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Vážení spoluobčané

Letošní vydání březnového zpravodaje lze nazvat skutečně tím pravým jarním. Po velmi mírné
zimě mnoho z nás již od poloviny března zaznamenává příchod jara v podobě létajících hejn špačků,
vesele zpívajících skřivanů polních či v našich zahrádkách kvetoucích krokusů, narcisů, bledulek
a sněženek. Je tu skutečně jaro? Vy, kteří jste zasadili česnek již na podzim loňského roku, se zajisté
kocháte rašícími výhony vaší budoucí hojné úrody.
Dovolte mi Vám všem popřát, aby dosavadní síla
jara vydržela a nebyla oslabena teplotním zvratem, který nás překvapil v březnu loňského roku.
Zcela určitě mnoho z nás vnímá měsíc březen
jako měsíc knihy nebo tradičně 8. březen jako mezinárodní den žen. Dodatečné přání pevného zdraví,
životní vitality a splněných očekávání tedy připojuji
všem pulečenským ženám. Osobně bych si přál, aby
byl měsíc březen námi všemi vnímán též jako zahajovací měsíc prestižní celorepublikové soutěže vesnice
roku. Letošní již 20. ročník soutěže byl již vyhlášen
a byl bych velmi potěšen zopakováním vysoké úrovně loňské prezentace naší obce. Vám všem, kteří
jste se na této prezentaci podíleli, bylo upřímně poděkováno již dříve. Tento měsíc naše obec obdržela
čestné uznání pro vítěze soutěže „Vesnice roku“ od
Senátu parlamentu České republiky. Na tomto slavnostním předání jsem byl upřímně hrdý na vás, kteří
se svým neuvadajícím nadšením, elánem, vynikající
organizovaností a cílevědomostí snažíte udržet ducha venkovského života. Uznání je o to vzácnější, že
z 6248 obcí ČR byla ta naše mezi 65, o kterých se
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v Senátu hovořilo. Zde byla též zmiňována problematika pospolitosti a komunitního života, který se
pozvolna z vesnic vytrácí ať už z důvodů pracovní zaneprázdněnosti či prostého nezájmu o vesnické prostředí či dění. Věřím, že i v naší obci najdeme společnou řeč pro dosažení dobré věci, kterou může už
jenom účast v soutěži Vesnice roku být. Stejně jako
v loňském roce i letos oceníme jakoukoliv nabídnutou pomoc při přípravách na soutěž. Osobně velmi
ocením pomoc ve formě vzhledného okolí našich
nemovitostí zejména při návštěvě hodnotící komise.
Vám, kteří soustavně zvelebujete své okolí, náleží
upřímné jarní poděkování. Na závěr úvodního slova
si dovoluji připomenout, že případné dotazy týkající se soutěže vesnice roku či jiného tématu jsem
připraven konzultovat kromě písemné formy též
osobně. Těším se na vřelou a upřímnou spolupráci.
Naší vesnici a příjemnému žití v ní zdar!
Václav Choutka

