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Vážení spoluobčané
Podzim klepe na dveře, ale i přesto budete v tomto
vydání Pulečenského zpravodaje zpětně seznámeni
s obecním děním od počátku letošního léta. Nebudou chybět informace, které jsme chtěli uveřejnit
v nepublikovaném červnovém vydání. Hlavním důvodem absence červnového výtisku byly rozsáhlé
přípravy naší obce na devatenáctý ročník soutěže
Vesnice roku 2013, kterého se naše obec poprvé historicky zúčastnila. Podrobněji o soutěži se dočtete
v samostatné rubrice tohoto zpravodaje. Vám, kteří
jste v průběhu léta spolupracovali s obecním úřadem,
přinášeli náměty či postřehy, náleží v tomto úvodu
poděkování. Zkušeným žáčkům i těm, kteří nastoupili v září do školních lavic poprvé, dodatečně přeji
úspěšné započetí nového školního roku. Přál bych
nám všem, abychom závěrečné čtvrtletí tohoto roku
společně prožili stejně příjemně jako dosud. Přijměte upřímné pozvání na společné akce, kterými budou
již tradiční pravidelná cvičení rodičů s dětmi, která
budou vystřídána příznivci stolního tenisu, kulečníku aj. Místem těchto odpoledních a večerních aktivit
jsou opět určeny prostory obecního sálu v budově
restaurace. Popřejme si, abychom úspěšně dokončili

rekonstrukci a zahájili provoz mateřské školy u nás
v Pulečném. O podrobnostech bude též pojednáno
v samostatné rubrice. Dále Vám přeji, aby neuvadal
Váš zájem o obecní dění, jehož smyslem je soustavná podpora a rozvoj venkovského stylu života. O aktualitách se lze dočíst na obecních webových stránkách nebo obecních vývěskách, kde se lze informovat
o připravovaných akcích, jakými jsou například připravované výtvarné dílničky, drakiáda, divadelní
představení, mikulášská besídka, adventní setkání
u kapličky a jiné. Těšíme se na společná setkávání.
Václav Choutka

Zastupitelstvo informuje
Kanalizace
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodloužení kanalizační stoky v místech za hasičskou zbrojnicí.
Z přihlášených firem byla vybrána KZS s.r.o.
Obecní zastupitelstvo bude rozhodovat o dalším větvení kanalizační stoky.

Rozdělení pozemků v lokalitě Z1
Cenovou nabídku podala firma Geodézie Jablonec nad Nisou s.r.o. a firma Geometrické plány
v.o.s. Cenová nabídka firmy Geodézie Jablonec
nad Nisou s.r.o. byla pro obec výhodnější.

Odpuštění dluhu za pronájem restaurace
Pan Zdeněk Pfeffer podal žádost o odpuštění
druhé poloviny dluhu za penále za pozdní platby.
Zastupitelé odsouhlasili prominutí zbytku dluhu ve výši 34 567,- Kč.

Žádost pana Pavla Fuchse
Pan Pavel Fuchs žádal o zajištění řádného průjezdu k pozemku p.p.č. 61 st. Navrhl, že se bude podílet
poskytnutím materiálu na úpravu části pozemku
p.p.č. 1305/8, který je v nevyhovujícím stavu.
Zastupitelé žádosti vyhověli a starosta pověřil
firmu K.Z.S s.r.o., která práce během léta vykonala.

Kronika
Starosta informoval zastupitele, že obec Pulečný nemá vedenou kroniku obce od roku 1992.
Dotázal se, zda by některý ze zastupitelů neměl
zájem o vedení kroniky obce. Žádný ze zastupitelů neprojevil zájem, ani nikoho nenavrhl. Po
té dal starosta hlasovat o schválení Mgr. Andrey
Choutkové, která bude mít na starosti vedení kroniky obce Pulečný.

Nové společenské centrum obce
Starosta informoval zastupitele, že se v průběhu zadávacího řízení „ Nové společenské a sportovní centrum obce Pulečný“ vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, pro které bylo zadávací
řízení dne 15. 3. 2013 zrušeno.
Nedostatky byly odstraněny a bylo vyhlášeno
2. kolo zadávacího řízení zakázky malého rozsahu. Proběhl výběr zhotovitele projektu „Náves
+ hřiště“
Po společném vyhodnocení předložených nabídek zastupitelé schválili firmu Ing. Stanislava
Kroulíka, která splňovala všechny požadované
podmínky včetně nejnižší nabídkové ceny.
Pan ing. Novosad předložil hlavní výkres
(hranice sítí, povrchy, popisy) a ostatní výkresy.
Cílem je vymezení opravdové hranice řešeného
území.
Z důvodu, že hranice vymezeného území v některých případech zasahovaly do pozemků soukromých vlastníků včetně Povodí Labe, zahájil
starosta jednání vedoucí k možnosti směny těchto pozemků.
Byl odsouhlasen návrh směny pozemků s Povodím Labem, předmětné území od mostku až po
západní hranu budovy restaurace.
Starosta se pokusí nadále žádat u společnosti ČEZ o převedení nadzemního vedení elektrické energie v místech pod budovou bývalé školy
do země.

