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Vážení spoluobčané
V úvodní části tohoto zpravodaje bych se rád
vyjádřil k organizačním změnám, kterými
v současné době prochází i naše obec.
Uvědomuji si, že jakákoliv změna již zaběhnutého systému, zvyků či návyků s sebou nese mnoho otázek, odříkání, hněvu či zloby. Umění překonávání překážek a přizpůsobení se vnějším vlivům nám lidem i některým dalším živočišným
druhům přineslo schopnost přežít po miliony
let. A co víc? V evolučním procesu nám umožňuje stále pokračovat. Pokud jde o nás lidi, v současnosti je takřka 7 miliard důvodů (stejně jako lidí
na planetě Zemi), proč bychom měli spolupracovat. Podle vědeckých prognóz lze předpokládat,
že kolem roku 2050 překročí populace lidstva
hodnotu 10, 5 miliard. Vezmeme-li v úvahu, že
ještě kolem roku 1800 nás lidí byla pouhá 1 miliarda a za 211 let je to bezmála sedminásobek, nelze si nepovšimnout, jakou rychlostí se naše populace rozrůstá.
S touto skutečností souvisí i problematika
volného prostoru kolem nás, kterého stále ubývá. Naopak přibývá mnohem více nároků a požadavků na každého z nás. O to více je důležité nalézt společné cesty vedoucí ke spolupráci a příjemnému soužití.

Březen 2011

Touto cestou bych rád osobně poděkoval většině občanů naší vesnice, kteří při přechodu
na nový systém prokázali jedinečný smysl pro
vstřícnou spolupráci a to zejména v odpadovém
hospodářství. Přeji si, aby se čtenáři budoucích
vydání Pulečenského zpravodaje mohli dovídat
o prohlubování a zkvalitňování spolupráce mezi
občany naší vesnice.
Václav Choutka

Zveme Vás

Sobota.
30. 4. 2011
PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
a lampionový
průvod

Sledujte plakáty a
www.pulecny.cz

17. Rychnovské kulturní dny 2011
22. - 29. 5. 2011

Pátek 17. června
2011 v 19. 30.

Rychnov u Jablonce

Beseda-TOXIQUE

JAROSLAV KLÁPŠTĚ
grafické dílo
17. 3. 2011 - 15. 4. 2011.

Výstava umělce, který patřil s Vladimírem Komárkem a Josefem Jírou k nejvýznamnějším výtvarným umělcům konce
20. století v našem regionu. Vernisáž 17.
března od 17 hodin. Městská galerie MY,
Jablonec nad Nisou

Informace
z obecního úřadu

Hledáme kronikáře
Obecní úřad hledá obětavého spoluobčana, který
Hřbitov
by chtěl psát místní kroniku. Paní Dana Císařová
Místní hřbitov čeká na opravy již mnoho let. z Jablonce n. N. nabídla možnost přepisování
Obecní úřad se chce zaměřit na zlepšení jeho kroniky v jejím krásném rukopisu.
stavu. Práce byly započaty již v zimním období,
kdy starosta pověřil pracovníky VPP, které obec Součinnost s policií
zaměstnává, výrobou nové dřevěné vstupní Nové vedení oddělení policie ČR v Rychnově
u Jablonce n. N. nabídlo užší spolupráci a pomoc
brány.
při zajišťování pořádku a bezpečnosti v naší obci.
Tímto děkujeme panu Michalovi Karbanovi
Novým vedoucím oddělením je nadporučík Jiří
za bezplatné poskytnutí materiálu.
Bursa. Starosta poděkoval za vstřícnou nabídku
a poukázal na rychlou a nebezpečnou jízdu
obcí a nevhodné parkování kamionů čekajících
na odbavení ve firmě Chemiko.
Obec stále nabízí prodej lístků MHD a kopírování
a tisk.
Černobílé kopírování a tisk:
A4

Nový pracovník VPP
Od 1. 3. u nás pracuje namísto pana Turana pan
Nigrin z Rychnova.

Informace
ze zastupitelstva

Dotace na návrh územního plánu Pulečný
Obec Pulečný obdržela v prosinci z rozpočtu
kraje účelovou investiční dotaci 48.300 Kč
z Grantového fondu Libereckého kraje na akci:
Návrh územního plánu Pulečný.
Kaple Navštívení Panny Marie
Starosta zahájil vyjednávání o bezplatném převodu
kaple Navštívení Panny Marie do vlastnictví obce.
Seznámil zastupitele s návrhem smlouvy.

