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Vážení spoluobčané
Vstup do letošního roku započala naše obec oslavami Masopustu a jaro přivítala již tradičním velikonočním setkáním. Za vynikající organizaci nejen těchto akcí, ale i tvořivých dílniček a cvičení pro rodiče s
dětmi náleží vřelé poděkování členům a příznivcům
občanského sdružení Pulečný sobě a všem, kteří se na
organizaci podílejí. Členové a příznivci výše zmíněného sdružení ochotně nabídli pomoc i při úklidových
pracích po proběhlé rekonstrukci obecního sálu v budově restaurace, kterou obecní zastupitelstvo schválilo na sklonku loňského roku. Za dosavadní zájem
a pracovní nasazení náleží všem veliké poděkování.
Rád bych na stránkách prvního letošního zpravodaje popřál naší obci, aby si udržela stávající dynamiku rozvoje společenského a kulturního života.
Své náměty na zkvalitnění života v naší obci a stejně tak návrhy, jak efektivně a společensky využívat
prostory sálu, můžete adresovat obecnímu úřadu v Pulečném. Za tyto náměty předem děkujeme.
Dovolte, abych se v několika větách zmínil o dalších plánech směřujících k naplnění strategického
rozvoje obce. V letošním roce se bude obecní zastupitelstvo zajímat o plánované rozšíření vodovodního řadu. V současnosti probíhá příjem cenových
nabídek na vyhotovení projektové dokumentace. Po
proběhlých jednáních s SVS a.s. je možné počítat s
plánovaným posílením nejdříve po rekonstrukci stávajícího vodovodu. Ukončení rekonstrukce je plánováno v letních měsících letošního roku. Prodloužení
kanalizační stoky v lokalitě u hasičské zbrojnice bude
dalším tématem zasedání obecního zastupitelstva.
Problematika rozvojové plochy Z1 (za benzí-

novou pumpou) se posunula též kupředu. V současné době probíhají jednání o geodetickém zaměření lokality dle návrhu architektonické studie.
Obec v současné době stojí před závěrečným krokem převodu části pozemku 240 nacházejícího se na
ploše dnešního hřiště. Díky dobrému vyjednávání a
vstřícnému postoji úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových získala obec Pulečný výše zmíněný pozemek. Tento pozemek, který je ze strategického
hlediska velmi významný, získala obec bezúplatným
převodem. Po tomto kroku se můžeme již v těchto
jarních měsících zaměřit na výběr zhotovitele Návsi
a sportoviště. Dokončení oprav poslední části hřbitovní zdi, zajištění hlídání pulečenských dětí, které
se z kapacitních důvodů nedostanou do rychnovské
školky, opravy obecních komunikací jsou pak neméně důležitými tématy, jimiž se budou členové obecního zastupitelstva v letošním roce zabývat. Přeji nám
všem abychom v letošním roce, stejně jako v tom loňském, společnými silami posunuli naši obec vpřed.
Václav Choutka

Zastupitelstvo informuje
Projekt „Náves + hřiště“
Starosta informoval zastupitele o průběhu
příprav týkajících se zadání vypracování projektové dokumentace návsi a hřiště v obci Pulečný.
Aby bylo zadání v souladu s právními normami,
byli osloveni pracovníci KÚLK o metodickou pomoc
a kontrolu připravovaných dokumentů. Po kontrole
a případném doplnění bude zadání projednáno na
jednom z dalších zasedání obecního zastupitelstva.
Rally Bohemia
Na základě rozhodnutí zastupitelstva dne
17.12.2012 bylo provedeno dotazníkové šetření obyvatelů obce Pulečný, zda souhlasí s povolením konání
Rally Bohemia 2013.
Šetřením bylo zjištěno, že zájem o pořádání Rally
Bohemia 2013 je následující:
68 hlasů pro pořádání Rally Bohemia 2013 tj.
53,13% a 60 hlasů proti pořádání Rally Bohemia
2013 tj. 46,88 %.
4. 2. 2013 na zasedání obecního zastupitelstva starosta požádal o slovo pana Petra Pavláta, hlavního pořadatele Rally Bohemia, aby zastupitele seznámil se
zajištěním bezpečnosti při automobilových závodech,
a aby odpověděl na případné dotazy z řad zastupitelů a veřejnosti. Po seznámení s postupem zajišťování
bezpečnosti a zodpovězení otázek zastupitelů, zastupitelé odsouhlasili povolení pořádání.
Příspěvek na městskou hromadnou dopravu
Starosta přečetl zastupitelům výměr členského
příspěvku Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na
zabezpečení městské dopravy obyvatelům obce. Tento příspěvek činí 244620,- Kč na rok 2013.