Opravy suterénních prostor obecního úřadu
Starosta informoval zastupitele, že byly osloveny 3 firmy : Instav - p. Kakos, pan Kosák a pan
Dudek. Cenovou nabídku předložil pouze pan
Dudek, i přes skutečnost, že byli zastupitelé při
předchozím jednání obecního zastupitelstva
Stanovení ceny pronájmu víceúčelového sálu starostou vyzváni k předkládání návrhů na osloZastupitelé stanovili ceny za pronájem sálu: vení firem.
• Zábavy, plesy a podobné spol. akce: 2000 Kč /večer.
• Pronájem pro výdělečnou činnost: 150 Kč / hod. Posouzení nákladů na rozšíření vodovodu
• Pronájem pro nevýdělečnou činnost: 100 Kč/hod.
Starosta informoval zastupitele o předpoklá• Cvičení rodičů s dětmi pod vedením ob- dané ceně rozšíření vodovodu v obci. Cena za
čanského sdružení Pulečný sobě: zdarma. 1 m2 je přibližně 3 200 Kč, posilovací stanice za
600 – 800 tis. korun. Výsledná cena by činila přibližně 5 milionů Kč.
Kontrolní výbor
Z důvodu velmi vysokých nákladů pověřili zaPan Jaromír Janda seznámil zastupitele s nostupitelé starostu, aby zjistil, jaké jsou hydrogeovým složením členů kontrolního výboru:
Předseda: Jaromír Janda, členové: Radek Bursa, logické poměry s možností provést prohloubení
vrtů stávajících studní.
Dalibor Krejčík, Milan Mach, Jan Wawřich.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a schválení závěrečného účtu
obce Pulečný
Starosta seznámil zastupitele se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Pulečný a se závěrečným účtem za rok 2012. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno na základě
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrolu provedl Ing. Milan Třešňák z KÚLK
dne 2. 4. 2013. Při přezkoumání hospodaření obce Pulečný za rok 2012 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky .
Investice do budovy restaurace U Dubu
Starosta informoval zastupitele o výši
finančních prostředků investovaných do
budovy č. p. 22.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapač tuků: 89.279 Kč
Projekt – lapač tuků: 3.000 Kč
Kamerová zkouška k lapači tuků: 2.340 Kč
Kotelna: 243.609 Kč
Zateplení stropu sálu: 62.765 Kč
Sál: zednické práce: 26.700 Kč
Instalatérské práce : 28.175 Kč
Střecha: 156.360 Kč
Celkem: 612.228 Kč

Starosta navrhl rozpočítat náklady na
kotelnu na dobu životnosti kotle tj. 10 let
alikvótním podílem na restauraci a obec
(1189 Kč/ měsíc), lapol navrhl rozpočítat
na 9 let (826 Kč/měsíc) a zvýšit o uvedené částky nájem restaurace po dobu trvání smlouvy tj. do 31. 12. 2022. Zastupitelé
schválili zvýšení nájmu za provoz restaurace o 700 Kč měsíčně, tedy na 7344 Kč.

Žádost manželů Choutkových
Manželé Choutkovi podali žádost o spolupráci na opravě části místní komunikace
1715/1. Jedná se o část před domem p. č. 175.
Manželé navrhují, že z vlastních nákladů pořídí dlažební kostky a obci je tak propůjčí za
účelem zajištění dobré a bezpečné sjízdnosti
místní komunikace a to pouze v daném místě.
Žádají pouze o zaplacení práce spojené s opravou. Po seznámení s předloženými cenovými
nabídkami zastupitelé žádost schválili.

