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LEDEN 2015


Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte popřát Vám i Vašim
blízkým vše dobré v novém roce, mnoho zdraví a
spokojenosti v pracovním i osobním životě.
I nadále Vás budeme informovat o dění
v obci prostřednictvím čtvrtletníku „Pulečenský
zpravodaj“, aktuální informace najdete na
webových stránkách obce, ve vývěskách na OÚ a
restauraci U Dubu a na informačních tabulích.
Přílohou tohoto zpravodaje je přehled
sportovních a kulturních akcí na celý rok. Je
potěšitelné, že se do plánu činností aktivně
zapojily, spolu s obcí a její kulturní komisí, i oba
místní spolky Pulečný sobě a SK Pulec.

V předvánočním čase uskutečníme setkání
jubilantů (60, 65) a všech seniorů od 70 let na
sále U Dubu s kulturním programem a
občerstvením.
Naše milé jubilanty do 70ti let včetně,
tentokrát s gratulací nenavštívíme osobně, ale
společně si narozeniny oslavíme 21. listopadu.
(Viz plán akcí)
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Co připravujeme v nejbližší době?
 Poslední sobotu v lednu chystá SK Pulec turnaj
ve stolním tenise (pouze pro pulečňáky)
 V polovině února spolek Pulečný sobě uspořádá
masopustní průvod s večerní zábavou na sále.
 V březnu bude pro zájemce připravena
dobročinná burza knih. Nabídneme Vám knihy
ze zrušené obecní knihovny, ale každý může
přinést i své knihy, které je ochoten nabídnout
ostatním. Výtěžek z prodeje knih bude určen na
nákup zvonu do kaple.
Burzu spojíme s povídáním a promítáním o
Brazílii.
Co chystáme nového?
 Kulturní komise připravuje Vítání občánků.
Tuto tradici obnovujme po 15 letech, proběhne
v květnu, a tentokrát pozveme děti narozené od
1. 1. 2013.
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Zveme Vás

Přijďte si zasportovat na sál restaurace U Dubu
 Cvičení rodičů s dětmi
středa od 1700 do 1800 hodin
 Stolní tenis
úterý, čtvrtek vždy od 1600 do cca 1900 hodin
sobota a neděle vždy od 1500 do cca 1900 hodin

Kdy na zastupitelstvo?
Zasedání obecního zastupitelstva se budou konat
pravidelně každé poslední pondělí v měsíci od 1800
hodin na sále restaurace U Dubu.
Příští zasedání bude dne 23. února.
LEDEN 2015

Informace z obecního úřadu



Výše poplatků pro rok 2015 (popelnice, za psa,
hrobové místo) zůstávají ve stejné výši jako
v předešlém roce.



Velkoobjemový kontejner bude otevřen první
sobotu v měsíci dubnu od 800 do 1000 hodin.



Počet občanů k 31. 12. 2014:

409

Informace ze zastupitelstva

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
Pulečný dne 5. 11. 2014 byli zvoleni:
Jana Mališová
Petr Flodrman
Ing. Jitka Veverková
Václav Hutta
Ing. Lubomír Šolc
Bc. Václav Choutka
Petr Janda

starostka obce
(neuvolněná)
1. místostarosta
(neuvolněný)
2. místostarostka
(neuvolněná)
předseda kontrolního
výboru
předseda finančního
výboru
zastupitel
zastupitel

Členové kontrolního výboru:
Bc. Roman Karpíšek, Radek Zaoral
Členové finančního výboru:
Mgr. Vlasta Novotná, Jaromír Janda,
Mgr. Blanka Sutnarová, Miloslava Bursová
Schválené využívání obecního sálu pro sportovní a
jiné aktivity:





organizované pravidelné sportovní činnosti
pod vedením zodpovědné osoby – pro občany
obce Pulečný zdarma,
pro soukromé akce občanů obce Pulečný za
poplatek 120,- Kč/hod. (včetně DPH),
pro soukromé akce občanů z jiných obcí za
poplatek 180,- Kč/hod. (včetně DPH),
příležitostné využívání pro MŠ jako
tělocvična pro děti zdarma.

