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Vážení spoluobčané

V průběhu prázdnin jsme pro Vás zrealizo- kterou mnozí z Vás v průběhu léta načerpali.
vali plánované zásahy do obecních objektů, kte- Úvodní slovo bych rád zakončil zvláštním porými jsou hřbitov, kaple a restaurace U Dubu.
děkováním paní Ing. Lidii
O těchto aktivitách bude pojednáno podrobVajnerové MBA - statutárněji na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
ní náměstkyni hejtmana
V úvodním slovu patří velké poděkování Vám
libereckého kraje v revšem, kteří jste měli v průběhu prázdnin chuť
sortu kultury, památkové
spolupracovat s obecním úřadem a odvedli
péče a cestovního ruchu.
dobrou práci. S poděkováním nelze opomenout
Ta i v průběhu prázdnin
naše nejmenší občánky, kteří svou výtvarnou
projevovala zájem o dění
činností zaplňovali nástěnku starosty obecnía svou činností podpoho úřadu. Při vstupu do závěrečné části roku
rovala rozvoj naší obce.
Vám přeji uchování energie a životní vitality,

Pulečný na cestách

Muzeum miniatur Kowary - Polsko

Letní Letná - Praha 2012

Labe - Sumec 154 cm

Sárvár - Maďarsko

Kapitánská kajuta - Chorvatsko

Air show Pardubice - bitva o Midway

Berounka - Kemp Višňová

Ostrov Korčula - Chorvatsko

Informace
ze zastupitelstva

Hřbitov

Zastupitelé byli spokojeni s odvedenou prací firmy pana Františka Dudka při opravě hřbitovní zdi
a souhlasili tedy s pokračováním. Starosta předložil
zastupitelům k posouzení dvě cenové nabídky na pokračování udržovacích prací jižní a západní části zdi.
Cenová nabídka pana F. Dudka byla nižší a vycházela
z celkových skutečných nákladů na 1m3. V současné
době je prováděna oprava i západní části zdi.
Zastupitelé se dohodli na provedení nezbytných
oprav chátrající střechy márnice na místním hřbitově.
K provedení těchto prací byla vybrána firma Milana
Kovařiče.

Oprava kaple

V červenci tohoto roku byly započaty také opravy
kaple Navštívení Panny Marie. Na základě cenových
nabídek a referencí zastupitelstvo vybralo firmu Jana
Kosáka A JETO. O stavební dozor byl požádán pan Ing.
Otto Lanc.
V rámci rekonstrukce proběhla i oprava střechy, kterou provedla firma Milana Kovařiče
- BERG STŘECHY.
Následují opravy interiéru. I na tyto práce zastupitelé zvážili nabídky různých firem a rozhodli opět pro
firmu A JETO pana Jana Kosáka a to i z důvodu případných reklamací.

Restaurace U Dubu

V průběhu srpna bylo provedeno zateplení stropu
v sálu restaurace U Dubu. Na základě cenových nabídek zastupitelé vybrali firmu Machstav. Dále byla provedena kompletní výměna okapů, svodů a oplechování okraje střechy za nové z titanzinku.

Nový kotel pro restauraci a sál

Zastupitelé byli seznámeni s možnostmi vytápění
obecního sálu. Jako nejekonomičtější se jeví topení na
tuhá paliva (hnědé uhlí) se zásobníkem a elektronickou regulací tepla.

Zimní údržba

Starosta informoval zastupitele o tom, že byly osloveny firmy zajišťující zimní údržbu, aby předložily cenové nabídky do 15. 9. 2012.
Tímto starosta žádá všechny občany, aby nevhodným parkováním nebránili v průjezdu techniky zajišťující úklid sněhu.

Informace
z obecního úřadu

• Obecní úřad připomíná stále platnou obecně
závaznou vyhlášku o regulaci hluku, která hovoří o omezení hluku po 12 hodině o nedělích
a státem uznávaných svátcích.
• Obecní úřad jedná s firmou TFnet o rozšíření
internetového pokrytí naší obce. Anténní technologie by byly umístěny na střeše hasičské
zbrojnice.
• Obecní úřad informuje o získání další krajských dotací a to dotace na sportovní vybavení
sálu ve výši 40 000 Kč a dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení ve výši 245 180 Kč.
• Začátkem října obecní úřad plánuje další veřejné zasedání na téma Architektonicko-urbanistická studie návsi, sportoviště a relaxační zóny.
O přesném termínu konání veřejného zasedání
budou občané včas informováni.

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
Neděle 7. října 2012
Stanoviště
Kopanina - Myslivecká chata
Klíčnov - fa TOMEX
Pulečný - šrotiště- kontejner
Pulečný - restaurace U dubu
Pulečný - u kovárny

Volby 2012

PŘÍJEZD
8.00
8.15
8.30
8.45
9.00

ODJEZD
8.10
8.25
8.40
8.55
9.10

Ve dnech 12. října 2012 Od 14.00 do 22.00
a 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 proběhnou volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR. Místem voleb pro občany Pulečného
je Obecní úřad v Pulečném.