Zastupitelstvo informuje
Nové společenské a kulturní centrum obce
Starosta pozval Ing. arch. Ondřeje Novosada, aby
informoval zastupitele o dalších přípravných akcích týkajících se vybudování Nového společenského a kulturního centra obce Pulečný.
Ing . arch. O. Novosad seznámil zastupitele s rozdělením prací „ Nového společenského centra obce
Pulečný“ do 4 etap a to z důvodu přípravy potřebných podkladů pro jednotlivá povolení a zejména
k postupnému financování jednotlivých etap.
V současné době je připravena 1. etapa - fáze III, IV,
V, která se týká terénních úprav a úpravy vodního
toku v této lokalitě. Ing. arch. O. Novosad informoval zastupitele o finančním rozpočtu 1. etapy, který je stanoven na částku 2.800.000 Kč. Starosta dal
možnost, aby se zastupitelé vyjádřili k informacím
Ing. arch. O. Novosada.
Starosta pozval také Ing. Janu Šimanovou, aby
seznámila zastupitele se zadávací dokumentací
projektu. Zastupitelé neměli k zadávací dokumentaci žádné připomínky.
Starosta přečetl žádost pana Zdeňka Pfeffera
o snížení jednoho měsíčního nájemného z důvodu
neprovozování hostinské činnosti v průběhu měsíce října.
Zdeněk Pfeffer poukazoval na to, že Krajská hygienická stanice přikázala, že nesmí používat v restauraci po dobu neuspokojivého stavu kvality
vody, vodu z vodovodního řadu.
Starosta požádal o předložení písemného dokladu
z KHS o zákazu činnosti. Pan Z. Pfeffer tento dokument nepředložil. KHS nezakázala činnost a to z důvodu přistavení náhradního zdroje pitné vody.
Starosta přečetl žádost pana Z.Pfeffera o proplacení úklidu dle bodu X. odst. 5 nájemní smlouvy z 12.
6. 2012. Předložil soupis akcí, které se pořádali na
sále v objektu č. p. 22.
Starosta dal hlasovat o schválení proplacení úklidu a paušálu za spotřebovanou vodu a energie
společných prostor podle skutečně pořádaných
akcích dle předloženého seznamu v hodnotě 350,Kč za akci.
U pravidelného cvičení rodičů s dětmi se poplatek
počítá vždy souhrnně za jeden měsíc. (tj. 4 cvičení
za 350,- Kč).
Žádost o poskytnutí prostor na akce Sdružení
SK Pulec
Pan Petr Flodrman s Václavem Huttou z pozice jednatelů předložili žádost sdružení SK Pulec
o poskytnutí prostor pro pořádání sportovních

a kulturních akcí v r. 2014. Vzhledem k tomu, že
z dostupných zdrojů je uveden jednatelem SK Pulec pan Ladislav Cakl a Jiří Horák, požádal starosta
obce o doložení pověření jednat za SK Pulec pány
V. Huttu a P.Flodrmana. Ti zastupitelům přislíbili
dodatečné doložení o jmenování do funkce jednatelů.
Zastupitelé souhlasí s předloženým soupisem akcí,
ale pověřují pana P. Flodrmana, aby si termíny akcí
ještě porovnal s jednatelem sdružení Pulečný sobě
Petrem Jandou, který také předložil seznam akcí,
aby se termíny nepřekrývaly.
Starosta požádal pana Petra Flodrmana o předložení zápisu z ustavující schůze SK Pulec, která se
konala 19. 1. 2014.
Jednatel sdružení Pulečný sobě Petr Janda
předložil zastupitelům přehled plánovaných činností na rok 2014 a žádost o finanční příspěvek na
činnost sdružení.
Zastupitelé pověřují jednatele P. Jandu, aby termíny akcí zkonzultoval s jednatelem sdružení SK
Pulec.
Starosta předložil zastupitelům cenové nabídky na výměnu oken budovy č. p. 26 (obecní úřad).
Cenovou nabídku předložily 4 firmy. Zastupitelé
posoudili cenu plastových a dřevěných oken. Poté
se rozhodli pro instalaci plastových oken od firmy
LG Dinex.
Zápis z kontroly finančního výboru
Předseda finančního výboru Ing. Lubomír Šolc
předložil zastupitelům zápis z finanční kontroly,
která proběhla v měsíci listopadu 2013. Zastupitelé nemají připomínky a berou informaci na vědomí.
Financování předškolního vzdělávání (odloučené pracoviště v Pulečném)
Starosta předložil zastupitelům fakturu č. 6040,
kterou vystavila ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad
Nisou. Faktura obsahuje veškeré materiálové výdaje týkající se provozu odloučeného pracoviště
MŠ v Pulečném a to ve výši 32 309,20 Kč. Po přečtení vyčíslených výdajů zastupitelé nesouhlasí se
zaplacením 3 ks termoportů a ostatního DDHM
v případě, že budou v majetku MŠ Rychnov n. N.
Požadují, aby veškeré objednávky , které se týkají výdajů odloučeného pracoviště MŠ v Pulečném
a které bude Obec Pulečný hradit, schvaloval starosta obce Pulečný.
Opravy obecních komunikací v roce 2014
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Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na
opravy obecních komunikací, a to do 10. 2. 2014.
Rozpočtová změna
Paní Alena Klacková informovala zastupitele
o provedené 8. rozpočtové změně v prosinci r.
2013. 20.12. 2013 obec obdržela dotaci z nadace
VIA ve výši 18.580 Kč na arboretum.
Starosta informoval o novele nařízení
č. 37/2003 Sb., kterou schválila vláda ČR na jednání dne 18. prosince 2013 usnesením č. 960 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve
znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1.
ledna 2014. Odměny uvolněného starosty a neuvolněných členů zastupitelstva se zvyšují zpět na
úroveň, která platila do 31. 12. 2010.