Obecní úřad informuje
Dokončení oprav sálu

V lednu letošního roku jsme úspěšně zakončili
opravy sálu v budově restaurace. Opravy zahrnovaly
sejmutí rákosové rohože na zdech. Následné odstranění plísně, která se pod rohoží usazovala. Zaslepení
dvou oken za promítacím plátnem výrazně omezilo
tepelné úniky přes nefunkční zplesnivělá okna. Již
dnes je patrný rozdíl stabilizace teploty na sále i díky
zateplení stropu, které proběhlo v letních měsících
loňského roku. Opravy sálu zahrnovaly též výměnu 5
ks radiátorů. Malba a vkusně vybraná dekorace oken
v podobě záclonek a závěsů na závěr zútulnily prostory tak, aby mohly sloužit již v únoru pořádaným
akcím. Prostory balkonu je pak možno využívat jako
šatnu.

Úpravy suterénních prostor
Obecní zastupitelstvo se již od počátku letošního
roku zabývá problematikou umístění pulečenských
dětí do mateřské školy či podobného zařízení. Město
Rychnov v letošním roce z kapacitních důvodů pravděpodobně nepřijme pulečenské děti do mateřské
školy. Abychom mohli pulečenským občanům v této
situaci nabídnout hlídání dětí, bude obecní zastupitelstvo rozhodovat o úpravách suterénních prostor
obecního úřadu, které jsou již dnes pravidelně využívány ke komunitním činnostem.

Soutěž vesnice roku

V letošním roce byl vyhlášen 19. ročník celostátní soutěže vesnice roku. Vyhlašovateli soutěže jsou
Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo
zemědělství ČR. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků
a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR,
Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v
případě krajských kol soutěže. Do této soutěže se v
letošním roce přihlásí i naše obec. Žádáme všechny
občany, kteří by rádi pomohli při přípravách na účast
v soutěži, aby neváhali kontaktovat obecní úřad. Budeme rádi za každou nabídnutou pomoc. Za pomoc
považujeme též uklizené a útulné okolí Vašich domů
a to zejména v období vlastní návštěvy hodnotící komise t.j. v období 1. května - 30. června 2013.

Pytláctví a krádeže
Na základě upozornění občanů s politováním
informujeme, že naše obec zaznamenává zvýšenou
kriminalitu v nočních hodinách. Jedná se zejména o
pokusy o krádeže vozidel a o odčerpání pohonných
hmot formou navrtání nádrže.
V naší obci bylo též zaznamenáno několik pokusů o usmrcení zvěře. Ve dvou případech se jednalo o
srnce, kteří zraněním podlehli nedaleko centra obce.
Díky všímavým občanům byla určena místa střelby,
která jsou bohužel velmi blízko centra naší obce a

tímto se stávají nebezpečnými i pro občany. Nutno
také zmínit, že neodborným postřelením dochází k
týraní zvěře, která poté umírá zdlouhavou a bolestnou smrtí.

Nový VPP

Od měsíce dubna se bude o úklid a pomocné práce v naší vesnici starat nový pracovník přidělený z
úřadu práce. Děkujeme tímto za dosavadní snahu a
odvedenou práci odcházejícímu pracovníku Lukašovi Petrákovi.

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:

Josef Weishaupt, Illse Dědková, Alexej Šikola,
Imrich Tököli, Kazimír Strnad, Štefan Kiraly,

Sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu

Neděle 12. května 2013
Stanoviště
Kopanina - Myslivecká chata
Klíčnov - fa TOMEX
Pulečný - šrotiště- kontejner
Pulečný - restaurace U dubu
Pulečný - u kovárny

PŘÍJEZD
8.00
8.15
8.30
8.45
9.00

ODJEZD
8.10
8.25
8.40
8.55
9.10

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.

