
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Příluka proběhne tradičně 7. ledna 
2017 v dopoledních hodinách Tříkrálová 

sbírka. 

 

Dne 23. prosince 2016 budou  
naši skauti roznášet po vsi 

Betlémské světlo.  

Aktuality z naší obce: 

Betlémské světlo: 

Na rok 2017 - AVE CZ - tel.: 327314394 

leden pátek 06.01 pátek 20.01. 

únor pátek 03.02. pátek 17.02. 

březen pátek 03.03 pátek 17.03. 

duben 
pátek 31.03. pátek 14.04. 

pátek 28.04.  

květen pátek 05.05. pátek 19.05. 

červen pátek 02.06. pátek 23.06. 

pátek 30.06.  

červenec pátek 14.07.  pátek 28.07. 

srpen pátek 11.08. pátek 25.08. 

září 
pátek 08.09. pátek 15.09. 

pátek 22.09  

říjen pátek 06.10 pátek 20.10 

listopad pátek 03.11. pátek 17.11. 

prosinec 
pátek 01.12 pátek 15.12. 

pátek 29.12.  

 
V pátek 5. 5. a 15. 09. 2016 v 16:00 hod.  

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

  

Poplatky za komunální odpad na rok 2017 
se budou vybírat v úředních hodinách na OÚ  

16. 1. a 20. 2. 2017 

Ceny a podmínky poplatku jsou stejné jako 
v roce 2016. 

Svozový plán komunálního odpadu 

 

Rekonstrukce hráze horního rybníka: 
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Obecní zastupitelstvo v Příluce rozhodlo na své schůzi o rekonstrukci 
hráze horního 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 2017, proto bychom chtěli požádat občany o 
trochu trpělivosti z důvodů většího pohybu nákladních automobilů po 
dobu provádění úprav na rybníku.  

 
Tříkrálová sbírka v obci 

Obec plánuje úpravu prostranství u kapličky včetně její omítnutí. 
Rekonstrukce bude probíhat v těchto bodech: 

 Nová fasáda na naši kapličku 

 Realizace pomníku obětem 1. a 2. světové války 

 Úprava plochy pod „Pohodovou vyhlídkou“ 

Všechny tyto akce se budou konat v blízkém prostoru naší kapličky. 
Možná se ptáte, proč musíme dělat pomník obětem druhé světové 
války, nebo co to je ta „Pohodová vyhlídka“, zde se Vám pokusíme 
odpovědět.  

Nejstarší pomníky padlým byly stavěny po první světové válce (1914 - 
1918). Masové odvody a obrovské ztráty Rakousko-Uherské armády na 
balkánské, italské a východní frontě přinesly většině obcí 
demografickou pohromu. Z českých zemí padlo cca 138 000 vojáků. V 
téměř každém sídle větším než osada, byl ve 20. a 30. letech 20. století 
postaven pomník místním padlým. V některých sídlech bylo postaveno 
víc pomníků padlým, svůj pomník mívala například Československá 
obec legionářská. Pomníky nebyly stavěny dle žádného jednotného 
vzoru a mají mnoho různých podob. Dá se říci, že co pomník padlým, to 
originál. A protože jsme jediná obec ze širokého okolí, která nemá 
pomník obětem 1. a 2. světové války, i když i z naší obce pocházeli 
legionáři a padlý vojáci ve světových válkách, rádi bychom jim tímto 
způsobem dodatečně vznesli hold a úctu k jejich statečnosti. 

Co je „Pohodová vyhlídka“? Jako obec máme záměr vybudovat kolem 
kapličky místo k odpočinku relaxace a zamyšlení nad naší historií. Mezi 
kapličkou a pomníkem obětem světových válek bude instalovaná již 
zmíněná „rozhledna“ jedná se v podstatě o dřevěnou lavici a stůl, který 
je nasměrován na krásný výhled do kraje směrem sv. Kateřina. Na 
desku stolu bude namontovaná panoramatická fotografie, kde budou 
uvedeny důležité a orientační body ve výhledu. A proč jsme ji nazvali 
pohodová rozhledna? Zejména proto že k ní nevedou žádné schody, 
protože to za ni udělal terénní reliéf, který sám o sobě umožňuje 
rozhled, a dále proto že se na výhled můžete dívat vsedě . 
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Rekonstrukce prostranství u kapličky a její omítnutí: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Rádi bychom také poděkovali Mikulášovi 
andělovi a čertům, kteří opět v běžný čas, 
navštívili naši obec. 

Děkujeme také místním hasičům za 
podporu kulturního života v naší obci a za 
dobrovolný provoz naši hospůdky. 

Plánované investiční akce obce na rok 2017 

 rekonstrukce horního rybníka 

 rekonstrukce prostranství u kapličky a její omítnutí 

 rekonstrukce a přístavba na budově ve sportovním areálu 

 údržba a výsadba zeleně po celé obci 

SDH Příluka pořádá 
v hostinci v Bučině 

7. ledna 2017 
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 

Místní hasiči Vás zvou na: 

 

Pálení čarodějnic: 30.4. 2017 
Diskotéka: v době letních prázdnin 

Hasiči z Příluky Vás zvou na posezení do 
hasičské hospůdky. 

Otevírací doba: 
středa: od 18:00 – 20:00 
  pátek: od 18:00 – 21:00 
neděle: od 17:30 – 20:00 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Naše obec má svůj betlém: 

Dva týdny před začátkem adventu jste si mohli všimnout většího 
pohybu zastupitelů kolem obecního úřadu. Bylo to z důvodů stavění 
chýše betlémské, pro Ježíška s Marií a Josefem. Postavy do Betléma 
nám vyrobila paní Pavlicová z Hroznové Lhoty u Strážnice. Chýši jsme 
si vyrobili sami ve svém volném čase. Tím to bychom rádi poděkovali 
zastupitelům a dalším lidem, kteří se na stavbě betlémské chýše 
podíleli. 

Betlém tak oživil prostor při slavnostním rozsvícením vánočního 
stromku, a dodal mu tak skutečnou myšlenku adventního času. 

 

Plánované akce SDH Příluka 

 

a 

Poděkování občanům naší obce: 

Veřejný rozhlas také pomocí SMS nebo emailem? 

Obecní zastupitelstvo zvažuje také o zřízení mobilního veřejného 
rozhlasu pomocí SMS nebo emailu. Jedná se o službu, která bude 
doplňovat náš stávající 100V rozhlas, který momentálně bohužel 
nemůže sloužit skrze jeho špatný stav.(během roku 2018 má 
proběhnout rekonstrukce vedení NN, které dle informací které máme od 
ČEZu má přijít do  a  

Výhody realizace 

Obec získá nový rozvod elektrické energie, který vyřeší případné 
problémy na mnoho desítek let dopředu. 
Z obce zmizí všechny sloupy a nadzemní vedení – rozhodně to bude 
znamenat daleko hezčí prostředí. Obec „zkrásní“. 
Využijeme nabídku financování od společnosti EON, která se asi 
nebude v budoucnosti v takovéto míře opakovat. 
Nezahodíme investici do budoucnosti, kterou využijí převážně naše děti 
a rodiny, které tu budou žít v dalších letech. 
Nové veřejné osvětlení s úspornými světly – roční úspora několika 
desítek tisíc korun za 

elektřinu. 
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