Obecní úřad informuje
Předběžné zjištění zájmu a zápis do školky

lečenského centra byly vyčísleny na 3 300 000 Kč.
Z toho 2 800 000 bude použito na zpevnění břehu potoka, terénní úpravy, instalaci dřevěných
mostků, terasových doplňků a inženýrských sítí.
Uvolněné prostředky do výše 350 000 Kč a získaná dotace z Libereckého kraje ve výši 134 230 Kč
poslouží k vybudování dětského hřiště. Vlastní
výběrové řízení pak proběhlo 24. 3. 2014. Obec
obdržela celkem 4 nabídky. Komise pro otevírání
obálek složená ze zastupitelů obce a odborníků
v oblasti stavebnictví a výběrových řízení zasedala na obecním úřadě za účasti jednoho předkladatele nabídky a veřejnosti. Bohužel 3 ze 4 nabídek
musely být ze zákonných důvodů (překročení
maximální ceny) z dalšího hodnocení vyřazeny.
Jelikož zákon neumožňuje vyhodnocení výběrového řízení pouze z jedné nabídky, bude výběrové řízení vypsáno znovu, a to v nejbližších dnech.
Následuje vizualizace zájmového území projektu.

Od konce září loňského roku se může naše obec pyšnit zahájením provozu mateřské školy. Vzhledem k vysokému zájmu o umístění dětí do pulečenské školky
informujeme rodiče, že 3. dubna 2014 proběhne zjišťování předběžného zájmu o umístění dětí. Vlastní zápis je pak plánován na 15. května. Časy obou termínů
budou dodatečně upřesněny vedením ZŠ a MŠ V Rychnově. Pedagogickému sboru a provoznímu personálu
děkujeme za jejich práci, která byla v době nedávné
spojena též s přípravnými a úklidovými pracemi spojenými s výměnou oken v prostorách školky.

Projekt „Náves + hřiště“
V prosincovém vydání Pulečenského zpravodaje
jsme Vás informovali o průběhu projektu Návsi
a hřiště. V měsíci březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele nového společenského
centra obce. První etapa, která se skládá z projektové fáze III, IV, V bude zahrnovat terénní úpravy
v místech stávajícího parkoviště před restaurací
U Dubu, svahu pod parkovištěm, obecních pozemků sahajících k potoku. Součástí bude též zpevnění břehu potoka. Konkrétně se bude jednat o břeh
rozdělující potok a plochu hřiště. Předpokládané
finanční náklady na realizaci 1. etapy nového spo-
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Z důvodu častých dotazů k nové vyhlášce o ochraně
čené, zkolaudované k trvalému bydlení)
přírody přikládáme v tomto vydání zpravodaje in- 2. nachází se v zastavěném území obce
formace, které by nás všechny mohly zajímat.
3. je souvisle stavebně oplocen (zabetonované
sloupky,.., nejsou to živé ploty nebo mobilní
oplocení)
4. je nepřístupný veřejnosti
Nová vyhláška č.189/2013 k zákonu o ochraně
přírody a krajiny, vstoupila v platnost 15.7.2013. Stromořadím se rozumí: souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chyA. Ke kácení dřevin, za předpokladu, že ne- bí-li některý strom, jedná se stále o stromořadí.
jsou součástí významného krajinného prvku
(VKP), nejsou památnými stromy a nejsou Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního
součástí stromořadí, není potřeba povolení klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí obv případě, že:
dobí přirozeného útlumu fyziologických a ekolo1. mají ve 130 cm nad zemí obvod menší než 80 cm. gických funkcí dřeviny.
2. pro zapojené porosty dřevin (koruny se dotýkají, překrývají nebo prorůstají) o obvodech Nedovolenými zásahy do dřevin se rozumí zákmenů menších než 80cm ve výšce 130cm, sahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřepokud celková plocha kácených dřevin nepře- vin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení
sahuje plochu 40 m2.
jejich ekologických nebo společenských funkcí
3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených nebo bezprostředně či následně jejich odumření.
v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin.
4. pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Vyhláška obce Pulečný 1/2011

