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Vážení spoluobčané,
léto skončilo chladným a deštivým počasím,
dětem začal nový školní rok a v měsíci říjnu nás po
čtyřech letech čekají volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
V obci probíhají plánované stavební akce.
Uskutečnila se výměna oken v kulturním domě
U Dubu, je opravena socha sv. Jana Nepomuckého
a centrální kříž na hřbitově.
Do konce roku je v plánu realizace nové
kanalizační stoky pro lokalitu Z6a nad zahrádkami
s připojením sousedních nemovitostí, oprava
severní strany hřbitovní zdi, oprava místní
komunikace „Ke statku“ a úseky vybraných cest.
Projektanti v oboru dopravních staveb se
zabývají projektovou přípravou celoplošné opravy
krajské komunikace od parkoviště na návsi po
klíčnovskou křižovatku.
Probíhají jednání o stávajícím obecním
vodovodu, který po vyřízení stavebního povolení
plánujeme připojit na veřejný vodovodní řad
s předáním do majetku Severočeské vodárenské
společnosti.
Součástí tohoto zpravodaje je Tisková zpráva
Centra Kašpar, z.s. z Liberce, s nabídkou pomoci
při hledání zaměstnání, říjnová příloha Libereckého
kraje, která bude součástí našich zpravodajů a část
otevřeného dopisu p. Milana Honse.
www.pulecny.cz

Zveme Vás

K volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
Volební místnost: sál v kulturním domě č.p. 22.
Termín voleb: pátek 20. 10. od 14 do 22 hodin
a sobota 21. 10. od 8 do 14 hodin.
Na tradiční setkání jubilantů a seniorů
v sobotu 11. 11. od 17 hodin na sále U Dubu, pro
pozvané a jejich partnery je připraven kulturní
program s pohoštěním.
Od 19.30 hodin pozvání pro všechny na
večerní posezení s hudební skupinou „Naběhlá
žíla“ z Liberce.
Na podzimní turnaj ve stolním tenise –
termín bude upřesněn na plakátcích.
Informace z obecního úřadu

Velkoobjemový kontejner bude otevřen v sobotu
7. října od 9 do 11 hodin.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
v neděli 8. října 2017 na stanovištích:
Kopanina- Myslivecká chata 8.15 hod 8.25 hod
Klíčnov - firma TOMEX - 8.30 hod 8.40 hod
Pulečný - u hasičárny 8.45 hod 8.55 hod
Pulečný - parkoviště U Dubu 9.00 hod 9.10 hod
Pulečný - aut. zast. u kovárny 9.15 hod 9.25 hod
ZÁŘÍ 2017

Kdy na zastupitelstvo?
Příští zasedání bude v pondělí dne
2. října od 18 hodin na sále restaurace
U Dubu.
Informace ze zastupitelstva

Na výzvu Katastrálního úřadu Jablonec byla
vytyčena společná hranice mezi městem
Rychnovem u Jbc. a obcí Pulečný. Na trvalém
označení hranice se podílejí i vlastníci pozemků na
hranici obcí.
Na Pozemkový úřad Liberec, Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půd Praha a Státní zemědělský
intervenční fond v Hradci Králové byly zaslány
žádosti o kontrolu správného hospodaření na
zemědělských pozemcích z důvodu erozních
událostí v měsíci květnu t.r.
Z odpovědi St. Zemědělského intervenčního
fondu vyplývá, že hospodáři Kokonínská a.s.
a ing. Alfred Miller „neporušili standardy dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro
oblasti pravidel podmíněnosti – DZES 5“.
Zastupitelé schválili realizaci zakázky
„Splašková kanalizace pro lokalitu Z6a“, stavbu
provede firma 1. Jizerskohorská stavební
společnost s.r.o. s termínem do konce roku 2017.
Zastupitelé schválili podání žádosti Státnímu
pozemkovému úřadu Liberec o bezúplatný převod
pozemku p.č. 7/2. Dle územního plánu se jedná o
plochy smíšené krajinné zeleně a
hlavním
důvodem převodu je úprava koryta Mohelky a
okolního terénu tak, aby
se snížilo riziko
zaplavování u domu č.p. 160.
Obecní vodovod
Od roku 2016 probíhají jednání se společností
Severočeské vodovody a kanalizace o provozování
stavby vodovodu zbudovaného v 80tých letech v
akci „Z“. Ing. Hudec vypracoval projektovou
dokumentaci vodovodu pro lokalitu Z1 jejíž
součástí bylo i napojení stávajícího obecního
vodovodu, společnost SčVaK však tento návrh
zamítla.
Z důvodu oznámení p. J. Musila o ukončení
dodávky vody z jeho pozemku k 1.10. t.r. jsme
hledali jiný způsob napojení obecního vodovodu
na veřejný řad. Projektant navrhl napojení z
krajské komunikace, v místě nad kovárnou, kde na
obecním pozemku p.č. 9 bude vybudována
vodoměrná šachta a v obecní cestě ppč. 1322 a
1321/2 se uloží nové vedení s napojením na ppč.
286/3. Na veřejné schůzi dne 7. srpna projektant
vysvětlil pozvaným občanům způsoby připojení
jednotlivých domácností s tím, že všechny zájemce