Zastupitelé neschválili zavedení diskusního fóra na
webových stránkách obce.
Hospodaření obce
Dne 13.11.2014 bylo kontrolory z Krajského úřadu
Libereckého kraje provedeno dílčí přezkoumání
hospodaření obce Pulečný za období od 1.1.2014

do 31.10.2014. Při kontrole nebyly zjištěny
nedostatky.
Stavba Společenského a kulturního centra obce
Plánovaný termín dokončení stavby 15. 11. 2014
nebyl splněn. Firmě Nisainvest za nesplnění
termínu dokončení stavby běží denní penále.
Plánované konečné převzetí díla je v dubnu 2015.
Rallye Bohemia 2015
Akce Rallye Bohemia povede objízdnou trasou
mimo naši obec v sobotu 11. července 2015.
Incident v obci
R. Karpíšek informoval zastupitele a přítomné
občany o večerním incidentu. Popsal situaci, kdy
byl v pátek 12. 12. 2014 cca ve 2230 hodin na své
procházce se psem na cestě od Caklů směr
Rychnov slovně a fyzicky napaden V. Choutkou.
Tato událost je v šetření Policie ČR.
Dotační výzva
Starostka informovala zastupitele o vyhlášení
dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, titul
Podpora a rozvoj obnovy venkova, s možností
získání dotace ve výši 600 tisíc Kč za umístění
v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2014“ za
získání Bílé stuhy – za společenský život.
Adventní odpoledne 7. 12. 2014
Starostka informovala o průběhu nedělní akce
„Adventní odpoledne“. Poděkovala všem ženám,
které se podílely na organizaci akce a věnovaly k
prodeji své výrobky. Z prodeje rukodělných prací
byly vybrány 2.000 Kč, které věnovaly oddělení
MŠ v Pulečném. Za ty již byla zakoupena policová
skříň na knihy a hry, další finance použije školka
na potřeby dětí.
Poděkování patří i paní Lence Vojtěchové a Radce
Kořínkové, které darovaly pulečenským dětem
panenky a kočárek v celkové hodnotě 6.429 Kč.
A ještě děkujeme paní Blance Sutnarové za hračky
pro kluky – auta, traktor, nářadí. Děti měly z dárků
velkou radost.
Přehled hospodaření obce za rok 2014
PŘÍJMY:
Daňové příjmy
Daně z nemovitostí
Z plateb za komunální odpad
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Ostatní příjmy (dotace)
Z lesní těžby
Nájemné: byty, nebyt. prost.restaur.

3.316.606
258.636
225.582
12.333
18.863
1.056.720
2.382.995
304.323
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Pohřebnictví
Z prodeje pozemků
Z pronájmu pozemků
Ostatní příjmy
CELKEM

9.754
487.555
12.823
63.870
8.150.060

Smutná zpráva

Je nám líto, že nás navždy opustili:
Svoboda František
Horáková Lidmila
Hanousek Jan

V Ý D A J E:
Pěstební a produkt. činnost
Správa v lesním hospod.
Silnice
Pozemní komunikace
Bezpečnost silnič. provozu
Silniční doprava
Příspěvek na provoz veřej. dopravy
(MHD,ČSAD)
Bezpečnost a veřejný pořádek
Odvod a čištění odpad.vod
Ost. záležitosti kultur
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Příspěvek na základní školu
Kulturní činnost
Volný čas – děti, mládež
El. energie na veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Za svoz komunál. odpadů
Výstavba a údržba míst.inž.sítí
Péče o veř. zeleň – sekání,
kácení,nákup vybavení, dělníci
Odměny zastupitelstvu obce
Volby do EP a zastupitelstva
Náklady na zajištění chodu OÚ:
Mzdy zaměst., zdrav.+soc. p, DPP.
Knihy, tisk (Sbírka zákonů)
Majetek – drobný
Materiál – kancelářské potřeby
PHM
Služby pošt
Služby telekomunikací
Ostatní výdaje
Školení, vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Platby daní a popl. státnímu rozp.
Celkem OÚ
Obecně přij. a výdaje z fin. oper.
Pojištění
Ostatní činnost
Náves - rekonstrukce

998.044
65.195
820.258
19.348
29.320
10.000
292.730
0
26.249
15.097
488.051
544.581
0
25.928
Neplatí se
45.538
47.937
83.034
0
230.930
346.687
770.422
21.523
447.574
1.515
28.754
8.660
30.534
5.773
43.421
80.683
3.150
99.934
1.030
26.750
777.778
9.221
30.817
111.891
2.746.865

 6. 10. 2014
 15. 11. 2014
 12. 01. 2015

Gratulujeme jubilantům

Leden

Bártová Libuše
Honsová Věra
Poláček Václav
Rulcová Milena

Únor

Richterová Jolana

Březen

Weishaupt Josef
Novotná Vlasta
Vojtěch Jaroslav
Dědková Ilse
Karban Jiří

Duben

Strnad Kazimír
Musilová Vlasta

Květen

Poláčková Alena
Novotný Josef

Červen

Vinšová Alena
Kabelka Ivan
Horáková Pavlína

Červenec

Zaoralová Jaroslava
Hniličková Zdeňka

Srpen

Šístek Karel
Horáková Ludmila

Září

Janda Jaromír
Sýkorová Anna

Listopad

Šolcová Ludmila
Filičko Martin
Filičková Jiřina
Jiroušová Marie
Veverka Lubomir

Prosinec

Köhler Blanka

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně
životních sil a optimismu!
CELKEM

