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Rekonstrukce hráze dolního rybníka:

Aktuality z naší obce:

Obecní zastupitelstvo v Příluce rozhodlo na své schůzi o rekonstrukci
hráze dolního rybníka. Co nás tedy čeká? V rekonstrukci je zahrnuto:
výměna potrubí pod hrází rybníka, vyzdění výtoku přepadové vody za
hrází rybníka, výměna požeráku, vyspárování uvolněného zdiva na
návodní straně a nakonec odbahnění rybníka. Rekonstrukce je
plánovaná od konce února 2016, proto bychom chtěli požádat občany o
trochu trpělivosti z důvodů většího pohybu nákladních automobilů po
dobu provádění úprav na rybníku.

Betlémské světlo:
Dne 23. prosince 2015 budou
naši skauti roznášet po vsi
Betlémské světlo.

Tříkrálová sbírka v obci

Rekonstrukce křížku na návsi:
V průběhu uplynulého roku proběhla rekonstrukce křížku na návsi.
Možná si někdo z Vás říká, proč jsme se do této rekonstrukce vůbec
pouštěli, protože křížek vypadal zachovale. To jsme si také mysleli. Na
počátku jsme požádali pana Šmejce, zda by křížek pouze vyčistil a
prasklinky, které se na něm objevily, vyspravil. Jenže při prohlídce
křížku panem Šmejcem nám bylo sděleno, že se jedná o pomník, který
se umisťuje na hřbitovy, že se nejedná o standartní kříž, který stojí také
v okolních obcích. Proto jsme se rozhodli, že bude provedena kompletní
rekonstrukce křížku. Z doby pozdního empíru se zachoval podstavec,
ten je použit jako základ ke křížku a Madona, která je umístěna u paty
kříže. Dále pak oplocení, ostatní části jsou nové. Současnou podobu
kříže jsme vzali ze starých zachovalých fotografií. Doufáme, že se nám
ve spolupráci s panem Šmejcem povedlo křížek dát do podoby, která
ozdobí naši náves. Pro vysvěcení či požehnání křížku chceme požádat
našeho pana faráře novohradské farnosti. Požehnání křížku je zatím
plánováno na začátek léta příštího roku.
A co se stane s křížem původním? Původní kříž (jeho horní část), který
byl na návsi, chceme nechat zrekonstruovat a pověsit ho jako plastiku
do vchodu na obecní úřad, abychom mu zachovali úctu z dob, kdy na
návsi plnil svou „funkci“. Dolní část se po určité úpravě použije jako
okrasný stojan na pitnou vodu u hřiště.
A proč se vlastně křížky v českých zemích objevují a jaká je jejich
symbolika:
Kříž, jako obraz Kristova utrpení, je křesťanským symbolem s velmi
širokým využitím. Je samotným znakem víry, jindy znamená místo
smrti, bývá kladen nad hroby, může sloužit jako znamení požehnání. Ke
kříži též směřují modlitby většiny křesťanů. V náboženské symbolice má
proto své výjimečné postavení, navíc umocněné tím, že jde o objekt
(nebo ornament) velmi jednoduchý a snadno zhotovitelný. Nikoho
nepřekvapí, že se kříže v krajinné plastice objevují ze všeho nejvíce.
Jejich podoba je převážně ve formě krucifixu - kříže s ukřižovaným
Kristem. V dobách středověku se kříže používalo většinou tam, kde
nebylo možno postavit kostel nebo kapli, ale bylo potřeba modlit se. Tak
byly kříže vztyčovány ve vesnicích, do kterých proniklo křesťanství,
později jím byla označena třeba popraviště. (Je dobré se zmínit i o tom,
že první sousoší Karlova mostu bylo právě Ukřižování na 3. mostním
pilíři, které nahradilo starý dřevěný kříž. 3. pilíř byl Prahou využíván jako
popraviště.)
neprošlo jazykovou úpravou

V obci Příluka proběhne tradičně 9. ledna
2016 v dopoledních hodinách Tříkrálová
sbírka.

Svozový plán komunálního odpadu
1. pololetí roku 2016 - AVE CZ - tel.: 327314394

leden
únor
březen
duben
květen
červen

pátek 08.01
pátek 05.02.
pátek 04.03
pátek 01.04.
pátek 29.04.
pátek 13.05.
pátek 10.06.

pátek 22.01.
pátek 19.02.
pátek 18.03.
pátek 15.04.
pátek 27.05.
pátek 24.06.