Rally Bohemia.
Obecní úřad dal prostřednictvím dotazníku
občanům možnost vyjádřit se ke konání
XXXVII. ročníku Rally Bohemia v naší obci.
Z celkového počtu vrácených dotazníků je 64,2 %
občanů PRO a 35,8 % občanů PROTI.
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A3

jednostranně

1 ks

3 Kč

oboustranně

1 ks

6 Kč

oboustranně

jednostranně

Barevné kopírování a tisk:
A4

jednostranně

oboustranně

1 ks
1 ks
1 ks

1 ks

4 Kč
4 Kč
15 Kč
30 Kč

3. zasedání obecního zastupitelstva,
ze dne 20. 12. 2010.
Ing. Veverková žádá zastupitelstvo o schválení
odměny za práci na tvorbě územního plánu.
Dle vyjádření Ing. Veverkové se jedná
o 57 odpracovaných hodin. Za tuto práci
navrhuje odměnu ve výši 7.000 Kč. Vzhledem
k tomu, že zastupitelé požádali o včasné
doložení vykonané práce v písemné podobě,
které se neuskutečnilo, její žádost byla odložena
k posouzení až po jejím dodání.

Rezignace
Dne 31. 12. 2010 podává Ing. Jitka Veverková
rezignaci na funkci místostarostky a člena
obecního zastupitelstva.

4. zasedání obecního zastupitelstva,
ze dne 17. 1. 2011
Na základě rezignace Ing. Jitky Veverkové, oslovil
starosta náhradnici paní Evu Karpíškovou. Ta
složila slib zastupitele a převzala „Osvědčení
o zvolení člena ZO“.

3. mimořádné zasedání obecního
zastupitelstva, ze dne 26. 1. 2011
Byl schválen smluvní systém vybírání úhrady
za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 17
odst. 5 zákona o odpadech.

Obecně závazné vyhlášky
Do funkce místostarostky byla zvolena paní Eva
Obecní zastupitelstvo schválilo:
Dudková.
K zajišťování územně plánovací dokumentace byl • vyhlášku č. 1/2011 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
zvolen Bc. Václav Choutka.
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Pulečný.
Odměny zastupitelů

