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Vážení spoluobčané,
Obecní úřad informuje
dostává se Vám do ruky
poslední
zpravodaj
tohoto
roku, za pár dní zapálíme první
svíčku na adventním věnci a
druhý
víkend
v prosinci
oslavíme advent i v obci.
Jsem ráda, že po dlouhém
hledání je zajištěno zimní pluhování. Se Sokolem
Huntířov, okolními obcemi a majitelem Myslivecké chaty
na Kopanině připravujeme trasu běžecké stopy. Na
Scheybalově stezce stojí replika sochy sv. Anny, naproti
úřadu je opravený kříž – krucifix a na hřbitově svítí nově
opravená márnice. Stavební akce plánované na tento
rok
se
podařilo
téměř
všechny
zrealizovat,
nejvýznamnější z nich je určitě rekonstrukce krajské
komunikace na Klíčnov.
V přípravě je rozpočet na rok 2020 a i nadále budeme
pokračovat ve zvelebování obce.
Přeji Vám příjemný předvánoční čas, klidné prožití
svátků vánočních a všechno nejlepší do nového roku.



Připravili jsme stolní kalendář pro rok 2020,
tématicky ze života naší obce. Kalendář bude
k zakoupení na Adventním odpoledni 8. 12. nebo
poté na obecním úřadě. Cena kalendáře je 90,- Kč.



Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích musí být opraveny jednotlivé
obecně závazné vyhlášky:
a) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze
psů;
b) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
z pobytu – ruší se vyhláška o poplatku z ubytovací
kapacity;
c) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území
obce;
d) Obecně závazná vyhláška o poplatku za
komunální odpad.
Tyto vyhlášky musí mít účinnost od 1. 1. 2020
a musí odpovídat změněnému znění zákona
o místních poplatcích.
Nové znění vyhlášek bude zastupitelstvo obce
schvalovat na svém 12. zasedání dne 16. 12. 2019.
Věnujte prosím tématu nových vyhlášek
pozornost, bude se jednat i o změny finanční.



Výzva k odstranění překážek zimní údržby.
Pokud se na hranici Vašeho pozemku nachází
překážky (kameny, ploty…), které brání řádnému
pluhování, odstraňte je nejpozději do konce
listopadu 2019.

Jana Mališová

Zprávy z obecního úřadu
Obecní úřad zve na veřejnou schůzi
Koná se ve středu 27. 11. 2019 od 18 hodin na sále
kulturního domu U Dubu. Tématem společného setkání
je „Nové
společenské a sportovní centrum obce
Pulečný“. Účast přislíbil pan Ing. arch. Ondřej Novosad,
který je autorem původní studie z roku 2012.

Informace ze zastupitelstva

Z kronik a vzpomínek



Přelom léta a nástup podzimu v našem kraji

K 28. 10. rezignoval na funkci zastupitele ing.
Alexej Šikola, který kandidoval za volební stranu
Obec pro občany a občani pro obec Pulečný.
Oslovený náhradník, pan Milan Hons, mandát přijal.



Zastupitelé
schválili
zveřejnění
záměru
propachtování pozemků pro zemědělské účely.



Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo na
zajištění zimní údržby v obci pro zimní období
2019/2020 mezi panem Jozefem Černákem a obcí
Pulečný.

Příští zasedání se bude konat v pondělí 16. 12.
v 19 hodin na sále kulturního domu U Dubu.

Kulturní komise zve
V sobotu 30. 11. od 15 hodin pořádáme Adventní
dílnu.

Přijďte si s dětmi vyrobit vánoční dekorace a nasát
předvánoční atmosféru.
V neděli 8. 12. se koná tradiční Adventní odpoledne.

Na sále bude od 14 hodin připraven kulturní program
a drobný vánoční prodej. V kapličce od 16 hodin
sváteční slovo a vystoupení pěveckého sboru.

/dle vlastního pozorování počasí a s využitím zajímavostí
uváděných meteoroložkou Dagmar Honsovou/

Druhá polovina srpna a první půlka září byly velmi
příjemným obdobím, kdy se teploty pohybovaly kolem
20°C a už nás pocitově nesužovalo tak drtivé sucho,
devětkrát v této době pršelo, byť to bývaly spíše jen
přeháňky. V Pulečném jsem naměřila jen dva tropické
dny (nad 30°C). K napojení země vláhou a doplnění
spodních vod to ale nestačilo.
S meteorologickým suchem už máme bohužel vlastní
zkušenost, z nedávné historie stojí za připomenutí
pověstný suchý rok 1947, kdy se země nedočkala vláhy
od ledna do listopadu a následovalo pak ještě šest
suchých let.
Meteorologický podzim začíná 1. září. Astronomický
začal letos 23. září v 9.50. I v září ještě ojediněle
nastanou tropické dny, bylo tomu tak v letech 1947
a 2016.
Počasí ovlivňuje i nás, pracovní teplota je 20 až 25°C.
Dokonce má vliv i na naše vlasy, které mají kladný
náboj, vzduch po bouřce naopak záporný, tak nám při
pobytu venku mohou vstávat vlasy na hlavě.