V Isergebirgs - Rundschau psali
o Pulečném
Zrenovovaná kaplička v Pulečném
V roce 1927 byly pány Arnoldem Kittelem, Augustem
Wenzlem, Vinzenzem Massopustem a Arturem Wabersichem položeny základy k vlastní kapličce. Roku 1930 byl
založen spolek pro výstavbu a údržbu kapličky. Předsedou se stal Franz Ullrich, pak Josef Miller mladší a Rudolf
Wabersich. Díky četným darům 240 členů a darům od
obyvatelstva mohla být vystavěna kaplička „Navštívení
Panny Marie“. 8. 7. 1934 byla kaple slavnostně vysvěcena
vikářem Josefem Jahnem za přítomnosti rychnovského
faráře Rudolfa Schwalke. V roce 1935 vysvětil farář také
zvon kaple.
Po roce 1945 se v kapli již nekonaly žádné bohoslužby.
Po dlouhé době byla znovu sloužena mše svatá až na velikonoční pondělí dne 16. 4. 2011. Mši sloužil jablonecký
děkan Oldřich Kolář.
V uplynulých letech byla kaple
zcela zrenovována. Dostala novou fasádu a také malby v interiéru byly zrestaurovány. Nápis na
stropě „Ganz schön bist Du meine Freundin kein Fehl ist an Dir“
(„Krásná jsi přítelkyně má, není
chyby na Tobě“) vypadá skutečně
jako nově namalovaný. V mnoha
kostelech byly po roce 1945 odstraněna jména německých dárců,
ale v této kapli zůstalo vše. Je tedy možné vidět, kdo každé z oken věnoval. O renovaci se zasloužila obec Pulečný
se starostou panem Václavem Choutkou. Je třeba uznat,
že bylo vykonáno mnoho.
V neděli 2. června 2013 celebroval jablonecký děkan
Oldřich Kolář v téměř nové kapli poutní mši. Všechny lavice byly obsazeny.

Pozvánka na setkání
Rychnovská pouť 29. září 2013. Místní společnost
Rychnov – Pulečný slaví v letošním roce tradiční „Pouť“
v neděli 29. září v Jabloneckém domě, II. Patro v Kaufbeuren – Neugablonz, ve 13.30 hod.
(z německého originálu přeložila paní Blanka Sutnarová)

Poděkování za finanční dar

V měsíci září navštívil naší obec pulečenský rodák pan
Ewald Hübner. Při nostalgické procházce zavítal též do
místní kapličky, kde byl seznámen s nedávno proběhlou rekonstrukcí. Za poskytnutí finančního daru ve výši 12 900 Kč
na kapličku mu náleží poděkování. Za zájem o místní kapličku a osobní doprovod panu Hübnerovi děkujeme též panu
Alfredovi Milerovi ze sousedního Rychnova.

Soutěž Vesnice roku 2013 - Pulečný má dvě stuhy!
V letošním roce se naše obec přihlásila poprvé do tradiční celorepublikové soutěže Vesnice
roku. Tento ročník byl již devatenáctým v pořadí.
V průběhu měsíce května a června bylo navštíveno a hodnoceno celkem 273 obcí ze třinácti

tato témata byla vypracována charakteristika
naší obce, která byla nedílnou součástí přihlášky do soutěže. Poděkování při přípravě této charakteristiky náleží zastupitelům panu Jaromírovi
Jandovi a paní Evě Dudkové, kteří ochotně nabídli
pomoc při vypracování některých z daných témat. Za zpracování zemědělské tematiky a představení Kokonínské zemědělské patří dík panu
řediteli Tomíčkovi a panu Ladislavovi Pourovi.
26. června 2013 pak navštívila naší obec jedenáctičlenná hodnotící komise. Zahájení prezentace
naší obce proběhlo v prostorách obecního sálu,
který byl na počátku letošního roku kompletně
zrekonstruován. Vkusná výzdoba byla doplněna
o výrobky, předměty a fotografie, které velmi detailně přiblížily kulturně společenské dění v naší
obci. Za přípravu a dekorativní výzdobu, která

Předseda hodnotící komise a starosta obce Křižany pan
Václav Honsejk s radní LK paní Ivanou Hujerovou

krajů České republiky. V Libereckém kraji hodnotící komise navštívila celkem 15 obcí. Mnoho
z nich využívalo bohatých zkušeností již z minulých ročníků. I přes to, že předchozí zkušenosti
a kvalita připravenosti vesnic, pro které nebyla
účast v letošním roce nic nového, byla na vysoké
úrovni, měli jsme odvahu se do soutěže přihlásit.
Hlavním důvodem byla snaha o prezentaci naší
vesnice nejen na krajské úrovni.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Všechny přihlášené
obce byly hodnoceny v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské
sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie. Na

