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Výměna oken a rekonstrukce chodníku MŠ v Příluce:

Aktuality z obecního úřadu:

O letních prázdninách byly v mateřské škole provedeny tyto práce:
Nová okna: Po výběrovém řízení od firem z našeho okolí byla vybrána
firma 3D-okna pro realizaci kompletní výměny oken v budově naši MŠ.
Okna již byla ve velmi špatném technickém stavu, neplnila už ani svoji
základní izolační funkci – únik tepla. Kompletní výměna oken stála naši
obec 469.965,- Kč. Naši mateřskou školu nyní navštěvuje celkem 25
dětí, tj. tzv. plný stav, z toho důvodu si dovolujeme tvrdit, že tato
investice byla zcela relevantní.

Poděkování občanům naši obce:

Rekonstrukce chodníku a schodiště před budovou MŠ: Schodiště
před školkou bylo v havarijním stavu již několik let a hrozilo možností
úrazu jak našich nejmenších obyvatel, tak i jejich rodičů a návštěv MŠ.
Z tohoto důvodu se obec rozhodla provést kompletní rekonstrukci
venkovního schodiště a chodníku k budově MŠ. Rekonstrukci prováděl
pan Robert Sádecký a celková cena za realizaci činila 20.500, Kč.

Obec děkuje všem občanům, kteří provádějí
ve svém volném čase úklid „stařiny“ a
spadlého listí z obecních pozemků. Hlavně i
díky nim, může být naše obec krásnější a
čistší.
Děkujeme také místním hasičům
podporu kulturního života v naši obci.

za

Tříkrálová sbírka v obci
V obci Příluka proběhne tradičně v měsíci
lednu 2014 v dopoledních hodinách
Tříkrálová sbírka.

Oprava silnice do Chotovic:

:

Opět po roce proběhla oprava silnice do Chotovic a to
z hlediska velmi špatného stavu výše zmíněné silnice. Byla provedena
nutná základní oprava děr, celková investice činila 58.931,- Kč rekonstrukci prováděla SUS Litomyšl. Víme, že oprava je pouze
provizorní, nicméně nám nic jiného nezbývá. Obec totiž není majitelem
silnice, resp. pozemků pod ní, a tudíž nemůže na její opravy čerpat
dotace z žádného dotačního titulu.

Wifi-free / internet zdarma v naši obci !!!
:
Obec zřídila pro naše občany, v lokalitě
kolem sportovního areálu, wifi
internet zdarma. Internet je určen pro uživatele mobilních telefonů a
příležitostného připojení pro notebooky. Dosah antény by měl být 300 m
„vzdušnou čarou“ s přímou viditelností. Prosíme Vás, nepřipojujte se na
internet prostřednictvím dalších wifi routerů, pak by síť nemusela být
stabilní. Heslo k wifi síti je „priluka2013“. O podrobných informacích
s pokrytím Vás rádi seznámíme na obecní schůzi, kterou plánujeme na
počátek roku 2014, nebo piště na náš obecní email, obec@priluka.cz.

Svozový plán komunálního odpadu
1. pololetí roku 2014 - AVE CZ - tel.: 327314394

leden
únor
březen
duben
květen
červen

Pátek 10.01
Pátek 07.02.
Pátek 07.03
Pátek 04.04.
Pátek 02.05.
Pátek 30.05.
Pátek 13.06.

Pátek 24.01.
Pátek 21.02.
Pátek 21.03.
Pátek 18.04.
Pátek 16.05.
Pátek 27.06.

Pátek 18. 4. proběhne i svoz neb. odpadu!!!

Zprávy z MŠ v Příluce:
Dne 11.12. 2013 bude v naší
mateřské školce den otevřených dveří.
Všichni, kdo máte zájem si prohlédnout
místa, která jste kdysi navštěvovali, či si
prohlédnout nově zrekonstruované prostory,
můžete nás navštívit během celého dne.
Srdečně Vás zvou děti a dospěláci
z mateřské školky.
Dne 17.12. 2013 proběhne v naši
MŠ vánoční besídka, zveme všechny
rodinné příslušníky našich děti na její
návštěvu.