Drakiáda

Občanské sdružení
Pulečný sobě opět letos připravuje tradiční
Členství obce v Euroregionu Nisa
drakiádu. Předběžný
Zastupitelé odsouhlasili členství ve výše jmenova- termín je plánován na
ném sdružení.
druhou polovinu října.
Opravy silnic
O přesném termínu
Na žádost některých zastupitelů bude provedena konání budou občané
kontrola opravených cest a v případě nespokojenosti včas informováni. Těšíbude uplatněna reklamace.
me se na vaši účast.

Z historie
Jednou z našich mála obecních nemovitostí,
která si zajisté zaslouží naši pozornost, je i budova restaurace U Dubu.
V našem historickém sloupku jsme již několikrát využili informací nasbíraných bývalou
starostkou paní Gudrun Křížkovou. Je tomu tak
i v tomto díle zpravodaje, kde se podíváme na pár
fotografií zachycujících rekonstrukci restaurace
U Dubu provedenou bývalým národním výborem
v Rychnově v 70. letech. Při pohledu na tyto snímky již zbývá jen s politováním konstatovat, jaká je
škoda, že nebyla zachována původní podoba.
Krásná stará fasáda s obloukovými okny a samostatnými vstupními dveřmi přímo do sálu nebyla opravena do původního stavu, ale “oholena”
a zjednodušena.
Do podlahy na sále bylo nalito tolik betonu, že
bylo nutno ve sklepě podepřít strop, aby se podlaha nepropadla. Tím byla současně zničena bývalá konírna tohoto zájezdního hostince.
Doufejme, že bude obec Pulečný i nadále tak
úspěšná při získávání dotací a v hospodaření jako
doposud a budeme se brzy moci pochlubit i lépe
opravenou budovou místní restaurace. Prvním
pozitivním krokem je zajisté i získání dotace na
vybavení místního sálu sportovním náčiním, které umožní jeho další využití. Máme radost, že jsou
mezi námi ti, kteří si i v dnešní uspěchané době
najdou čas na komunitní aktivity. A tak snad můžeme nahlédnout trochu i do budoucnosti a těšit se na další nabídku volnočasového programu
pro naše občany.

Gratulujeme
občanům

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

Zaoral Zdeněk, Sýkorová Anna,
Petráková Anna, Várady Vojtěch,
Sýkora Stanislav, Šolcová Ludmila,
Brožová Růžena,

Filičková Jiřina, Jiroušová Marie,
Hrubá Zdeňka, Weishaupt Jiří,
Čacká Eva

Knihou na chladné dny?
Připomínáme, že obecní knihovna je přístupna
všem našim občanům v úředních hodinách obecního úřadu. Díky oddělení regionálních služeb
Městské knihovny v Jablonci nad Nisou vám opět
můžeme nabídnout nové tituly jako například:
M. Czernin - Žila jsem příliš krátce - fascinující
život hraběnky Nory Kinské
J. Hanibal - Velmož tří králů
D. Francis - Vyrovnaný účet
I. Hercíková - Hester aneb o čem ženy sní
J. Žáček - Na svatýho Dyndy
a mnoho dalších ......

Fotografie
restaurace
U Dubu
z let 1975 a 2012

Pulečenský ROCKFEST

Pěší výlet

Dne 11. srpna 2012 byl pod záštitou obce
Ve dnech 8. - 9. září 2012 zorganizovalo občanpořádán pulečenský rockový festival. I přes od- ské sdružení Pulečný sobě víkendový pěší výlet.
polední mírnou nepřízeň počasí navštívilo tuto Účastníci výletu zahájili své víkendové putování
kulturní akci 320 příznivců rockové hudby. Ti vlakovým přemístěním do Kryštofova Údolí. Zde
mohli od 14.00 do 02.00 hodin následujícího dne po shlédnutí místního orloje zahájili svůj osmivychutnávat tóny kapel, kterými byly Superhero kilometrový pochod na Ještěd, kde po příjemně
Killers, John Silver, Run‘n‘Dál, Headshot, Dekolt, stráveném odpoledni plném kvízů, soutěžních
Xakru, Exots či sólový zpěv současné populární otázek, kreativních činností, hledání pokladu
osobnosti Martiny Pártlové. Zájemci o náhled do a posezení u táboráku přenocovali v příjemném
podrobné fotogalerie mohou navštívit webové prostředí horolezecké chaty na Černém Vrchu.
stránky obce www.pulecny.cz.
Úžasné pohledy na noční Liberec a Jablonec dodaly závěru sobotní akce výjimečnou atmosféru.
Nedělní třináctikilometrová etapa vedla přes Pláně, chatu U Šámalů a Rašovku kolem Javorníku
do Jeřmanic. Odtud se opět spojem českých drah
přemístili účastníci do Rychnova. Všem 28 účastníkům náleží poděkování za příjemně strávený
víkend a těšíme se na další ročník.
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