na trase vodovodu osobně navštíví a dohodne
optimální způsob napojení.
Zastupitelé schválili realizaci plánovaných
zakázek:
- Opravu MK „Ke statku“
- Opravu pravé části severní strany hřbitovní zdi
- Výměnu oken v budově restaurace U Dubu
- Opravu povrchu před obecním úřadem
Obec obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství
na opravu pravé severní strany hřbitovní zdi,
centrálního kříže na hřbitově a sochu sv. Jana
Nepomuckého.
Pan Milan Hons předal zastupitelům otevřený
dopis s žádostí o jeho projednání na nejbližším
zasedání a zveřejnění v Pulečenském zpravodaji.
Text dopisu je přílohou zápisu ze 6. zasedání OZ.
Na zasedání starostka konstatovala: „Oceňuji,
že pan Hons vynaložil značné úsilí k zorganizování
veřejné schůze a soupisu z jeho pohledu nedostatků
a chyb. Chtěla bych uvést, že se jedná o značně
zkreslené, účelově zmanipulované informace s
cílem očernit stávající zastupitele“.
Odpovědi k jednotlivým bodům otevřeného dopisu:
1. Klíčnovský rybník – stále probíhají jednání s p.
Liborem Dědkem.
2. Zrušení cest při pozemkových úpravách –
zrušenou cestu pův. p.p.č. 1294/1 uznal KÚ
LK jako účelovou komunikaci a ta nadále slouží
k původnímu účelu.
3. Stávající přístupovou cestu může p. Hons
nadále používat – dáno písemně OÚ.
4. Ceny prodávaných pozemků zastupitelé zvážili
a dle své odpovědnosti hlasovali.
5. Obec využívá služeb právníka, za které bylo
k 25. 9. t.r. zaplaceno 7 865,- Kč.
6. Odvodnění U Dubu – má stěžovatel odborný
posudek, že je špatně udělané???
7. Restaurace U Dubu: za 600 tis. Kč byla
provedena celková rekonstrukce WC, chodby a
schodiště do patra s dotací LK.
8. Vydláždění cesty u Choutků schválilo minulé
zastupitelstvo.
9. Pulečenská náves – celkovou koncepci návsi
schválilo minulé zastupitelstvo.
10. Sportovní klubovna – presentace bude na
listopadovém zasedání.
11. Parkoviště u p. Flodrmana – není parkoviště,
pouze výhybna, jakých máme vzhledem k šíři
obecních cest několik.
12. Na Klíčnově se nenachází žádná černá skládka,
stěžovatel měl na mysli terénní úpravu –
rozšířenou plochu v zatáčce nad Vojtěchovými.

13. Těžba dřeva - za kterou je odpovědný lesní
hospodář p. Nevyhoštěný.
14. Samovýrobu dřeva v obecním lese zadává a
kontroluje pí. Irena Nevyhoštěná, zadané těžby
hlásí na OÚ.
15. Práci pracovníků na čištění obce kontroluje
starostka a jejich činnost může posoudit každý
z Vás.
16. Obec jedná s hospodáři o dodržování pěstební
činnosti dle schváleného Plánu společných
zařízení komplex. pozemkových úprav.
17. Naši pracovníci pracovali při likvidaci následků
povodně na veřejných místech a v případech
ohrožení zdraví a majetku občanů, ne na
úpravách zahrad.
18. Pracovní doba obecního úřadu Pulečný je
pondělí až pátek, úřední dny pro veřejnost
pondělí a středa, tak jako v celé ČR.
19. Zastupitelé si nejsou vědomi žádného chybného
rozhodování.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Opustili nás
21. 6. 2017 pan Václav Pátek
6. 8. 2017 paní Jolana Richterová

dobré náladě a tanci do pozdních večerních hodin.
Všem organizátorům patří velký dík za zdařilou
akci.

