo k vyčištění náletových
dřevin a nástupu těžké techniky.
K dokončení
rekonstrukce
a předání cesty došlo v létě 2020.

I přes veškerá omezení spojená
s onemocněním COVID-19 se nám
povedlo
uspořádat
improvizované
čarodějnice.
Standardní pálení čarodějnic
vystřídala soutěž o nejlepší
čarodějnici. Vzhledem k velké
snaze všech zúčastněných ocenila
komise všechny přihlášené, a to
poukazem na točenou zmrzlinu.
Všem přihlášeným děkujeme
a budeme se těšit na další
ročníky.

V průběhu první vlny pandemie
onemocnění COVID-19 se obci
podařilo získat přes 100 kusů
jednorázových
roušek
od
hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, přes 70 kusů
látkových roušek, které vyrobily
místní dobrovolnice, a přes 100
kusů látkových roušek obstarala
paní starostka. Všechny roušky
jsme rozdali obyvatelům obce
Přelíc.
Dále se nám podařilo rozdat přes
70 litrů dezinfekce do ohrožených
domácností.
Občané, kteří by měli zájem
o doplnění dezinfekce i roušek, si
mohou přijít v pracovní době na
obecní úřad.

Na podzim roku 2020 zahájila
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje rekonstrukci
silnice 23639 směrem na Kvíc,
která byla na konci listopadu
dokončena.
V rámci
této
rekonstrukce provedla obec
Přelíc i výstavbu obrubníků pro
budoucí chodník. Chodník obec
plánuje zbudovat v roce 2021.

Za vydatné pomoci místních
dobrovolníků uspořádala obec
dne 12. 9. 2020 akci Loučení
s prázdninami.
Dětem
jsme
připravili trať s úkoly, kde si
mohly vyzkoušet střelbu z luku,
vzduchovky, jógu nebo vyrobit
dřevěnou hračku. Za splněné
úkoly si děti mohly prohlédnout
nový vůz SDH Smečno. Na akci
nechyběl skákací hrad, cukrová
vata, opékání špekáčků a
diskotéka se soutěží o nejlepšího
tanečníka.
Celá akce proběhla v souladu
s hygienickými opatřeními, každé
stanoviště
bylo
vybaveno
dezinfekcí.

Prodej známek na popelnice bude
zahájen dne 11. 1. 2021. Pro rok
2021 obecní úřad upřednostňuje
prodej známek online. Občan si
zvolí
požadovanou
četnost
(frekvenci) svozu odpadu a zašle
určenou částku na účet obce
(11727141/0100). Jako variabilní
symbol zvolte číslo popisné a do
poznámky uveďte vaše jméno
společně s druhem známky (podle
četnosti svozu). Známky budou po
zaplacení doručeny do poštovní
schránky. Stejným způsobem se
může platit i za BIO popelnice.

Na podzim letošního roku nechala
obec vybudovat nové stání pro
popelnice s tříděným odpadem
v horní
části
obce.
Vedle
rekonstrukce
stání
došlo
i k rozšíření kapacity popelnic na
tříděný odpad. Spolu s tím došlo
i k rozšíření kapacity popelnic
u bývalého kulturního domu.

Četnost
Objem
svozu
komunálního nádoby na
odpad
odpadu
týdenní
120 l
týdenní
240 l
14denní
120 l
14denní
240 l
měsíční *
120 l
měsíční *
240 l
120 l nebo
jednorázový
pytel na
svoz
odpad 120 l

V srpnu letošního roku obec
zahájila rekonstrukci mostku přes
Šternberský
potok.
Spolu
s rekonstrukcí mostku, kterou
prováděla firma Stavby a
rekonstrukce K.N.Š. spol.s.r.o.,
došlo i k výměně zábradlí, které
bylo v havarijním stavu. O jeho
dodání se postarala firma Dusla
s.r.o.. Práce na rekonstrukci bude
pokračovat i v roce 2021, a to
kompletním vyčištěním koryta
potoka.

Výše
ročníku
poplatku
2 400 Kč
4 800 Kč
1 200 Kč
2 400 Kč
600 Kč
1 200 Kč
60 Kč

*platí pro samostatně žijící osoby starší 65 let
nebo pro osoby s těžkým zdravotním postižením,
kterým byl přiznán III. stupeň zdravotní invalidity
žijící samostatně v rodinném domě

Poplatek za psa je stanoven na 100 Kč a
za každého dalšího psa 150 Kč.
Ceny za vodné a stočné budou:
 Stočné 47 Kč s DPH za m3
 Vodné 65,31 Kč s DPH za m3

Ve dnech 8. 5. 2021 a 13. 11. 2021 bude probíhat v čase
mezi 9:40 a 10:10 hodin u bývalého kulturního domu sběr
nebezpečného odpadu.
Jedná se o sběr: baterií všech druhů, včetně olověných
akumulátorů, olejů, plechovek od barev, zářivek, výbojek,
kyselin, zásad, barev, ředidel, lepidel, teploměrů, pesticidů,
fotochemikálií, elektronického odpadu, lednic, čisticích
prostředků, zaolejovaných textilií a nádobek od sprejů.

Cena za vývoz BIO
odpadu zůstává stejná:
 nádoba 120 l - 500 Kč
 nádoba 240 l - 700 Kč
sudý týden - čtvrtek
8.4.
22.4.
6.5.
20.5.
3.6.
17.6.
1.7.
15.7.
29.7.
12.8.
26.8.
9.9.
23.9.
7.10.
21.10.

Velkoobjemový kontejner bude v obci
přistaven k budově bývalého kulturního
domu, a to:
 v neděli 21. 3. 2021 od 9 do 12 hodin
 v sobotu 11. 9. 2021 od 9 do 12 hodin

