
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Příluka proběhne tradičně 5. ledna 
2018 v dopoledních hodinách Tříkrálová 

sbírka. 

 

Dne 23. prosince 2018 v podvečer 
budou naši skauti roznášet po vsi 
Betlémské světlo.  

Aktuality z naší obce: 

Betlémské světlo: 

Na rok 2019 - AVE CZ - tel.: 327314394 

leden pátek 04.01 pátek 18.01. 

únor pátek 01.02. pátek 15.02. 

březen pátek 01.03 pátek 15.03. 

pátek 29.03.  

duben pátek 12.04. pátek 26.04. 

květen pátek 10.05. pátek 17.05. 

pátek 24.05.  

červen pátek 07.06. pátek 21.06. 

červenec pátek 05.07.  pátek 19.07. 

srpen pátek 02.08. pátek 16.08. 

pátek 30.08.  

září pátek 13.09. pátek 27.09. 

říjen pátek 11.10 pátek 25.10 

listopad pátek 01.11. pátek 08.11. 

pátek 22.11.  

prosinec pátek 06.12. pátek 20.12. 

 
V pátek 17. 5. a 1. 11. 2019 v 16:00 hod.  

proběhne svoz nebezpečného odpadu !!! 
Svozy komunálního odpadu probíhají i ve svátek. 

  

Poplatky za komunální odpad na rok 2019 
se budou vybírat v úředních hodinách na OÚ  

14. 1. a 18. 2. 2019 

Ceny a podmínky poplatku jsou stejné jako 
v roce 2018. 

Svozový plán komunálního odpadu 
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zvolení do funkcí po ustavujícím zasedání  
zastupitelů obce 

David Šimek 84 starosta 
Petr Chadima 80 místostarosta 
Martin Šimek 77 předseda kontrolního výboru 
Martin Sádecký 73 člen finančního výboru 
Martin Cibulka 67 člen kontrolního výboru 
Petr Poslušný 63 předseda. finančního výboru 
Petr Salát  53 pokladník 
Ivana Štěrbová 43 člen finančního výboru 
Jiří Švec  43 člen kontrolního výboru 

Nové zastupitelstvo obce chce poděkovat za práci 
předchozím zastupitelům, a těší se na Vaše náměty a 
připomínky do nadcházejícího volebního období. 

Tříkrálová sbírka v obci 

Obec Příluka se koncem roku 2017 rozhodla k revitalizaci návrší  
na teplém kopci. Zažádali jsme o dotaci a tu jsme v druhé polovině 
tohoto roku úspěšně obdrželi od Pardubického kraje z programu POV. 
Níže uvedený výkres ukazuje osázení již hotových staveb, vyhlídka, 
pomník padlým, dále osázení svahu jeho okolí a výsadba nového 
živého plotu kolem kapličky. V projektu je také pamatováno na vytvoření 
„roviny“ přilehlé k vydlážděné ploše u kapličky. Ta se vytvoří navezením 
zeminy a následně její zatravnění. To vše umožní například lepší 
montáž laviček při konaných bohoslužbách.  

 

Nezapomněli jsme ale ani na samotnou kapličku, která již nutně 
potřebuje nový „kabát - omítku“ a opravu horní „kopule“ včetně bednění 
pod ní a pozlacení křížku. Oprava by měla probíhat hned z kraje jara 
roku 2019 – bude-li příznivé počasí. 
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Revitalizace návrší Teplý kopec: 

Výsledky voleb do za zastupitelstva obce Příluka 2018: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Děkujeme také místním hasičům za 
podporu kulturního života v naší obci. 

Plánované investiční akce obce na rok 2019 

• rekonstrukce „Pazderny“ – na klubovnu pro místní rybáře 

• rekonstrukce zahrady + výstavba altánu v MŠ 

• rekonstrukce studny + máchadla 

• údržba a výsadba zeleně po celé obci 

SDH Příluka pořádá 
v hostinci v Bučině 

12. ledna 2019 
od 20:00 hod. 

Hasičský ples 
s bohatou tombolou.  

Vstupné: 70,- Kč 

K tanci a poslechu hraje: 

SVIT 
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 

Místní hasiči Vás zvou na: 

 

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 – 20:00 

neděle letní období: od 17:00 – 20:00 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Např.: plánujeme společně i s OÚ Příluka: 
Zvěřinové hody 

Čarodějnice 
Dětský den – stanování 

Pouťový koláček 
Diskotéka 

Ukončení léta - sele na grilu 
Rybí hody 

… 

Prodej palivového dřeva v obci: 

Z důvodu předejití kůrovcové kalamity v obecním lese se 
zastupitelstvo rozhodlo o nutné probírce již poškozených stromů 
kůrovcem. Odhadované množství se pohybuje kolem 150 m3 dřeva. 
Dřevo po pokácení bude rozsortýrováno a označeno do přibližně 
stejných hromad. Proběhne opět losování pro možné zájemce, stejným 
způsobem jako posledně. O ceně za 1m3 a datumu losování, Vás 
budeme včas informovat. Momentálně plánujeme výběrové řízení na 
firmu, která výše uvedené práce v lese provede. 

 
Plánované akce SDH a OÚ Příluka 

 

a 

Kontakt na OÚ: 
email: obec@priluka.cz 

web: www.priluka.cz 

starosta – David Šimek: 605 149 504 
místostarosta – Petr Chadima: 602 564 903 

Poděkování občanům naší obce: 

V obci máme také Lípu republiky: 

Lípy republiky – živé symboly naší historie: Na paměť důležitých 
událostí jsou u nás republice tradičně vysazovány stromy, aby 
předávaly svá poselství dalším generacím. Na výročí vzniku 
Československé republiky, ale i České republiky jsou sázeny lípy 
republiky, dříve pojmenovávané jako lípy svobody. Tyto dřeviny nesoucí 
historická poselství jsou živými památníky a zároveň jedinečným 
symbolem připomínajícím naše národní dějiny. Sázeny byly především 
v letech 1918, 1919, 1928, 1968, ale i 1998, 2008 a nyní i v roce 2018. I 
naši lípu jsme zaregistrovali do projektu Lípy republiky – 
www.lipyrepubliky.cz.  

Ten, kdo si společně s námi lípu zasadil, obdrží od obce na památku 
fotografii, která tento skutek dokumentuje.  
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Rekonstrukce „pazderny“: 

V následujícím období proběhne, a také již částečně probíhá 
rekonstrukce „pazderny“. Jelikož se jedná o obecní objekt, který se 
nacházel v neutěšeném stavu, rozhodlo se zastupitelstvo o jeho 
rekonstrukci. Objekt chceme následně nabídnout k užívání místním 
rybářům. Ti ho budou využívat k provozu a k údržbě místním dvou 
rybníkům, v objektu bude také vybudovaná malá klubovna, technická 
místnost například na oplach kádí … a malá kuchyňka. 

SMS rozhlas v obci: 

Obec Příluka Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání 
informací o dění v obci. 

Jak se zaregistrovat pomocí SMS na tel: 736 301 599? 

IKmezera PRILUKAmezera REGISTRUJmezera JMENOmezera 
PRIJMENImezera PRILUKAmezera CISLOPOPISNE 

Více informací najdete také na www.priluka.cz  

mailto:obec@priluka.cz
http://www.priluka.cz/
http://www.lipyrepubliky.cz/