Místostarostka vítězné obce paní Kamila Lubasová s hejtmanem LK panem Martinem Půtou

příjemně umocnila atmosféru při videoprezentaci naší vesnice náleží veliké poděkování členům
a příznivcům občanského sdružení Pulečný sobě,
kteří svou činností či účastí při vlastní prezentaci
odvedli velmi kvalitní práci. Jmenovité poděkování náleží panu Petrovi Jandovi, Jaroslavu Papayovi, Martinovi Jandovi, Jaromírovi Jandovi st.,
paní Andree Choutkové, Janě Štěpánkové, Karin
Sýkorové, Soně Jandové, Evě Dudkové, Evě Krejčíkové, manželům Kabelkovým, Vandě Marečkové,
Zuzce Štrynclové a lesnímu hospodáři Liborovi

třejší obraz obce a představit
zajímavé aktivity či projekty,
které činí obec zajímavou a výjimečnou, vyhodnotilo velmi
pozitivně. Za tvorbu a korekci
textu písně a bezplatné využití
profesionálního nahrávacího
studia a propagaci obce náleží poděkování pánům Radkovi
Rubášovi, rodině Císařových
a Pavlovi Barborovi. O dobrou
úroveň videoklipu se postaral Tomáš Semelka, v současné době pracovník VPP v naší
obci.

Nevyhoštěnému. Panu děkanovi Oldřichu Kolářovi za příjemné uvítání hodnotící komise v kapličce, Jiřímu Weishauptovi (revize plynu) a paní
Mileně Rulcové za poskytnutí fotografií a historických materiálů. Jmenovité poděkování náleží
též paní Marcele a Járovi Stejskalovým, Veronice
Malé, Radce Štrynclové, Karolíně a Tobiášovi Horákovým, Anežce a Zdeničce Jandovým, Sofince
Choutkové, Honzíkovi Zurinkovi, Míšovi Sýkorovi
a Barunce Papay za pomoc při nazpívání pulečenské písně „Ta naše vesnice“, která byla použita ve
videoklipu určeném do soutěže natoč video. Tuto
kategorii vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj
v letošním roce poprvé. To pak vlastní videoklip,
kterým mohly jednotlivé obce přinést co nejpes-

Dne 21. srpna pak proběhlo
slavnostní vyhodnocení a předání cen jednotlivým vesnicím. Vyhlášení se uskutečnilo
na Nové Vsi nad Nisou, která
po čtyřleté zkušenosti získala
v letošním ročníku zaslouženě „Zlatou stuhu“ v krajském
kole soutěže. Ocenění převzal
starosta obce pan Milan Fiala. Jak bylo popsáno v úvodu,
v krajském kole soutěže Vesnice roku soutěžilo v letošním
roce celkem 15 vesnic. Naše
obec při své premiérové účasti
byla ohodnocena hned dvěma
úžasnými cenami, kterými byly
„Modrá stuha“ za společenský
život a „Duhová stuha“, která
představuje cenu naděje pro
živý venkov. Obě ceny převzal
starosta obce Václav Choutka.
Díky úspěšnému ohodnocení v soutěži získala
naše obec finanční odměnu ve výši 600 000 Kč,
která bude použita pro účely všestranného rozvoje naší obce.
Starosta při převzetí ceny poděkoval zejména
přítomným členům občanského sdružení Pulečný sobě, kteří svým dosavadním aktivním přístupem a pořádáním mnoha sportovně-kulturních
akcí, ochotnou pomocí při brigádách i samotnou
zábavnou prezentací v den návštěvy hodnotící
komise nejvíce přispěli k výhře. Poděkování za
veřejné a velmi příjemné ohodnocení obce Pulečný náleží radní paní Ivaně Hujerové, která svým
proslovem před zástupci kraje a širokou veřej-

ností ohodnotila dění v naší
obci velmi pozitivně. Konkrétně označila naši obec
jako pro ni vítěznou a všechny přítomné Pulečenské
dojala slovy, že pokud by si
měla vybrat vesnici, v které
by si přála žít, byla by to ta
naše.

„Zelenou stuhu“ za péči
o zeleň pak získala obec Polevsko se starostkou paní
Martinou Rašínovou. „Oranžovou stuhu“ za spolupráci
obce a zemědělského subjektu převzala starostka
obce Záhoří. Starosta obce
Rádlo převzal „Bílou stuhu“
za činnost mládeže. Vám,
kteří jste napínavě sledovali
dění od počátku vyhlášení
soutěže až do vyhodnocení
výsledků děkujeme za přízeň. Děkujeme Vám, kteří
jste svou snahou o čistotu,
pěkný vzhled a pořádek
v okolí vašich domů zajisté přispěli k pozitivnímu
hodnocení vesnice. Vám,
kterým se nepodařilo i přes
opakované žádosti odstranit předměty jako například
autovraky či zbytky autodílů
nebo odpadů děkujeme za
zkušenost, kterou využijeme případně v dalším ročníku soutěže.