Vlasta Musilová, Otto Lanc, Irena Benešová

Zdravotní středisko informuje
MUDr. Vacátková
Úterý 2. 4. 2013
Úterý 9. 4. 2013
			
Středa 10. 4. 2013
			
Pátek 19. 4. 2013

dovolená
pouze sestra v ordinaci
od 13 do 17 hod
pouze sestra v ordinaci
od 7 do 12 hod
dovolená

Nyní ordinuje na zdravotním středisku MUDr. Dubská. MUDr. Vacátková je na zástupu za nemocnou
kolegyni.
		
Děkujeme za pochopení.
				
J. Zaoralová (sestra)

Pulečný na cestách

Puerto Plata
Dominikánská republika

Monument valley, USA

Resort Shandrani, Mauricius

Doi Suthep, Thajsko

Masopust

Velikonoční setkání

Předvelikonoční půst jsme zahájili 2. února masopustním veselím. I přes mrazivé a ne příliš příznivé
počasí jsme zvládli provést průvod plný masek a soutěží naší vesnicí. Při tradičním zastavení u manželů
Kabelkových jsme byli výtečně pohoštěni masopustními koblihami a společně se připilo na zdraví všech
zúčastněných. Program pro děti a rodiče pokračoval
na místním sále vyhodnocením masek, diskotékou a
karaoke.
Letos jsme zakončili pulečenský masopust večerní
zábavou. Skupina Gratis vydržela hrát od 18 do 24 hodin! Děkujeme za velmi příjemnou zábavu.

V Pulečném jsme se 24. března podělili o velikonoční atmosféru. A že se to všem, kteří se na organizování
akce podíleli i všem, kteří se jí zúčastnili, podařilo, dokazují pozitivní ohlasy i formou emailů. Jako například
tento: „Ráda bych Vám ještě jednou dodatečně poděkovala za skvělé zázemí a atmosféru při nedělním zpívání v
krásně opravené kapličce. Náš sbor byl neskutečně opečováván a hýčkán a lidé kolem nás byli báječní. Myslím
že mnohým se otevřela srdíčka a rozjasnily tváře spokojeným úsměvem a tak to naše poselství opět razilo cestu
správným směrem. Moc ráda jsem opět poznala obec,
kde k sobě lidé mají blízko, snaží se udělat vše pro to, aby
to kolem nich rostlo, kvetlo, radovalo se. Krásné dny P. P.“
Jako již tradičně jsme si mohli poslechnout sváteční
slovo pana faráře Oldřicha Koláře a úžasné zpěvy sboru
Generace Gospel Choir. Děkujeme!
Využíváme zpravodaje také k vyhlášení soutěže
„O nejlepší velikonoční koláč“: 1. místo: Cheesecake
(A. Choutková), 2. místo: Mrkvový koláč ( B. Mecnerová), 3. místo: Koláč s vitacitem (Z. Štrynclová). Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným! (Recepty vítězných koláčů přikládáme do zvláštní přílohy.)

Velikonoční dílničky
Ve dnech 8. a 15. března jsme se již tradičně sešli, abychom tvořili, vyzkoušeli si nové techniky a připomněli si
velikonoční tradice. Děti spolu s rodiči vyráběly pomlázky,
keramická sluníčka, velikonoční košíčky, barevné náramky a
mnoho dalšího.

Pravidelná cvičení na sále
Díky rekonstrukci sálu, jejíž součástí byla též výměna topného systému je sál již úspěšně využíván
pro pravidelná cvičení rodičů s dětmi, a to každou
středu od 17.00 do 18.00. Následně je pak od 18.30 do
21.00 využíván zájemci o stolní tenis. Obě volnočasové aktivity organizuje občanské sdružení Pulečný sobě.

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

Nově se nabízí Bio Zumba s profesionální tanečnicí
Mílou Chaloupkovou (viz www.jazira.cz), a to každý
čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod . (První hodina 11.4.)

