
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Příluka proběhne 7. ledna 2018 
v odpoledních hodinách Tříkrálová 

sbírka. 

 

Dne 23. prosince 2017 během dne 
budou naši skauti roznášet po vsi 
Betlémské světlo.  

Aktuality z naší obce: 

Betlémské světlo: 

Svozový plán komunálního odpadu 
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Výstavba a rekonstrukce dětského hřiště: 

Obec v tomto roce schválila rekonstrukci a výstavbu nového dětského 
hřiště. Jeho realizace bude probíhat na dvou místech. Ve sportovním 
areálu a v zahradě v mateřské školce. 

Zastupitelstvo rozhodlo, že se pokusíme získat dotaci z EU. 

Hodně nám pomohly děti z naší MŠ a školáci, kteří již chodí na ZŠ do 
Cerekvice nad Loučnou, a to hlavně svými nápady, jak by nové hřiště 
mohlo vypadat. Své předlohy kreslily na papír, či modelovaly z různých 
materiálů. Ty jsme poté nafotili a přiložili k žádosti na dotaci. 

Ilustrační foto 

Myslíme také i na naše trochu odrostlejší děti a dospělé, pro které bude 
vytvořeno tzv. workoutové hřiště. Ptáte se, co je to workoutové hřiště? 
Jedná se o tzv. venkovní fitness (posilování vlastní vahou) neboli 
workoutové cvičební prvky, které jsou v oblibě hlavně u dospívající 
mládeže, protože pomáhají rozvíjet jejích tělesnou kondici. Uživatelem 
těchto workoutových hřišť může být prakticky kdokoli od 3 do 100 let. 

  
lustrační foto 

 

Na rok 2018 - AVE CZ - tel.: 327314394 

leden pátek 05.01 pátek 19.01. 

únor pátek 02.02. pátek 16.02. 

březen 
pátek 02.03 pátek 09.03. 

pátek 16.03.  

duben 
pátek 30.03. pátek 13.04. 

pátek 27.04.  

květen pátek 11.05. pátek 25.05. 

červen pátek 08.06. pátek 22.06. 

červenec pátek 06.07.  pátek 20.07. 

srpen pátek 03.08. pátek 17.08. 

 pátek 31.08.  

září pátek 14.09. pátek 28.09. 

říjen pátek 12.10 pátek 26.10 

listopad 
pátek 09.11. pátek 09.11. 

pátek 23.11.  

prosinec pátek 07.12. pátek 21.12. 

V pátek 9. 3. a 9. 11. 2018 v 16:00 hod.  
proběhne svoz nebezpečného odpadu !!! 
Svozy komunálního odpadu probíhají i ve svátek. 

 

 Poplatky za komunální odpad na rok 
2018 se budou vybírat v úředních hodinách 

na OÚ  

15. 1. a 19. 2. 2018 
Cena za jednu osobu = 500,- Kč  

a za dítě do 15 let = 250,--Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec 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 2018 

 rekonstrukce a výstavba dětského hřiště ve 
sportovním areálu 

 rekonstrukce zahrady + výstavba altánu 
v MŠ 

 výstavba pomníku padlým za světových 
válek 

 údržba a výsadba zeleně po celé obci 
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SDH Příluka pořádá v hostinci v Bučině 

6. ledna 2018 - od 20:00 hodin 

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 
hodin. 

Odjezd z Bučiny se zastávkou v Suché Lhotě: 
 v 01:00 a 2:30 hodin. 

 

Místní hasiči Vás zvou na: 

 

Vítání adventu v Příluce: 

Dva týdny před začátkem adventu jste si mohli opět všimnout většího pohybu lidí kolem obecního úřadu, opět 
probíhala stavba „Příluckého betléma“. Dne 3. 12. 2017 proběhlo rozsvícení vánočního stromku a betléma. Při této oslavě 
začátku adventního času jsme se skoro všichni z celé obce sešli a spolu zazpívali Vánoční koledy, popovídali a popili něco 

teplého na zahřátí 😊. Jsme rádi, že se tato akce již stala akcí tradiční, a v tom předvánočním shonu se můžeme všichni 

zastavit a objevovat pravou tvář svátků vánočních. Z ušlapaného sněhu kolem betléma a zaparkovaných aut je poznat, že 
náš betlém navštěvuje stále více lidí i ze širokého okolí. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám se stavbou betléma pomáhali. 

  

Poděkování občanům naší obce: 

Kontakt na OÚ: 
email: obec@priluka.cz                                                                               

starosta - Bohumil Nešpor: 724 781 080 
Web: www.priluka.cz                                                                                

místostarosta - David Šimek: 605 149 504 

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