26. červen byl hodnotícím dnem
pro tři obce libereckého kraje.
Jednou z nich byla i ta naše.

Obecní úřad informuje
Mateřská škola v Pulečném

pozemku, kde stojí buňky s přístřešky. Dnes můžeme již oficiálně hovořit o obecních pozemcích.
Ke zdárnému započetí úprav návsi a sportoviště
bylo nutno zahájit též jednání se zástupci Povodí Labe, kde bylo nutno vyřešit majetkoprávní
vztahy týkající se pozemků v okolí Pulečenského
potoka a vlastníky pozemků, které jsou součástí navržených úprav. V současné době obec čeká
na vyjadřovací zprávy všech dotčených orgánů
k předmětné studii. Po jejich obdržení bude zažádáno na stavebním úřadu v Rychnově o vydání
územního rozhodnutí.
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit veřejného
zasedání na téma architektonicko-urbanistická
studie návsi a sportoviště opakujeme, že současné snahy a aktivity obce zcela určitě nevedou k likvidaci stávajícího sportovně-kulturního zázemí.
Hlavním cílem je prioritně narovnání majetkoprávních vztahů, které následně dovolí realizaci
návsi a sportoviště dle vyhotovené studie. Následuje vizualizace předběžného řešení zájmového
území.

Historicky poprvé od osamostatnění vesnice řešíme společně problematiku předškolního
vzdělávání pulečenských dětí. Vzhledem k nedostačující kapacitě Mateřské školy v Rychnově
bylo mnoho pulečenských rodičů informováno
o nesplnění hodnotících kritérií (a to kritéria
trvalého bydliště) pro přijetí do Mateřské školy
v Rychnově a tedy o nepřijetí jejich dětí k předškolnímu vzdělávání. Z tohoto důvodu se obecní
zastupitelstvo od jara letošního roku intenzivně
zabývá touto naléhavou záležitostí. Začalo hledat
vhodné varianty, jak tuto problematiku uspokojivě řešit. Přes alternativní snahu zřídit v suterénních prostorách obecního úřadu tzv. dětskou
skupinu, bylo nakonec po zvažování okolností
rozhodnuto celou situaci řešit prostřednictvím
zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školky
v Rychnově. Místem byly určeny prostory stávajícího obecního úřadu, který bude nově přesunut
do sousedních místností, které sloužily jako bytová jednotka. Před vlastní rekonstrukcí potřebných prostor proběhla jednání jak se zástupci
Rychnova, tak s pracovníky hygienické správy,
která potvrdila možnost zřízení tohoto odloučeného pracoviště s kapacitou 10 dětí. Po podpisu dohody stran o zřízení místa školky došlo ke
zdárnému započetí vlastní rekonstrukce. Ředitel
ZŠ a MŠ v Rychnově pak vypsal na 30. 8. dodatečný zápis. Po dokončení rekonstrukce a proběhlé
kolaudaci budou všechny pulečenské děti, jejichž Veřejné osvětlení
rodiče se dostavili k dodatečnému zápisu, přijaV letošním roce proběhla plošná rekonstrukce
ty k předškolnímu vzdělávání. Termín kolaudace veřejného osvětlení s doplněním několika nových
byl krajským úřadem LK stanoven na 25. 9. 2013. světelných míst, na kterou naše obec získala dotaci od Libereckého kraje ve výši 224 090 Kč.
Správcem veřejného osvětlení je pan Zdeněk
Pivrnec. V případě zjištění závady na veřejném
Náves
osvětlení jej můžete kontaktovat na telefonním
Obecní dění týkající se problematiky návsi čísle: 607604937.
a sportoviště se úspěšně posunulo mílovými
kroky vpřed. V měsíci květnu byla již podepsána
Poděkování za náhradní výsadbu
smlouva o bezúplatném převodu části pozemku
240. Tento pozemek byl dosud vlastnictvím ÚřaStarosta děkuje paní Aurelii Patočkové a rodu pro zastupování státu ve věcech majetkových. dině Sutnarových za poskytnutí rostlin tavolníTato část pozemku je pro naší obec strategicky ku van houtteova, který byl vysázen na obecním
velmi důležitá a to zejména pro realizaci studie prostranství podél cesty před bývalou školou
návsi a sportoviště. Jedná se konkrétně o část a u křížku u obecního úřadu.