Na návrh paní Jaroslavy Zaoralové se zastupitelé • vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku
z ubytovací kapacity
zřekli měsíční odměny dle přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. pro neuvolněné zastupitele • vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze psů
a členy výborů.
• vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku ze
vstupného
Výbory
Došlo k volbě nových členů kontrolního výboru. • vyhlášku č. 5/2011 o užívání veřejného
Zvoleni byli Ing. Alexej Šikola, Ing. Dalibor Krejčík
prostranství
a Milan Hons.
5. zasedání obecního zastupitelstva,
Novým předsedou finančního výboru místo paní
ze dne 14. 2. 2011
Evy Dudkové byl zvolen Ing. Lubomír Šolc.
Starosta navrhl zřízení komise, která bude
pověřena zajištěním výběru nejvhodnějšího
Obecní lesní hospodář
Proběhlo výběrové řízení na pozici lesního zpracovatele územní studie pro zastavitelné
hospodáře v obci Pulečný. Výběrová komise plochy Z 1 a Z 18 . Členy byli zvoleni:.
(ve složení: předseda Ing. Ladislav Halama, Ing. Otto Lanc, Ing. Lucie Müllerová, Radek Bursa
členové : Ing. Lubomír Šolc, Jana Mališová, Milan
Hons) předloží návrhy členům zastupitelstva, Komunitní plán obce
kteří rozhodnou při březnovém zasedání.
Zastupitelé odsouhlasili možnost zapojit se
do komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
Námitky k návrhu územního plánu
měst a obcí Jablonecka. Cílem komunitního
Úřad územního plánování města Jablonce n. N. plánování sociálních služeb je vytvořit síť
se ve svém vyjádření při společném jednání sociálních služeb a poradenství pro sociálně
o 2. návrhu ÚP vyjádřil nesouhlasně k zástavbě potřebné občany.
v následujících lokalitách: Z 24, Z 34, Z 19.
Podrobné vyjádření Úřadu územního plánování SK Pulec
města Jablonec n. N. k těmto lokalitám je Pátého zasedání se zúčastnil zástupce SK PULEC
k dispozici na obecním úřadě.
pan Ladislav Cakl, který se přihlásil o slovo.
Předložil zastupitelům zápis z výroční schůze
SK PULEC ze dne 10. února 2011. Starosta
požádal o předložení listin o vzniku SK Pulec,
ze kterých vyplývají práva a povinnosti SK Pulec
a obce Pulečný. Pan Cakl žádné zřizovací listiny
nevlastní a považuje to za zbytečné. Starosta
Tady může být Vaše reklama
pověřil pí. J. Mališovou, k vyhledání zakládací
za 150 Kč
listiny, ve které by měla být stanovena základní
práva a povinnosti SK PULEC, ale současně i obce
Pulečný.
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Pulečný
v Jabloneckém deníku
Dne 24. 1. redaktor Jan Sedlák píše o rezignaci
Ing. Jitky Veverkové v Jabloneckém deníku.
Místostarostka odešla z úřadu
Obecní úřad v Pulečném byl několik týdnů bez
místostarostky. Ta zvolená odešla.
Pulečný - Není to tak dlouho, přibližně rok
a čtvrt, v říjnu roku 2009, kdy musely v Pulečném proběhnout mimořádné volby. Původní zastupitelstvo, v němž po volbách v roce 2006 zasedli čtyři nezávislí kandidáti a tři občanští demokraté, se rozpadlo v dubnu 2009, když nezávislí odvolali starostu Ladislava Cakla z ODS, kterému vytýkali střet zájmů s jeho podnikatelskými
aktivitami ve stavebnictví.
S Caklem odstoupili oba zástupci ODS a dva náhradníci, počet zastupitelů tím klesl pod zákonnou hranici. V mimořádných volbách dominovala i Jitka Veverková, získala v obci nejvíce hlasů.
„Byla jsem předsedou stavební komise, připravovala jsem podklady pro pořizovatele územního
plánu“, popsala Veverková.
Po řádných volbách v minulém roce ji zastupitelé zvolili do místa místostarostky. A dále pracovala na přípravách složitého územního plánu.
Na sklonku loňského roku odstoupila ze všech
funkcí. „A to vzhledem k tomu, že nesouhlasím s poměry a praktikami v současném zastupitelstvu,“uvedla Veverková na diskusním fóru
na webu obce. Sama říká, že se problémy nakumulovaly. „Těch důvodů bylo více. Určitě se v minulém zastupitelstvu pracovalo lépe. Teď to bylo
spíše nepříjemné,“doplnila.
Poslední kapkou pro ni bylo zasedání zastupitelstva těsně před vánočními svátky. Za svou práci na územním plánu žádala odměnu. „Nešlo mi
ani tak o peníze, ale o ocenění práce, které jsem
věnovala spousty času. Jednání o odměně ale bylo
pro mne ponižující,“ popsala Veverková.
A udělala radikální krok.
„Všechny nás to samozřejmě mrzí. Žádali jsme
ji, aby nám problém vysvětlila, ale ona odmítla vyjádřit se,“uvedl starosta Pulečného Václav
Choutka.
Jitka Veverková skončila ve funkci k 31. prosinci. Na webových stránkách obce však jako místostarostka figuruje.
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Starosta reaguje článkem vydaným dne 4. 2.
Bývalá místostarostka obce Pulečný Jitka Veverková byla již předchozím zastupitelstvem určena k přípravám územního plánu obce Pulečný.
Za práci na ÚP byly zastupitelstvem schváleny
následující odměny, které byly paní ing. Veverkové následně řádně vyplaceny, a to:.
Usnesení OZ číslo 09/07/2010 ve výši 15 000 Kč.
Usnesení OZ číslo 013/2010 ve výši 10 000 Kč.
V prvním případě se jednalo skutečně o odměnu schválenou obecním zastupitelstvem předchozího volebního období. Nutno však podotknout,
že do rezignace paní Ing. Jitky Veverkové zastupovali obec 4 stejní zástupci již zmíněného předchozího zastupitelstva. To znamená nadpoloviční většina. O to více litujeme zveřejněné informace o lepší pracovní náladě v předchozím zastupitelstvu, jak tisku paní Ing. Veverková uvedla. Pokud jde o výrok ponižujícího jednání, o kterém se
paní Veverková tisku zmiňuje, rád bych jako starosta obce v krátkosti a stručně charakterizoval
obecní zastupitelstvo a jeho přístup k zajištění
otázek státní správy či místní samosprávy.
Jedná se o řádné občany se zodpovědným přístupem při rozhodování v otázkách zajištění vedení výše zmíněných správ. Vážím si rozvážného,
demokratického přístupu zastupitelů při vedení
obce. K zajištění řádného vedení je mnohdy nutno dbát na striktní dodržování pravidel, norem
a též dohodnutých postupů při řešení daných
problematik. Mnohdy se některým z nás může
zdát dokonce i ponižující, když jsme informováni
či upozorněni na případné nedodržení již společně stanovených a dohodnutých postupů či pravidel, kterými jsou například řádné a včasné předložení soupisu vykonané práce, za kterou byla
požadována další odměna.