Nová vyhláška č. 189/2013

Na základě vznášených dotazů týkajících se velkoobjemového kontejneru si dovolujeme připomenout platnost stávající obecně závažné vyhlášky Obce Pulečný č. 1/2011 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
PULEČNÝ. Jedná se konkrétně o následující články.
Čl. 6 Sběr a svoz objemného odpadu
(1)
Objemný odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace,
nábytek … ).
(2)
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně a to vždy 1. sobotu v měsíci
DUBNU, ČERVNU, SRPNU, ŘÍJNU. Jeho odebírání
C.
Povolení není třeba ke kácení dřevin,
bude zajištěno na stanovišti sběrného dvora pod
je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
obecním úřadem a to do zvláštních sběrných náohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda
dob k tomuto účelu určených. Informace o sběru
značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmíjsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřanek provede kácení, oznámí je orgánu ochradu, v místním tisku a v místním rozhlase.
ny přírody do 15 dní od provedení kácení. Povinnost průkazně zdokumentovat havarijní
Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem
stav.
(1)
Stavební odpad je stavební a demoliční
Zahradou se pro účely vyhlášky rozumí pozeodpad. Stavební odpad není odpadem komunálmek splňující tyto podmínky:
ním.
1. souvisí se stavebním pozemkem, ne němž je
(2)
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvirodinný nebo bytový dům (stavba s nadpolodovat zákonem stanoveným způsobem.
viční většinou podlahové plochy užívané a urB. Povolení dále není třeba ke kácení dřevin:
(je však nutné oznámení).
1. z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy
porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů.
2. při údržbě břehových porostů prováděné při
správě vodních toků (břehové porosty jsou
však VKP).
3. z důvodů zdravotních (karanténní choroby).
4. při údržbě ochranných pásem elektrizačních
a plynárenských soustav podle zvláštních
předpisů.
Ve všech těchto případech B. je nutné kácení minimálně 15 dní předem písemně oznámit orgánu
ochrany přírody (obecní úřad)
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jen zastupitelů, ale především občanů. Zpravidla
ti, kteří nejvíc kritizují, neudělají pro obec nic, jen
vnášejí neshodu mezi lidi a hlavně mezi zastupitele. Nám zastupitelům jde o to, aby vše fungovalo
a aby naše vesnice, která mimochodem loňského
roku vyhrála modrou stuhu a bude se snažit jít do
další soutěže o vesnici roku, byla vesnicí, kde se dá
žít a ne přežívat. Kdo chce tady žít, ať přiloží ruku
Sběr nebezpečných složek komunál- k dílu a pomůže zvelebit naší obec. Těch pár lidí,
co se o to snaží, by tuto pomoc přivítalo. My :zastuního odpadu
pitelé :se o to snažíme, SNAŽTE SE I VY. Pomluvy
Obecní úřad informuje o sběru nebezpečných nikomu nepomůžou, jen to přitíží (nebo že by to
složek komunálního odpadu, který se bude konat byl předvolební boj kdo z koho ??????)
v neděli 13. dubna na jednotlivých stanovištích.
Ještě něco, komu se tady v naší vesnici nelíbí, tak
			
PŘÍJEZD
ODJEZD
tu nemusí s námi žít a jde klidně o vesnici či dvě
Kopanina-Mysl. chata 8.15 hod
8.25 hod
dál. Všude je totiž něco, ale s dobrou vůlí se dá vše
						
vyřešit, protože jsme na tomto světě jen na proKlíčnov - firma TOMEX 8.30 hod
8.40 hod
cházce tak si jí užijme.
						