Poděkování za péči o vzhled obce

Pohlednice k zakoupení

Informujeme občany o možnosti zakoupení
Starosta by rád na tomto místě poděkoval i neznámému nadšenci, který se vysazením cibulovin nových pohlednic naší obce.
do nové výsadby před místní hřbitovní zdí podílel na okrášlení naší obce v jarních měsících.
Obec Pulečný
Velký dík patří také paní Evě Krejčíkové, která
se celé léto vzorně starala o dětmi vysázené muškáty zdobící křížek před jejím domem.

Cvičení na sále
Dotace na lesní hospodářství budou

Občanské sdružení Pulečný sobě oznamuje
všem zájemcům, že pravidelná cvičení pro rodiče
s dětmi budou opět zahájena 2. října. Těšit se na
Vás budeme opět každou středu od 17 do 18 hod.

V letošním roce se Krajský úřad Libereckého
kraje rozhodl pozměnit systém přerozdělování finančních prostředků určených pro vlastníky lesů.
Vzhledem k tomu, že by tento nový model poněOd 18:30 hod bude následovat hodina stolního
kud finančně znevýhodňoval naší obec, rozhodl tenisu a nově též kulečníku, který byl kompletně
se starosta obce Václav Choutka zahájit jednání opraven. Přijďte si zahrát! Sportu zdar!
s hejtmanem Libereckého kraje v otázce financování lesního hospodářství. Záměrem jednání, kterého se též účastnil lesní hospodář pan Libor Ne- Štrynclová z Pulečného uspěla v Praze
vyhoštěný byla snaha o zachování dosavadního
Na sklonku června si karatisté z klubu K.A.B.U.
přerozdělování prostředků. Výsledkem výměny Rychnov zpříjemnili vstup na prázdniny získáním
názorů bylo pak rozhodnutí radních o zachování několika cen na otevřeném mistrovství Shi-ku Kai
stávajícího systému, který dovolil naší obci zažá- Karate Cup v Praze. Občanka Pulečného Radka
dat o 114 000 Kč. Starosta obce dodatečně děkuje Štrynclová svěřenkyně trenéra Václava Choutky
panu hejtmanovi Martinovi Půtovi a jeho radním získala v této soutěži hned několik ocenění.
za pozitivní výsledek jednání.

Dětské arboretum

2. místo-Kata-kategorie starších žákyň
2. místo-Kata-kategorie dorostenek
3. místo-Kumite

Občanské sdružení Pulečný sobě seznámilo
obecní zastupitelstvo s přípravou projektu zříze- Jí i jejím oddílovým kolegům přejeme mnoho není dětského arboreta. Na realizaci bude požádá jen sportovních úspěchů.
no o dotaci. Lokalitou byla zvolena plocha určená
pro výsadbu vnitrosídelní zeleně. Ta se nachází
cca 80 m nad obecní kapličkou vpravo ve směru
ke hřbitovu. Zastupitelé byli seznámeni s předběžným osazovacím plánem a strukturou arboreta. Projekt by měl být zahájen ještě v letošním
roce. Případní zájemci o pomoc se mohou hlásit
na obecním úřadu.

Kronika
Vzhledem k tomu, že obec nemá řádně vedenou
kroniku, starosta obce v jarních měsících oslovil
zastupitele s pomocí o vedení kroniky, která byla
nedílnou součástí prezentace obce v soutěži vesnice roku. O vedení kroniky nikdo z přítomných
neprojevil zájem. Vzhledem k časové tísni informoval starosta o dotázání paní Choutkové, zdali
by byla ochotná za jeden měsíc vyhotovit obecní kroniku za roky 2011 a 2012 a tu prezentovat
před hodnotící komisí soutěže vesnice roku. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek a paní Andrea
Choutková se ochotně ujala práce. Shromáždila informace, které byly ve dvou svazcích prezentovány na této soutěži. O případné odměně za výborně

či jednání, které by odhalilo strůjce výše popsaného vandalismu. Žádáme tedy občany a návštěvníky obce, zda-li by poskytli případné informace obecnímu úřadu. Obecní úřad taktéž obdržel
několik písemných stížností týkajících se nepříjemného jednání ze strany obsluhy místní restaurace v době konání Rockfestu. Tito zákazníci nebyli obslouženi a bylo jim obsluhou doporučeno
navštívit sousední Rychnov. Vám, kteří jste nás
osobně nebo písemně informovali se omlouváme
za nepříjemnou zkušenost s obsluhou v místní
restauraci. Obecní zastupitelstvo bude seznámeno se stížnostmi a zajisté se bude touto nepříjemnou situací zabývat. Učiní kroky k zajištění dobré
obslužnosti a pohostinství, které budou dobrou
vizitkou obce.