Gratulujeme
občanům
Přejeme mnoho zdraví, štěstí, pohody a lásky všem našim občanům, kteří v následujícím
čtvrtletí oslaví kulatá jubilea 50, 55, 65, … let:

Březen
Dědková Illse
Weishaupt Josef

Duben
Dědek Jan
Pátková Hana
Schrotzová Božena
Weishaupt Zdeněk

Květen
Domalípová Jitka
Palkovičová Hana

Novinky v naší
knihovně
Nezapomeňte! V březnu, měsíci knihy, si Vám
dovolujeme připomenout, že i naše obec se
může pochlubit celkem dobře vybavenou knihovnou. Zastoupeny jsou v ní všechny žánry životopisy, romány pro ženy, historické romány, beletrie s válečnou tematikou, cestopisy,
detektivky, naučná literatura, dětská literatura, literatura pro náctileté i různé časopisy.
S novým rokem jsme se snažili obohatit stálý
inventář o novinky, které by vás mohli zaujmout!
Například:

L. Vaňková - Rab z Rabštejna
M. A. Eisner - Křižák
H. Nowak - Smrt sklízí na Krimu
B. Parris - Audrey Hepburn
Chas N. Burden - Paris Hilton, život na hraně
N. Monesová - Čína můj osud
T. Boehmová - Matka z cukru a oceli aneb.
degenerace, kterou na mně spáchalo mateřství
I. Frühlingová - Příběhy modelek
M. Drijverová - Lenka au-pair
V. Seidelová, J. Polák - Sebeobrana pro …náctileté …úplně jinak
Mnoho z encyklopedických edic:.

Dinosauři, Hadi, Věže a mrakodrapy, Liské tělo, …
Velká řada dětských knih:
L. Štiplová - Pojď s koťátky do pohádky
J. Havel - Malované čtení
P. Sís - Hrej, Mozarte, hrej
A mnoho dalších.

Knihy půjčujeme v úředních hodinách. Zřízení
průkazky zdarma.
Aktuální informace najdete na našich webových
stránkách www.pulecny.cz.
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Odpady - Jak ušetřit?

límky od jogurtů, obaly od šamponů, čistících
prostředků aj. ), hliníku (šedý pytel - konzervy,
alobal, obaly od paštik , aj.) a Tetra-packu (oranOd konce letošního února naše obec přistou- žový pytel).
pila ke změně v nakládání s komunálním odVěříme, že si všichni postupně zvykneme
padem. Mnohým z nás se na první pohled na účel jednotlivých kontejnerů a že nebudou plmohlo zdát, že jde o příliš radikální změnu něny odpadem, který do nich nepatří.
a to zejména po stránce ekonomické. Obecní zastupitelstvo podpořilo systém, který je
shledáván jako nejspravedlivější. V mnoha
okolních městech či obcích je již tento systém
po mnoho let uplatňován.
Dosavadní systém plateb za komunální odpad
byl pro obec značně ekonomicky nevýhodný. Uvádíme příklad, kdy samostatně bydlící občan vlastnící 120 litrový kontejner platil v lepším případě 500 Kč (důchodce, ZTP 250 Kč), ale svoz tohoVelmi si vážíme zejména občanů, kteří z vlastto kontejneru stál obec 2500 Kč. Ani poplatek vybraný od čtyřčlenné rodiny tak nepokryl výdaje. ní iniciativy požádali o vysvětlení, jak s tříděním
K tomu bylo v naší obci 26 rodin, které nezapla- vlastně začít jako například rodina Mikových.
tily, ale odpad produkovaly a obec svoz uhradit
musela. Konkrétně za loňský rok obec doplácela
84 349 Kč. V současném systému si každá rodina
spravedlivě zaplatí za množství a četnost produkovaného odpadu.
To vede k odpovědnému přístupu občanů k nakládání s odpadem. Obec poskytuje zdarma kontejnery na sklo, papír, PET lahve a velkoobjemový odpad. Stejně tak i pytle na plasty z domácností, tetra-pack a hliník. Přidáme-li bioodpad, který
my vesničané snadno umístíme na kompost, nezbývá skutečně mnoho, co lze nazvat jako zbytkoV naší obci se konečně začal podrobněji třídit
vý, již nevytříděný odpad.
odpad. Jak vítané! Alespoň pro ty z nás, kterým
není lhostejný stav naší Země a kteří milují přírodu.
Já sama bydlím uprostřed překrásné přírody
Ptali jsme se některých z Vás, co si myslí o třínad obcí a přestěhovala jsem se sem téměř před
dění odpadů a zda vůbec třídí. Potěšením bylo
5 lety právě kvůli „nedotčené“ přírodě.
zjištění, že ekologický přístup k třídění odpaVždy mě moc mrzelo, když jsem svojí oblíbedu není pro některé obyvatele Pulečného novou
nou stezkou od autobusové zastávky domů sbízáležitostí. Respektujeme i názory těch, kteří se
rala nashromážděné odpadky místo toho, abych
k třídění nestaví příliš optimisticky, přesto se pose kochala pohledem na vzdálené vrcholky Krkokoušíme poukázat na výhody takového přístunoš… Vždyť není nic jednoduššího, než použít odpu k nakládání s komunálním odpadem. Někteří
padkový koš. (Pokud v daném místě, kde právě
občané nevěděli o třídění téměř nic, ale projevili
trávíme svůj volný čas koš není, nedává nám niupřímný zájem, vyzvedli si na úřadě pytle a se sekdo a nic právo přírodu poškozovat svým nedbaparací začali.
lým chováním).
Mnoho z nás má dosavadní zkušenost s tříDoma u každého z nás, kteří se rozhodli třídit
děním odpadu do kontejneru na PET lahve, sklo
odpad, nastává nová situace - musíme najít místo
a papír. V lednu tohoto roku obecní úřad zajistil
na pytle a postupně naučit všechny členy rodiny,
dvě kovové klece sloužící k shromažďování plasže odpadky už nebudeme házet do jednoho jeditů z domácnosti (žlutý pytel - igelitové obaly, keného koše. Pak už jde jen o zvyk. Na straně dru-