Eva Dudková
Pulečný - šrotiště
8.45 hod
8.55 hod
(místostarostka, která zde žije 42 let)
						
Pulečný - rest. U Dubu 9.00 hod
9.10 hod
						
S narozením děťátka začíná se pohádka ...
Pulečný - aut. zast.u kovárny -křižovatka na
Přejeme všem rodičům
Rychnov		
9.15 hod
9.25 hod
i dětem, aby svou pohádku
prožívali jen s radostí a víVeřejné zasedání
táme mezi námi nového
občánka
Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné zasedání,
Jonáška Malého (8. března 2014)
které se bude konat dne 13. dubna od 17. hodin
v prostorách obecního sálu. Hlavním tématem za- Rodičům gratulujeme!
sedání bude seznámení s projektem nového společenského centra obce. Společně se zaměříme
též na výsledky hospodaření obce, plány investic, Jako již tradičně si dovolujeme popřát mnoho zdraví,
práci místních spolků, soutěž Vesnice roku 2014 štěstí, pohody a lásky našim oslavencům, kteří v násleaj. Nedílným bodem programu veřejného zasedá- dujícím čtvrtletí oslaví kulatá jubilea 50, 55, 60, 65, ... let:
Josef Weishaupt, Illse Dědková, Jana Huttová,
ní bude též diskuse. Těšíme se na Vaši účast.
Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad
v Pulečném.
Současně informujeme na stále platný systém vybírání úhrad za komunální odpad. Tento systém
byl schválen obecním zastupitelstvem 26. 1. 2011

Vítáme nové občánky

Gratulujeme občanům

Valerie Hanzalová, Kazimír Strnad, Vlasta Musilová

Slovo místostarostky

Vážení spoluobčané.
Vzniká nám otázka. Proč žijeme v Pulečném?
Někdo se tu narodil, jiný se přiženil či přivdala
a pak jsou tu ti NOVÍ, někdo si koupil dům nebo postavil nový. Kdo tu žil a žije nyní, tak si vybral tuto
lokalitu z nějakého důvodu. Je mnoho důvodů proč
tu žijeme. Jsme vesnice, která se rozkládá od krásných kopců Kopanin a stahuje se do údolí k Rychnovu, kde je dobrá dostupnost okolí Jablonecka,
Liberecka, Turnovska. Je zde i příležitost pracovní i kam jít za kulturou . Jsme malá obec a soužití
v naší obci by mělo být naší prioritou a ne o ní povídat, jak je nehezká či ošklivá. Toto není vizitka
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Turnaj ve stolním tenisu
Dne 8. 2. 2014 proběhl na sále v restauraci U Dubu
turnaj ve stolním tenisu, který pořádal SK PULEC,
z.s. Děkujeme všem sponzorům, lidem za účast,
dobrou náladu a hostinským za vynikající oběd.