Prodloužení kanalizační stoky

odvedenou práci bude rozhodovat obecní zastupitelstvo. Poděkování za poskytnuté informace náleží panu Jindřichovi Kurfiřtovi z Rychnova, dále
paní Janě Štěpánkové za korekturu před vlastním
tiskem. Oba svazky jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu, kde lze též nahlásit případný zájem o vedení obecní kroniky.

Vandalismus v naší obci

V měsíci září proběhlo plánované prodloužení
kanalizační stoky. Do té doby byla poslední
kanalizační šachta na východě obce na obecním
pozemku p. p. č. 1305/2 v místech za hasičskou
zbrojnicí. Prodloužením této stoky bude vyřešen
odvod splaškových vod pro 4 domy v této lokalitě.
Obecní zastupitelstvo se bude zabývat odkanalizováním dalších 5 budov v předmětné lokalitě.
Se zástupci společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace a. s. již proběhla předběžná jednání o budoucím záměru. Současné prodloužení
provedla firma KZS. Občanům, kterým vzniklo
omezení dopravní obslužnosti z důvodu uzavírky místní komunikace mnohokrát děkujeme
za trpělivost.

S politováním oznamujeme, že se letošní pořádání Pulečenského rockfestu neobešlo bez problémů. Po dovozu mobilních WC byl zajištěn prostor obecního hřiště před případným odcizením
těchto buněk. Následujícího dne jsme byli občany
informováni o přetrženém řetězu příjezdové brány. Z prostoru hřiště byly odcizeny lavičky a stoly,
které sem v minulosti nainstalovali členové SK
Pulec. Dále došlo k násilnému vniknutí do WC
buněk, kde byly v několika případech odcizeny
toaletní potřeby a ve dvou případech došlo k pokusu o podpálení buněk. S žádostí o pomoc při
Prosakování spodní vody ze sousedního popodání informace dotázal následujícího dne statoka
značně ztížilo výkopové práce a následnou
rosta obce provozovatele místní restaurace. Ten
bohužel sdělil, že nezaregistroval žádné chování instalaci kanalizačního potrubí.

Rekonstrukce vodovodu
V měsíci srpnu byla zahájena Severočeskou
vodárenskou společností a.s rekonstrukce vodovodu. Bezkopová, protlaková metoda značně
urychlí celý průběh prací. S minimálním omezením silničního provozu je dokončení rekonstrukce plánováno v měsíci říjnu. Rekonstrukcí byla
pověřena firma ZIKUDA. Na celý průběh rekonstrukce dohlíží pracovníci Severočeské vodárenské společnosti a. s.
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Gratulujeme občanům
Jako již tradičně si dovolujeme popřát mnoho
zdraví, štěstí, pohody a lásky našim oslavencům,
kteří v následujícím čtvrtletí oslaví kulatá jubilea 50, 55, 60, 65, ... let. Z důvodu chybějícího
červnového vydání našeho zpravodaje dodatečně přejeme krásné narozeniny i všem, kteří již
oslavili výše uvedená jubilea v letních měsících:

VISO (varovný a informační systém obyvatel)
V průběhu měsíce června došlo k rozšíření bezdrátové sítě systému VISO. Konkrétně se
jedná o navýšení dvou míst, kam byly umístěny
celkem 4 hlásiče (pod objektem zemědělského
družstva a Klíčnov). Jednalo se zejména o okrajové části obce, kde nebylo zajištění informovanosti dostatečné. Děkujeme všem občanům, kteří
ochotně spolupracovali při seřizování hlasových
jednotek.

Přívalové deště

Obecní úřad děkuje též všem dobrovolníkům, asistujícím v pozdních večerních hodinách při odstraňování následků přívalových dešťů, které postihly
naší obec v průběhu prázdnin. I přesto, že má obecní
úřad vypracovaný krizový plán a je připraven na řízení krizových situací, mnohdy se bez pomoci dobrovolníků neobejde. Poděkování náleží rodině Karbanových, Židkových, panu Trojákovi, Šístkovi a všem,
dalším, které ve tmě při pomoci nebylo vidět.

Červen

Veverková Jitka
Vinšová Alena
Červenec

Hons Milan
Hniličková Zdeňka
Srpen

Horáková Ludmila
Září
Sýkorová Anna
Listopad

Sauer Lubomír
Šolcová Ludmila
Filičko Martin
Filičková Jiřina
Seidlová Jolana
Jiroušová Marie
Veverka Lubomír

Vítáme nové občánky

Čarodějnice
SK PULEC a Obecní úřad Pulečný pořádali
dne 30. 4. tradiční lampiónový průvod a pálení
čarodějnic. Organizátorům děkujeme za pěkné
soutěže. Všem malým čarodějům a čarodějkám
za účast a těšíme se na další čarodějnický rej.

