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Nové zastupitelstvo v obci Příluka:

Aktuality z OÚ a z obce:

Dne 10. a 11. 10. 2014 se konaly volby do Zastupitelstva obce Příluka
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Příluka proběhla volba
starosty, místostarosty, předsedů kontrolního a finančního výborů a jejich
členů.

Poděkování občanům naší obce:

Zastupitelstvo obce zvolilo:


starostu: Bohumila Nešpora



místostarostu: Davida Šimka



předsedu finančního výboru: Petra Poslušného
o



předsedu kontrolního výboru: Ing. Jitku Dvořákovou
o



členy výboru: Martina Sádeckého a Petra Chadimu

členy výboru: Martina Cibulku a Milana Truhláře

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
podporu kulturního života v naší obci.

za

Tříkrálová sbírka v obci
V obci Příluka proběhne tradičně v měsíci
lednu 2015 v dopoledních hodinách
Tříkrálová sbírka.

pokladník: Petr Baťa

Wifi-free / internet zdarma po celé naší obci !!!
V minulém roce jsme Vás informovali
: o zřízení wifi internetu zdarma pro
naše občany, v lokalitě kolem sportovního areálu. V druhé polovině roku
2014 byla zřízena druhá anténa, která je umístěna v horní části obce.
Ta pokryje zbytek naší obce. Internet je určen pro uživatele mobilních
telefonů a příležitostného připojení pro notebooky. Dosah antény by měl
být také, jako u areálu, 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 druhé wifi síti je
„priluka2014“. O podrobných informacích s pokrytím Vás rádi
seznámíme na OÚ, nebo piště na náš obecní email, obec@priluka.cz.

Zprávičky z MŠ v Příluce:
Rádi bychom zopakovali milé setkání dětí a babiček. A proto srdečně
zveme všechny babičky k nám do MŠ na akci „Pečeme s babičkou“ v
pondělí 24. 11. 2014 po 9 hodině. Přijďte s námi pobýt, vypít si
kávičku a ukázat nám, jak se pečou perníčky. Těší se na Vás děti z MŠ.
PS: Přezůvky s sebou.

Svozový plán komunálního odpadu
1. pololetí roku 2015 - AVE CZ - tel.: 327314394

leden
únor
březen
duben
květen
červen

Pátek 09.01
Pátek 06.02.
Pátek 06.03
Pátek 03.04.
Pátek 01.05.
Pátek 29.05.
Pátek 12.06.

Pátek 23.01.
Pátek 20.02.
Pátek 20.03.
Pátek 17.04.
Pátek 15.05.
Pátek 26.06.

Pátek 17. 4. proběhne i svoz neb. odpadu!!!

Dne 1. 12. 2014 - Čertovský kabaret s Honzou Petrášem (divadélko)
Dne 5. 12. 2014 - návštěva Mikuláše v MŠ
Dne 12. 12. 2014 bude v naší mateřské školce den otevřených dveří.
Všichni, kdo máte zájem si prohlédnout místa, která jste kdysi
navštěvovali, můžete přijít a navštívit nás během celého tohoto dne.
Srdečně Vás zvou děti z mateřské školky.
Dne 15. 12. 2014 proběhne v naší MŠ vánoční besídka. Zveme
všechny rodinné příslušníky našich dětí na její návštěvu.
neprošlo jazykovou úpravou
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Přátelské posezení pro dříve narozené:

Výroční schůze hasičů

Obec Příluka Vás zve na přátelské posezení
v sobotu 29. 11. 2013 od 14:30 hod.
v hospůdce na hřišti

Dne 13. 12. 2014 v 17:00
se uskuteční výroční schůze hasičů
v hospůdce na hřišti.

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








Zahájení
Zpráva velitele SDH
Zpráva hospodáře SDH
Volby do výboru SDH
Diskuse
Občerstvení

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

Úprava vchodu do OÚ a vjezdu do hasičské zbrojnice:

Otevírací doba hospůdky na hřišti

Během podzimu probíhá rekonstrukce přístupu na OÚ a vjezdu
do hasičárny. Celou zakázku provádí firma Mondi, s.r.o. Litomyšl, která
vyhrála zakázku na základě nejlepší cenové nabídky. V soutěži o
zakázku jsme oslovili tyto firmy:

Hasiči z Příluky Vás zvou na posezení do
hasičské hospůdky.



Stavitelství Jokeš



SaM Litomyšl



Profistav Litomyšl



Mondi, s.r.o. Litomyšl



Staver Luže

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:

Na tuto rekonstrukci jsme získali dotaci z Pardubického kraje
v celkové výši 100.000,- Kč.
Celková cena za provedené dílo = 358 634,--Kč.

Rekonstrukce chodníků „druhá etapa“:
Zároveň s rekonstrukcí OÚ probíhá část druhé etapy opravy
chodníku v horním konci obce. Prosíme rodiče, kteří používali chodník
k doprovodu dětí do MŠ o trpělivost. Oprava by měla být dokončena do
konce měsíce listopadu. Vše záleží na vývoji počasí. Kompletní
rekonstrukce druhé etapy by měla být dokončena v jarních měsících
roku 2015. Celková částka za „Rekonstrukci chodníků, druhá etapa“ by
měla být 386.855,- Kč.

Plánované investiční akce obce na rok 2015



Dokončení rekonstrukce chodníků.



Oprava kapličky.



Parková úprava před a okolo obecního úřadu.



Údržba a výsadba zeleně v obci.

Neprošlo jazykovou úpravou

Kontakt na OÚ:
email: obec@priluka.cz
Web: www.priluka.cz
starosta - Bohumil Nešpor: 724 781 080
místostarosta - David Šimek: 724 781 081
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