Něco k zamyšlení

Ptali jsme se Vás
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hé si musíme uvědomit, jak je pro občana finančně výhodné odpad třídit. Já sama popelnici pouštím a budu potřebovat čas od času zakoupit pytel na směsný odpad, ale už teď si dokážu spočítat, že tímto způsobem ušetřím minimálně 50%
minulých nákladů na odvoz odpadu. Otázkou mi
však zůstává, jak dlouho nám vydrží ta „úspora“
a zda naše vláda nenajde zas nějaký dobrý důvod
k tomu, že nám začne pytle na třídění zpoplatňovat. Já však přesto budu třídit dál…
A když už jsme u té přírody, nemohu opomenout pár připomínek, např. když jdeme nakupovat, můžeme si přeci s sebou vzít igelitové tašky
( doma nashromážděné ) a zbytečně je nekupovat… Možná někdo při čtení těchto řádků řekne,
že je to extrém, ale já např. téměř vůbec nepoužívám alobal - v přírodě se těžce rozkládá. Jedno
balení mi vystačí na celý rok.
Odpadky jsou jedna část týkající se přírody,
ještě bych se chtěla okrajově dotknout ostatních
subjektů negativně působících na naše životní
prostředí. Jsou to např. různé čistící prostředky
pro domácnost, prací prostředky apod. Já čistící
prostředky téměř nepoužívám, přesto mám domácnost čistou. Jde to i bez nich! Prát prádlo musím, ale není přeci nutné hodit do koše na špinavé prádlo tričko bezprostředně poté, co jsem ho
nepatrně umazala, doma mi to přeci nemusí tolik vadit… Zmiňuji se o tom proto, že mám mnoho takových známých, kteří neustále perou. Mám
ráda čistě upravené lidi, kteří voní, ale není přeci nutné si sprchový gel vyplácat za 14 dní. I gel
na houbičce či žínce o velikosti lískového oříšku
nám splní svou službu a účel.
Na závěr bych chtěla zmínit malou úvahu o využití některých obalů od potravin a různých výrobků - např. sklenic od rozpustné kávy, plast.
obalů od zmrzlin, šamponů, gelů, zavařovacích
sklenic, plast. obalů od kečupu, hořčice atd. Nenapadlo někoho z vás, že by se třeba vůbec nemusely ničit? Určitě by se našlo nějaké řešení, jak je
ponechat k dalšímu použití do oběhu v obchodním řetězci.
Veronika Malá

Sběr nebezpečných
složek komunálního
odpadu
KDY: Neděle 17. 4. 2011
KDE:.

Kopanina - Myslivecká chata
Klíčnov - firma Tomex - u kontejneru
Pulečný - u šrotiště, u Nováků
Pulečný - hospoda “U Dubu”
Pulečný - u kovárny

8. 00
8. 15
8. 30
8. 45
9. 00

Přijímány budou následující druhy odpadu:
- Léky všeho druhu včetně mastí
- Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd. ) - Vše řádně označené.
- Zbytky starých barev, obaly od barev
- Televizory, ledničky, zářivky
- Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu,
baterií a článků
- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách do 30 l
- Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím
sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny.
2. Občanský průkaz s sebou.
3. Nebude přijat odpad shromážděný před příjezdem či po odjezdu mobilní sběrny.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce
obecního úřadu.

Kdy zmizí?