S narozením děťátka začíná se pohádka ...
Přejeme všem šťastným rodičům, aby jejich chvíle
s dětmi byly jen radostnou pohádkou.
Jessica Fliťarová (nar. 14. 12. 2012)
Vojtěch Pitra (nar. 20.12.2012 Klíčnov 44)
Sofie Fröhlichová (nar. 14. 5. 2013)
Petr Turczyniak (nar. 11. 6. 2013)
Martina Turczyniaková (nar. 11. 6. 2013)
Matěj Veverka (22. 7. 2013)
Kryštof Jakl (nar. 8. 8. 2013)

Gratulujeme ke svatbě

Martina Ernestová a Michal Novotný

Divadelní představení - O korálkové princezně
21. 4. proběhlo v prostorách obecního sálu
vystoupení divadelního souboru Veselé loutky.
Občanskému sdružení Pulečný sobě děkujeme za
organizaci a všem návštěvníkům za hojnou účast.

oznamují, že byli oddáni dne 13. září 2013 v Liberci.
Šťastným novomanželům přejeme společné chvíle
plné radosti a štěstí!

Jarní dílničky

Loučíme se
Anna Petráková zemřela 21. 6. 2013
Hana Štumpová zemřela 18. 6. 2013
Růžena Brožová zemřela 14. 6. 2013

26. 4. zorganizovalo občanské sdružení Pulečný sobě další výtvarné dílničky na téma Žijeme
na vesnici. Odpolední činností bylo zejména sázení a setí plodin, které byly vystavovány a hodnoceny na červnovém dětském dnu s westernovou
tematikou. Na odpoledních dílničkách nechybělo.
ani pletení březových košťat určených na pálení
čarodějnic. Všem zúčastněným přišlo též vhod
i vaření guláše, který si po usilovné práci samy
děti s rodiči snědli. Děkujeme za nápaditý a tvůrčí program pátečního odpoledne.

Rockfest

Westernový den
8. června proběhl na místním hřišti již tradiční
dětský den, který pořádalo občanské sdružení Pulečný sobě ve spolupráci s obecním úřadem a za
spolupráce Svazu českých zahrádkářů Rychnov,
Samoobsluhy Rychnov, Útulku Dášenka a Vikýře.
Účastníci dětského dne ve stylu Westernu mohli
shlédnout ukázky country tanců - COUNTRYON,
utkat se ve westernových soutěžích, shlédnout
vystoupení divadla Vichr z hor, výstavu hospodářských a domácích zvířat, výstavu zemědělské
techniky, farmářský trh. Dále bylo možno soutěžit o nejvzrostlejší fazoli či absolvovat malování
na obličej v indiánském teepee. O hudební doprovod se po celou dobu dětského dne postarala
kapela Gratis. Ve večerních hodinách nás k hudbě
a tanci pozvala country kapela Fotři, kde od 20.00
mohli návštěvníci westernového dne shlédnout
úžasnou ukázku westernového kankánu v podání
taneční skupiny COUNTRYON.

3. 8. ožil Pulečný opět rockovými tóny, o které se postaraly kapely Superhero Killers, Exit
51, Martina Pártlová, Vomit Elektronic, Dekolt,
Viktor Dyk a Waw, Doktor Viktor a Run‘N‘Dál.
Nenápadně se tvářící Petr Kolář byl vedle členů
úžasných kapel jednou z vzácných celebrit, které do Pulečného zavítaly. Děkujeme občanskému
sdružení Pulečný sobě a dobrovolným pomocníkům za obětavou a dobře odvedenou práci. Mírovi Šolcovi za přípravu a zorganizování programu
samotného Rockfestu. Ještě jednou mnohokrát
děkujeme všem kapelám, návštěvníkům a pořadatelům a těšíme se na další ročník Pulečenského
Rockfestu.

Rozloučení s prázdninami
Již druhým rokem neproběhlo tradiční rozloučení s prázdninami. V letošním roce to byly osobní důvody, které znemožnily SK Pulec, jako organizátorovi této akce, program uskutečnit. Přejme
si, aby se příští rok zadařilo.
Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný,
IČO:00832332, e-mail: obec.pulec@tiscali.cz,
zapsán do evidence periodického tisku, evid. číslo: MK ČR E 17191,
Odpovědná osoba: Václav Choutka Tisk: www.macek-kusala.cz