V pátek 13. 5. a 14. 10. 2016 v 16:00 hod.
proběhne také svoz nebezpečného odpadu !!!
Svozy komunálního odpadu probíhají i ve svátek.
Poplatky za komunální odpad na rok 2016 se
budou vybírat v úředních hodinách na OÚ
18. 1. a 15. 2. 2016.
Ceny a podmínky poplatku jsou stejné jako v roce
2015.
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Z historie regionu Litomyšlsko:

Poděkování občanům naší obce:

Při nevýznamné říčce Loučné leží starobylé město Litomyšl,
kdysi středisko rozsáhlého panství, jednoho z největších v Čechách. Již
roku 981 podle svědectví kronikáře Kosmy zde na výšině nynějšího
zámku stál tehdy zcela jistě jen dřevěný hrad stejného jména, chránící
trstenickou stezku, vedoucí z Čech na Moravu, do Uher a dále na jih a
na východ. O něco dále k jihu, za dnešní obcí Benátky, začínal již
neprostupný hluboký a ohromný pohraniční hvozd. Dal se projít jen po
břehu říčky Loučné, dříve zvané Trstenice, což znamená řeku, která
teče trstím, tj. rákosím. U zemské brány před Benátkami hlídalo cestu
hradiště Hrutov, zřejmě bezprostřední předchůdce Litomyšle.

Obec opět děkuje všem občanům, kteří
provádějí ve svém volném čase úklid a
údržbu obecních pozemků. Hlavně i díky nim
může být naše obec krásnější a čistější.

Po trstenické stezce přišel do Čech arcibiskup moravský
Metoděj. V Litomyšli pak bratři Cyril a Metoděj posvětili r. 864 první
křesťanský chrám ku cti sv. Klimenta.

Rok 2016

O tom, že zdejší kraj byl osídlen nejméně před tisíci lety,
svědčí nález kamenného nástroje na poli mezi Lubnou a Stříteží. Ve
stejných místech byly nalezeny i hliněné přesleny. Celá krajina patřila v
10. století mocnému rodu Slavníkovců (knížecí rod Zličanů či Charvátů
nebo pravděpodobněji boční větev Přemyslovců), proslulému županovi
Slavníku (+981). Slované se dělili na rody a kmeny - lidnaté kmeny se
dělily na kraje nebo župy - župan byl dosazen vojvodou. Samotnou
Litomyšl pak přisuzujeme založení Litomyslem či Liutomyslem.
Slavníkovci byli povražděni na příkaz Boleslava II. 28.9.995 v Libici nad
Cidlinou. Ovládnutím východočeského knížectví Slavníkovců odstranili
Přemyslovci poslední překážku úplného sjednocení Čech pod svou
vládou. Jako odměnu za pomoc při vyvraždění Slavníkovců dostali kraj
do držení příslušníci staré rodové šlechty Vršovci. Za jejich správy byl v
roce 1098 nedaleko hradu založen knížetem Břetislavem II. malý
benediktinský řádový dům. Jeho mniši začínají kolonizovat i okolní
krajinu. Nemají však přikázány k výživě své nemovité statky, nýbrž jen
důchody. Ani hrad Litomyšl se jim nedostal do rukou, ale zůstal v moci
knížete. Podobně osadu pod hradem spravuje knížecí kastelán.
Už od smrti Vratislava II. 14. 1. 1092 v zemi probíhaly
dlouholeté boje o trůn. V rámci nich v roce 1108 vyvraždili Přemyslovci
Vršovce. Tak se državy Vršovců dostaly do rukou ústředních knížat.
Boje byly ukončeny roku 1109 nástupem Vladislava I. na český trůn.
Litomyšl nadále rostla. Roku 1344 bylo založeno papežem
Klimentem VI. litomyšlské biskupství. Bývalý klášter se tak změnil na
biskupskou rezidenci, doplněnou o nový palác, kostel P. Marie a
samostatné opevnění. Okolní majetek přešel buď přímo na biskupa
nebo na kapitulu. Na vesnicích však žil značný počet svobodných
zemanů. K jejich sídlům patřil Jarošov při romantickém skalnatém údolí
Vranického potoka, Desná, Horní Újezd, Sebranice. Blízko tohoto
období se objevila zatím první písemná zmínka o naší obci jménem
Prziluca.

Plánované investiční akce obce na rok 2016


rekonstrukce dolního rybníka



fasáda na budově obecního úřadu



oprava silnice k Chotovicím



stavba přístřešku k hospodě ve sportovním areálu



údržba a výsadba zeleně po celé obci

Neprošlo jazykovou úpravou

Děkujeme také místním hasičům
podporu kulturního života v naší obci.

za

Plánované akce SDH Příluka

a
- zvěřinové hody - březen
- čarodějnice - 30. 4. 2016
- oslavy 90. let výročí založení SDH - 25.6.
- pouťová zábava - červenec
- diskotéka - srpen
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:

SDH Příluka pořádá
v hostinci v Bučině
9. ledna 2016
od 20:00 hod.

Hasičský ples
s bohatou tombolou.
Vstupné: 70,- Kč
K tanci a poslechu hraje:

PANACEA
Doprava zajištěna:
odjezd z Příluky od kříže se zastávkou v Suché Lhotě:
v 19:30 a 20:30 hod.
Odjezd z Bučiny se zastávkou v Suché Lhotě:
v 01:00 a 2:30 hod.
Po obci budou chodit hasiči se vstupenkami v období
vánočních svátků

Kontakt na OÚ:
email: obec@priluka.cz
Web: www.priluka.cz
starosta - Bohumil Nešpor: 724 781 080
místostarosta - David Šimek: 605 149 504
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