Šibřinky

Místní spolek Pulečný sobě ve spolupráci s obecním úřadem zve na následující akce:
středy
Cvičení rodičů s dětmi
04-06
Brigády-Arboretum (Pulečenská
		
ratolest)
12. 4.		
Velikonoční tvořivé dílničky
20. 4.		
Velikonoční setkání u kapličky
14. 6.		
Dětský den v Pulečném

V sobotu 22. 3. 2014 pořádal SK PULEC,z.s. tradiční zábavu Šibřinky. Konala se na sále U Dubu, Pulečenská ratolest
hrála kapela DONAHA. Díky patří sponzorům za
Místní spolek Pulečný sobě ve spolupráci s obecceny, lidem za masky, skvělou náladu a za výborním úřadem zve všechny ochotné občany v sobotu
nou obsluhu. Těšíme se na Vás na další akci.
5. 4. od 15 hod ke společné výsadbě arboreta, které ponese jméno „Pulečenská ratolest“. Společně
vysázíme staré odrůdy ovocných stromů, bylinky,
tradiční trvalky a za- Pulečenská ratolest
ložíme motýlí louku.
Přijďte nám pomoci zasadit stromy, keře, trvalky
Pro lepší orientaci i bylinky a založit motýlí louku!Sobota 5. dubna 2014
15 hod
dodáváme, že pozePod hřbitovem
mek leží v pravé čásv Pulečném
ti
cesty
vedoucí
od
Masopust
kapličky ke hřbitovu
Místní spolek Pulečný sobě ve spolupráci s obec- na obecní parcele 74/1, která je určena k vnitroním úřadem uspořádal 22. února již tradiční Maso- sídelní zeleni. Cílem projektu je vytvoření dalšího
pustní průvod s několika příjemnými zastaveními. místa ke společnému setkávání, relaxaci a vzděláRůzné soutěže během průvodu měly své vyvrcho- vání. Na projekt byly získány 2 dotace.
lení na hřišti, kde bylo pro účastníky průvodu za- Těšíme se na vaší účast. Vlastní nářadí je vítáno.
jištěno občerstvení. Ve večerních hodinách dále
pokračovala masopustní zábava. Děkujeme všem, Velikonoční dílničky Obecní úřad Pulečný a Pulečný sobě
kteří přispěli svojí pomocí na této akci.
zvou na
11. 4. 2014 pořádá místní spolek Pulečný sobě
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
2014
ve spolupráci s obecním
úřadem již tradiční velikonoční tvoření. Vyrábět
se budou různé jarní a velikonoční dekorace. Nebude chybět tradiční pletení
pomlázek.
Plán akcí
Občerstvení zajištěno.
Doprovodný program pro děti.

(Děti budou potřebovat jeden starší hliněný květník - vyrobíme
hmyzí domeček.)

Kdy:

pátek 11. dubna 2014 od 16 hod

Kde:

Obecní sál u restaurace U Dubu v Pulečném

S sebou:

20 Kč, nůžky, vyfouklá vajíčka, stužky, jakékoli výtvarné potřeby a ozdoby dle vlastního výběru

Vyrobíme si různé velikonoční a jarní dekorace,
upleteme pomlázky...!

Místní spolek SK PULEC, z.s. se rozhodl opět aktivně pořádat sportovní a kulturní činnost. V prosinci proběhla Štěpánská zábava, v únoru turnaj
ve stolním tenisu a v březnu tradiční Šibřinky.
Dále bude následovat několik dalších akcí:
26. 4. 2014 brigáda, příprava dřeva a úklid hřiště
na Čarodějnice
30. 4. 2014 Pálení Čarodějnic, soutěže, občerstvení a malé překvapení
21. 6. 2014 sportovní den
30. 8. 2014 Rozloučení s prázdninami
Každá akce bude postupně zveřejněna na obecních vývěskách. Všichni jste srdečně zváni.

Velikonoční setkání

20. 4. 2014 se opět těšíme na velikonoční setkání
u kapličky navštívení Panny Marie. Již tradičně si
vyslechneme sváteční slovo pana děkana Oldřicha Koláře. Radostnou velikonoční atmosféru zajistí pěvecký sbor Generace Gospel Choir. Chybět
nebude malý velikonoční trh, soutěž o nejlepší
velikonoční koláč a zdobení perníčků.

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný,
IČO: 00832332, e-mail: info@pulecny.cz,
zapsán do evidence periodického tisku, evid. číslo: MK ČR E 17191,
Odpovědná osoba: Václav Choutka Tisk: www.macek-kusala.cz