Ohryzek jablka
za 16 dní
Papír
za 4 měsíce.
Nedopalek cigarety s filtrem
za 15 let
Plechovka
za 15 let.
Igelitový sáček
za 25 let
Plastový kelímek
za 70 let.
PET lahev
za 100 let.
Alobal (i v Tetra-packu)
za 100 let.
Sklo
za 1000 let
Pěnový polystyren
za desetitisíce let
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SK PULEC

Nepravdivé a klamné informace, které se šíří
naší obcí, nepřispívají k příjemnému soužití nás všech. Využíváme tedy tohoto zpravodaje jako zdroje objektivních informací, které jak
doufáme, přispějí ke zklidnění napjatých vztahů a vyjasnění některých nedorozumění.
Ne nadarmo se říká, že potřebuješ-li něco půjčit, koupit, nebo se jen něco dozvědět, jdi do hospody. Ani u nás v Pulečném tomu není jinak. Jen
pozor na to, že ústně předávaná informace může
dojít k poslednímu uchu značně obměněná, tudíž
o ní nemůžeme hovořit jako o objektivní. Lépe
fungují veřejná zasedání, bohužel je navštěvuje
daleko méně lidí, než výše zmiňované restaurace. K tomu na ně přijdou pouze ti zainteresovaní. Tak lze nahlížet i na nedávno proběhlou schůzi SK Pulec. Opět by mohl být problém ve způsobu komunikace. Kdyby totiž zastupitelé dostali,
namísto plakátu a slov „přijďte se také podívat“,
oficiální písemné pozvání s důležitou informací,
že na této schůzi budou diskutovány záležitosti
týkající se spolupráce s obcí, určitě by se zúčastnili. Z plakátu, který přikládám, však nic takového zřejmé není. Poučení pro všechny – vyjadřujme se konkrétně, jasně, zřetelně a písemně. Co je
psáno, to je dáno. Nebude tak docházet k překrucování a zbytečnému obviňování ze lží.

Zastupitelé zdůrazňují, že si váží všech SK
Pulec pořádaných aktivit a dokazují to i účastí
na mnohých z nich. Bohužel však nelze nepřipomenout, že od odvolání bývalého starosty a současně i jednoho z hlavních představitelů SK Pulec pana Ladislava Cakla akce jako Masopust, Čarodějnice, Dětský den, Rozloučení s prázdninami, Vítání adventu, Cestopisná promítání pořádá
obecní úřad s pomocí obětavých občanů Pulečného, bohužel však ne z řad SK Pulec. Naopak i letošní Masopust ukázal, že spolupráce nepřichází. Již podruhé někteří členové SK přislíbili svou
spoluúčast na pořádání akce a opětovně pár dní
před sjednaným datem konání spolupráci odmítli. Jistě všichni chápou, že pro zbylé pořadatele je
toto jednání velmi nemilé.
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Stále se objevují akce pořádané na území obce,
o kterých se obecní úřad dozvídá jen tak náhodně. Jako například Sportovním klubem Pulec a panem Janem Šímou pořádané svijanské slavnosti.
Informaci o této akci obecní úřad získal prostřednictvím občanů dotazujících se na detaily. Nikdo
z představitelů SK Pulec neuznal za vhodné zastupitele informovat nebo snad požádat obecní úřad o souhlas s konanou akcí. Oznamovací
povinnost či žádost o povolení akce je však zcela běžný postup. Představitelé obce musí vědět,
co se na obecních pozemcích děje, protože nesou
veškerou odpovědnost. I když na základě této
zkušenosti starosta pozval pořadatele k jednání
a požádal je o včasné informování příštích plánovaných akcí, nikdo to nerespektoval. O karnevalu na ledě konaného dne 29. 1. 2011 se zastupitelé opět dozvídají z rychnovských webových stránek a plakátů vyvěšených v Rychnově. Nikdo se
nemůže divit, že pak vyvstává myšlenka, že takto propagované akce nejsou pořádány pro všechny občany Pulečného. Proto starosta opět pořadatele pozval a dotázal se, proč nebyl informován obecní úřad a nebyla dána pozvánka na pulečenské webové stránky. Vždyť to by byl dobrý začátek spolupráce. I přes toto jednání starosta a někteří zastupitelé akci navštívili, fotografovali a pořízené fotografie uveřejnili na webových
stránkách obce.
Aby se tedy dále neopakovaly podobné situace, obecní zastupitelstvo odsouhlasilo návrh
obecně závazné vyhlášky o poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nutno dodat, že vyhlášky dokonce zvýhodňují organizátory, kteří vyzvou obec ke spolupráci.
V tomto případě lze upustit od výběru výše zmíněných poplatků. Je samozřejmostí, že neziskových akcí pro občany Pulečného pořádaných SK
Pulec se tyto poplatky netýkají. S těmito podmínkami byl seznámen i organizátor pivních slavností Jan Šíma, kterému bylo písemně schváleno pořádání zmíněné akce v roce 2011. Obecní úřad
i po mnoha nedorozuměních učinil velmi vstřícný krok, kde požadoval z této výdělečné akce poplatek od 0 Kč do maximální částky 5000 Kč a to
v závislosti na úspěšnosti akce. Pan Šíma souhlasil s vynaložením případného poplatku na pokrytí jedné z budoucích akcí pro děti. O to více nás
mrzí nepravdivé informace o velmi nevýhodných
podmínkách ze strany obce.