Poslední zářijový den přinesl větrnou bouři MORTIMER.
Na Sněžce naměřili poryvy větru až 157 km/hod a na
východě Čech vichřice přes 80 km/hod působila velké
škody. V našem okolí se naštěstí přihnalo jen pár
silnějších poryvů a déšť.
K předpovídání bouřek využíval admirál Robert Fitzroy
na svých plavbách „bouřkovou skleničku“. Je to sklenice
naplněná roztokem destilované vody, etanolu (líh),
dusičnanu draselného (ledek, sanytr), chloridu
amonného (salmiak) a kafru. Když je roztok čistý, bude
jasno, když je zakalený a krystalizuje, bude pršet
a přijdou bouřky.
Téměř celý říjen jsme užívali babího léta s denními
teplotami kolem 15°C, ale už i s ranními mrazíky
7.10. -1,5°C, 31.10. - 3°C a 1.11. -2°C. .
Meteorologická zima nastane 1.12. a astronomická
začne letos 2.12. v 5.19. A závěrem – jak bylo
o významných dnech 28. 10. 1918 a 17. 11. 1989? 28.
říjen 1918 byl chladný s teplotami kolem 8°C
a polojasnou až zataženou oblohou a 17. listopad 1989
byl ráno mrazivý, odpoledne do 3°C s jasnou až
polojasnou oblohou.
Vlasta Novotná, kronikářka

Dětská skupina Melounek informuje

Společenská kronika

V říjnu minulého roku (2018) jsme v prostorách bývalé
školky na OÚ začali pod Melounkem z.s. hlídat děti. Od
1. listopadu 2018 jsme se stali Dětskou skupinou
Melounek. Nyní slavíme první rok činnosti.
Za tento rok se
stalo mnoho věcí,
navštívilo
nás
několik dětí, které
byly naší součástí,
vzniklo
zde
spoustu
nových
přátelství a každý
si z toho odnesl
své. Během letních
prázdnin
nás
navštívily i děti
z
"velkých" školek. V
září nám odešlo 16
dětí do státních
školek a 3 menší
kamarádi s námi
začali nový školní
rok. V
současné
chvíli nás navštěvuje 21 dětí a máme plný stav do
konce
školního
roku.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nám jakkoliv
pomáhali a pomáhají. Velice si vážíme každé Vaší
pomoci (od papíru na kreslení přes hračky, hry, knížky
až po trampolínu a umělý trávník). Velké díky patří i OÚ
Pulečný za jejich vstřícnost a ochotu pomoci v každé
situaci.
Děkujeme za Vaší důvěru a věříme, že i další rok bude
krásný a plný nových zážitků a poznání.

Narodili se:

23. 10. 2019
14. 11. 2019

Stela Fröhlichová
Jáchym Jirout

Srdečně blahopřejeme a dětem i rodičům
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Z kulturních akcí
V sobotu 26. 10. jsme pro naše seniory a jubilanty
připravili
kulturní
program
s hudbou,
tancem
a s pásmem písní „Potulných muzikantů“.

Tým DS Melounek.

Po společné večeři všem zahráli a zazpívali Marcela
Stejskalová
a Stanislav Richter.

SK PULEC připravuje

Třídíme odpad

V sobotu 7. 12. Odpoledne s Mikulášem

Od
16
hodin
začne na sále
kulturního
domu
divadelní
představení
„Vánoční
hra“,
poté
Mikulášská
nadílka, diskotéka
pro
děti
a
rozsvícení
vánočního stromu.

V pátek 27. 12. Štěpánskou zábavu
Od 19 hodin bude na sále kulturního domu U Dubu
hrát skupina „PF STYL“ (Rock & Pop).

Od 1. 1. 2020 vzniká obci nová povinnost zajistit třídění
použitých olejů a tuků z domácností. Nádoba na oleje
světle hnědé barvy bude umístěna u hasičské zbrojnice.
Použité rostlinné oleje do sběrných
nádob ukládejte v uzavíratelných
nádobách – např. PET lahvích.
Lahve by měly být zcela naplněny
tukem a musí být dobře uzavřené.
Je zakázáno odkládat oleje do
kontejnerů
ve
skleněných
nádobách!
Sběrné nádoby jsou určeny
k ukládání použitých fritovacích a
rostlinných olejů a ztužených tuků.
V žádném případě neslouží ke
sběru technických olejů, maziv a
kapalin!

Kompostéry pro občany

Sobota 9. 11. patřila stolnímu tenisu.

Využitím Fondu soudržnosti v rámci operačního
programu Životní prostředí – se spolufinancováním
z EU – jsme zájemcům pořídili plastové kompostéry.
V naší obci bylo žadatelům předáno 75 ks kompostérů.

Místní spolek „SK PULEC“ uspořádal tradiční turnaj pro
velké i malé „pinčesisty“.

Realizací tohoto projektu, do kterého se začlenili
i obyvatelé okolních obcí, dojde k celkovému snížení
podílu odpadu o cca 351,24 t/rok.
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