Přátelské posezení pro dříve narozené:

Aktuality z obce:

Obec Příluka Vás zve na přátelské posezení
v neděli 7. 12. 2013 od 15 hod.
v hospůdce na hřišti

Výroční schůze hasičů

Program:
 úvodní slovo starosty
 vystoupení dětí z MŠ v Příluce
 občerstvení
 diskuse
 k dobré náladě nám zahrají harmonikáři, pan Petráň z Brtče
a pan Dostál z Luže

Oprava vtokového žlabu a obrub u komunikace:
Během podzimu proběhla částečná výměna obrub u
komunikace která vede středem naši obce nad č.p. 6. Obruby byly ve
velmi špatném stavu, dále byl kompletně vyměněn vtokový žlab při
vjezdu na Teplý kopec. Celou zakázku prováděla firma Mondi, s.r.o.
Litomyšl, celkové náklady: 87.965,- Kč.

Máme nové smaltované cedule se symboly obce:
Proběhl nákup nových smaltovaných znaků se symboly obce,
které se umístí na OÚ a MŠ jarních měsících zároveň s cedulemi které,
ne jen nás, budou pravidelně vítat při vjezdu do naši krásné obce.

Dne 14. 12. 2013 v 17:30
se uskuteční výroční schůze hasičů
v hospůdce na hřišti.






Zahájení
Zpráva velitele SDH
Zpráva hospodáře SDH
Diskuse
Občerstvení

Účast v hasičském nebo společenském obleku je
žádoucí. Od 20:00 zveme naše drahé polovičky.

Otevírací doba hospůdky na hřišti
Hasiči z Příluky, Vás zvou na posezení do
hasičské hospůdky.
Otevírací doba:
středa: od 19:00 – 21:00
pátek: od 19:00 – 22:00
neděle: od 18:30 – 21:00
těšíme se na Vaši návštěvu.

Místní hasiči Vás zvou na:

Nové jízdní řády:
Na našich internetových stránkách si můžete stáhnout návrhy
nových autobusových jízdních řádů, které vypracoval Dopravní odpor
Pardubického Kraje v zastoupení paní Švecové. S platností od 15.12.
2013. Po předchozí aroganci a skoro dvouletém dohadování s bývalým
OREDEM, mohu naopak spolupráci s paní Švecovou vcelku pochválit.
Doufejme jen, že četnost a časová dostupnost autobusových spojů se
již v budoucnu nebude měnit a bude sloužit k rozumné dopravní
obslužnosti.

Plánované investiční akce obce na rok 2014
Kompletní rekonstrukce chodníků: Hned v prvních jarních
měsících v roce 2014 bychom rádi započali rekonstrukci chodníků v tak
zvané 1 etapě. Podařilo se nám totiž získat evropskou dotaci s pomocí
mikroregionu Litomyšlsko v rámci programu SZIF. První etapa
rekonstrukce bude probíhat od čp. 10 až ke konci obce směrem na
Nové Hrady. Celková rekonstrukce v první etapě bude stát 607.000,s DPH, kdy obec zaplatí celkově 10% z této částky, tedy 60.700,- Kč.
Ještě v roce 2014 chceme požádat o následnou dotaci ze stejného
fondu EU na 2. etapu rekonstrukci chodníků, kdy by se měl
rekonstruovat chodník od čp. 10 až k budově Mateřské Školy.
Protipovodňová opatření: Obci se podařilo získat dotaci na
vypracování protipovodňového projektu, který by měl řešit přívaly vody
při náhlé průtrži mračen. Projekt by měl obsahovat řešení rozmělnění
přívalových srážek do polí nad obcí Příluka a po té kontrolovaný odtok
do Příluckého potoku.

Kontakt na OÚ:
email: obec@priluka.cz
Web: www.priluka.cz

Podrobněji bychom Vás chtěli informovat o všech investičních
akcích na obecní schůzi, kterou plánujeme v měsíci lednu 2014.

starosta - Bohumil Nešpor: 724 781 080
místostarosta - David Šimek: 724 781 081

neprošlo jazykovou úpravou
Neprošlo jazykovou úpravou
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