Tíživějším problémem však shledáváme již
dlouhodobě trvající nedorozumění a nedostatečnou komunikaci ze strany SK Pulec. Zastupitelé nemají ani nejmenší zájem na tom zrušit mnoho let
fungující skupinu lidí, která v naší obci organizovala a snad i bude organizovat pěkné akce pro děti
a dospělé. Předpokládáme však, že z výše napsaného je zřejmé, že jakýkoliv spolek fungující pod
hlavičkou obce a využívající obecních prostranství
s veškerou jejich vybaveností (ať už se na ní podílel jakýkoliv sponzor) musí s obcí spolupracovat
a o svých aktivitách ji předem informovat.
Tímto se dostáváme k organizaci SK Pulec jako
takové. Jediné, co dokládá existenci SK Pulec, je
schválení založení z roku 2001. Stanovy, zřizovací listina či jmenný seznam jednotlivých představitelů měly být dle zápisu dodány na dalším zasedání tehdejšího obecního zastupitelstva. Nebyly
však úřadu předloženy dodnes. S kým mají tedy
zastupitelé, kteří se každé 4 roky mění, jednat?
Kdo nese odpovědnost za veškeré akce a navíc
v případech, kdy o těchto akcích obec ani neví?
Dostáváme se tedy k tomu, že zastupitelé pouze
požadují zlegalizovat fungování jediného spolku,
který v obci máme. Po poradách s právníky a návštěvách tělovýchovných jednot bylo starostovi sděleno, že oficiálně fungující sportovní klub
musí mít registraci, IČO (identifikační číslo organizace) a stanovy. SK Pulec pak může fungovat
i nadále jako dosud s tím rozdílem, že vše bude
odpovídat zákonům. SK Pulec se bude moci prokazovat účetnictvím. Bez řádné registrace (IČO)
je však jakýkoliv příjem i výdej peněz zavádějící.
Závěrem náleží velký dík všem, kteří se podíleli na zřízení a fungování místního kluziště. I zde
nutno podotknout, že obec očekává včasná jednání a společnou organizaci. Ze strany obce nejde
o to znepříjemnit snahy a aktivity některých obětavých občanů, ale o předcházení případných rizik
(úrazy, zaúčtování případného vstupného atd.).

SK Pulec z archivu

Zápis z 19. jednání obecního zastupitelstva
v Pulečném ze dne 20. 4. 2001
Starosta obeznámil obecní zastupitelstvo s požadavkem občanů o založení Sportovního klubu v Pulečném. Tento sportovní klub by byl veden buď pod ČSTV, nebo jako samostatný právní subjekt zřízen obcí, nebo subjekt bez právní subjektivity, založený jako organizační složka obce. Vzhledem k finančním nákladům, které do této činnosti obec vložila, by bylo nejvhodnější, ponechat absolutní pravomoci v rukou obce.

Tip na výlet

Přes naší obec vede 11 km dlouhá tzv. Scheybalova stezka. Josef Václav Scheybal si tuto trasu
z Jablonce přes Dobrou Vodu, Rychnov, Kopaninu a Pulečný velmi oblíbil. Jeho lásku k této krajině dokladují i kresby a akvarely, které
jsme mohli shlédnout
na podzimní výstavě
ve výstavní síni Městského úřadu v Rychnově. Obecní úřad v Pulečném byl pracovníky Informačního centra v Jablonci požádán o pomoc při obnově a zachování modré turistické cesty vedoucí přes naší obec.

Něco pro naše nejmenší

K jaru neodmyslitelně patří květiny. Co tedy
zkusit květinovou SUDOKU?
Doplň do prázdných políček kytičky tak, aby se
v každé vodorovné a svislé řadě objevily všechny
kytičky, ale vždy jen jednou.
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Z historie
Ani v tomto čísle si nenecháme ujít nějaké to
ohlédnutí zpět v čase.
Jen málo fotografií, které se nám schází, zachycuje krajinu či architekturu naší obce. Většinou
se jedná o momentky, na kterých můžeme shlédnout některé naše spoluobčany o pár let mladší
a nebo s radostí zavzpomínat na ty, kteří již nejsou mezi námi.
Pevně věříme, že tyto fotografie potěší i pobaví nejen ty, kteří na nich najdou sami sebe nebo
své blízké.
K oslavě masopustního období, které teď
máme, jsme vybrali 2 karnevalové fotografie s přibližně stejným datováním - 60. léta 20. století.