8.557.444
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Medailonek prvního pulečenského starosty

V loňském červenci zemřel pan Josef Vinš, první
pulečenský starosta. Žil v obci se svou rodinou
dlouhých 66 let, byl členem mysliveckého sdružení
Dolina, poslancem v MNV Rychnov za občanský
výbor Pulečný, zasloužil se o vybudování
kanalizace v obci a o řadu dalších projektů. Po
Sametové revoluci byl jedním z iniciátorů
odloučení Pulečného od Rychnova a v březnu 1992
byl zvolen starostou naší obce, do října 1993. Čest
jeho památce!

Zprávy o činnosti spolků

SK Pulec
Ahoj všichni Pulečňáci! Chtěli bychom Vás
v každém Pulečenském zpravodaji informovat o
našich akcích budoucích i již proběhlých. Vítáme
vstřícnost a podporu ze strany obce bezplatným
zapůjčením sálu restaurace U Dubu ke sportovním
a společenským aktivitám.
Dne 22.11.2014 uspořádal náš
spolek Turnaj ve stolním tenise.
Byl to již druhý turnaj, první se
konal v únoru minulého roku.
Tentokrát se zúčastnilo 25 hráčů: 13
mužů, 8 žen a 4 chlapci. Hrálo se na
dvou stolech ve dvou kategoriích, systémem každý
s každým. Turnaj byl tedy časově náročný, ale
všichni si zahráli a mohli si vzájemně porovnat
úroveň své hry, což byl hlavní účel turnaje,
příjemně si zasportovat.
V kategorii mužů zvítězil Pavel Dyntera,
v juniorech Jaroslav Troják ml. (oba Spartak
Rychnov), v kategorii ženy Vladana Preislerová
(SK Pulec). Oceněni byli všichni hráči.

Děkujeme tímto všem sponzorům za krásné ceny a
Romaně Trojákové a Zdeňkovi Pfeferovi za
vynikající dorty, které byly sladkou tečkou za tímto
sportovním dnem.
Ke zpříjemnění vánočních svátků, jsme jako
každoročně,
uspořádali
v neděli
27.
12.
Štěpánskou taneční zábavu. K tanci i poslechu
tentokrát hrálo hudební duo VIX s úžasnou
zpěvačkou. Proběhla i opravdu bohatá tombola,
kdo si koupil lístek, odnášel si některou z cen.
Děkujeme opět za sponzorské dary do tomboly.
Za SK Pulec Jitka Domalípová
Pulečný Sobě
Krátce k volbám, Pulečný Sobě děkuje
všem voličům za hlasy. Nejsme taktici, ale jen
obyčejní slušní lidé a sčítání hlasů je takto
uzákoněno.
Výlet na Ještěd: Dne 27.10.2014 jsme uspořádali
výlet na Ještěd. Trasa vedla vlakem do Křižan,
pěšky na vrchol Ještědu, přespání na Černém vrchu
(chata HO Ještěd), ráno vlakem z Liberce domů.
Počasí vyšlo skvěle, báječně jsme i to užili a už se
těšíme na další výlet.
Dýňobraní: Dne 1.11.2014 uspořádal náš spolek
Halloweenské Dýňobraní.
Odpoledne plné
Halloweenských soutěží prosvítily lampičky, které
si děti i dospělí vyřezali z dýní převážně z místních
zahrad. Podzimní radovánky byly obohaceny o
stezku odvahy i vypouštění lampionů štěstí. Mezi
bohatým občerstvením nechyběly ani dobroty
připravené právě z oslavovaných dýní.
Adventní dílničky: Dne 28.11.2014 jsme
uspořádali již tradiční adventní dílničky nejen pro
děti. Šili jsme voňavé pytlíčky z bylinek, které nám
vyrostly v arboretu Pulečenská ratolest a vyráběli
jsme řadu vánočních dekorací. Doufáme, že
dárečky, které si děti vyrobily potěšily nejednu
maminku či babičku.
Štědrovečerní setkání v kapličce: Již po třetí, ale
poprvé oficiálně, jsme se sešli v naší kapličce,
abychom uctili narození spasitele a vzájemně si
popřáli veselé vánoce. Letos poprvé nám zahrál
mladý virtuos Šimon Pelant. Z jeho bohatého
repertoáru zazněla hudba klasická i moderní. Na
své si přišly i děti prostřednictvím skladeb ze
známých pohádek Děkujeme za hojnou účast a
těšíme se na příští rok.
Za Pulečný Sobě Petr Janda
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: Jana Mališová, malisova.j@seznam.cz
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