Brána jazyků
otevřená
Carnival
Yes, there was a carnival in Pulecny. We all got
ready for the long 40 days of lent before Easter.
The great public celebration gathered a lot of
dressed up people who made a good fun. Everything began by a parade led by our friendly local
farmer who greatly adorned his horse carriage
which became a mobile stage for musicians. Traditional music could be heard all over the village
so even those who did not join the parade could
enjoy the lovely atmosphere from their homes.
Later on children and their parents were
cheered by Kiss Revival band and the other masquerades.
Many thanks belong to all who participated in
this event.
We could proudly say the Pulecny Carnival
was almost as good as the biggest carnival in the
world - The Carnival of Rio de Janeiro.

Fashingstatt

Mezi dětmi převlečenými za kuřátka najdeme i Václava
Jiřína (1. zprava)

Vierzig Tage vor Ostern findet immer der Fashingstatt. Dieses Jahr war er in unseren Dorf am
26. Februar.
Um 14 Uhr trafen sich die Masken, Musikanten
und alle, die am Umzug teilnehmen wolten, am
Gasthaus U Dubu (An der Eiche). Herr Kiraly ist
wie im vorigen Jahr mit seinem Pferd und Wagen
gekommen, um die Musikanten zu fahren.
Der Umzug ging um 14:30 los. Er zog durch
das Dorf und endete am Spielplatz. Hier konnten
die Kinder (auch Kinder aus Kinderheim) an werschiedenen Wetbewerbe teilnehmen und kleine
Preise gewinnen.
Alle konten Tee, sehr guten Kuchen oder
Würstchen genießen.
Auch das Wetter war wunderschön und so erlebten wir alle ein schönrn Nachmittag.
Renáta Horáková und Blanka Sutnarová

Z prostřed rytířského tria se na nás usmívá pan Karel Musil

Za poskytnutí fotografií mnohokrát děkujeme
panu Václavu Jiřínovi a paní Vlastě Musilové.
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Tady může být Vaše reklama
za 100 Kč

Kobrová Stanislava, Pulečný 107

Kadeřnické studio Marylin
tel. 777268811,
IČ: 72749989

PŘIPOJTE SE K NAŠEMU
VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU
A ZÍSKEJTE BARVENÍ, STŘIH
A PRODUKT WELLA ZDARMA!
Po třetí návštěvě získáte barvu a střih zdarma
a při páté návštěvě produkt zdarma.

www.kadernicejablonec. webgarden.cz
s.kobrova@centrum.cz

Tady může být Vaše reklama
za 80 Kč

Tady může být Vaše reklama
za 150 Kč

Český zahrádkářský svaz
v Rychnově
Nabízí k pronájmu svoji klubovnu
za účelem soukromých oslav
K dispozici je sál, kuchyň, WC
Cena dle nájemní smlouvy
Bližší informace
pí Dudková tel. 604595478
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Soutěž Poznej
svou obec - II.

Masopust 2011

Tentokrát s koňskou tematikou.
Postačí napsat, kde lze spatřit koně z jednotlivých obrázků. Jako BONUS zkuste zjistit komu
koně patří a jak se jmenují.
Odpovědi zasílejte na emailovou adresu
obecního úřadu - info@pulecny.cz nebo osobním doručením na obecní úřad nejpozději do
15. května 2011. Ze správných odpovědí, které
budou zveřejněny v červnovém vydání zpravodaje, vylosujeme tři výherce, na které čeká odměna.

1

2

3

4

Správné odpovědi I. dílu soutěže:
1 - zvonice hasičské zbrojnice
2 - štít chalupy manželů Kabelkových.
3 - reliéf na místní kapli
BONUS
poslední dům směrem na Dalešice (Lancovi)

Dne 26. 2. 2011 se konal v naší obci již třetí ročník masopustního průvodu. Děkujeme pánům hudebníkům - Papayovi, Králíčkovi a Šulcovi. Stejně tak místnímu hospodáři Honzovi Kiraly
za poskytnutí pěkně zdobeného koňského povozu. Nemalý dík patří paní Schrotzové, Krejčíkové
a Benešové za výborné koláče, manželům Kabelkovým za skvělé masopustní koblihy a další občerstvení v průběhu průvodu. Děkujeme všem,
kteří se postarali o organizaci, pohoštění a příjemnou zábavu (Soně Jandové, Smrťákovi, Karin
Sýkorové, Evě Dudkové, Janu Wawřichovi, Milanu
Machovi a skupině KISS Revival).

Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme výhercům: Tomáš Fuchs, Tomáš Sýkora, Vladimír
Popjuk, Jaroslava Dědková.

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný,
IČ: 008 32 332, zapsán do evidence periodického tisku,
evid. číslo: MK ČR E 17191, e-mail: obec.pulec@tiscali.cz
Odpovědná osoba: Václav Choutka
Tisk: www.macek-kusala.cz