PULEČCI z.s.
Ohlédnutí za „Pohádkovým lesem“
V sobotu 24. června se otevřel kouzelný les,
v němž nás uvítaly a za splnění nejrůznějších
dobrodružných úkolů odměnily mnohé pohádkové
bytosti. Děkujeme všem dětem za odvahu i šikovné
ruce a všem rodičům za důkladnou podporu svých
ratolestí při průchodu tajuplnou trasou. Doufáme, že
jste si užili i závěrečné posezení u táboráku, za
jehož přípravu vděčíme pohostinnému týmu Chaty
Kopanina. Těšíme se někdy zase na viděnou.
Váš Pulečenský tvořivý klubík

Čest jejich památce
Narodili se
16. 6. 2017 Bohumil Vondrák
5. 9. 2017 Viktorie Papay
Rodičům gratulujeme a přejeme mnoho radostí
při výchově.
Nové občánky naší obce narozené od konce
září 2016 přivítáme v květnu příštího roku.
Zprávy o činnosti spolků

SK PULEC z.s.
Poslední víkend v měsíci srpnu se uskutečnila
tradiční akce „Rozloučení s prázdninami“, jako
hlavní organizátor se osvědčil Zdeněk Pfefer a jeho
tým, s pomocí pulečenských a rychnovských
maminek připravili pro děti kouzelné odpoledne
plné různých úkolů. O večerní zábavu se postaral
Lukáš Vondrák, vystoupení tří kapel přispělo k

Činnost Pulečenského tvořivého klubíku pro
září-prosinec 2017
Klubík s podzimem opět ožívá. Ovšem i my se
rozprchneme za prací a dalšími povinnostmi, proto
bude klubík od října fungovat vždy pouze
v pondělí.
Vždy první pondělí v měsíci budou výtvarné a
tvořivé dílničky od 16 do 18 hodin v prostorách
školky (plakát s programem bude zveřejněn na
vývěskách a na našich facebookových stránkách).

Druhé pondělí v měsíci se pak bude konat
cvičení rodičů s dětmi od 17 do 18 hodin na sále
kulturního domu U Dubu.
Pokud by se k nám chtěl někdo přidat a zapojit
se do aktivit Pulečenského tvořivého klubíku,
budeme rády.

Z kronik a vzpomínek

U příležitosti 25. výročí znovuosamostatnění naší
obce jsem zapátrala v dostupných dokladech a
vytvořila přehled o volených zástupcích obce v
letech 1992 – 2017. Věřím, že mnohé z Vás
přehled zaujme, i když není zcela systematický.
Starostové Pulečného 1992 – 2017
Vinš Josef 1992
Hons Milan 1992 - 1994
Křížková Gudrun 1994 - 1998
Chvojka Petr 1998 - 2003
Hyhlan Jiří 2003 - 2004
Bursa Radek 2004 - 2006
Cakl Ladislav 2006 - 2009
Mališová Jana 2009
Choutka Václav 2009 - 2014
Mališová Jana 2014 Volby do OZ 29.2.1992
Účast 81% (133 občanů ze 164)
Platné mandáty:
Hons Milan, Weishaupt Josef, Horák Oldřich, Vinš
Josef, Benešová Irena, Strnadová Eva, Dudek
František, Brož Ladislav
Tajná volba starosty: Vinš Josef
Veřejná volba místostarosty: Hons Milan
Jednatel+účetní: Nováková Jitka
1.jednání OZ 9.3.1992
9 zvolených členů OZ
Vinš Josef – odstoupení z funkce starosty
k 31.5.1992
Mimořádné zasedání OZ 31.8.1992

Zvolení nového starosty po odstoupení Vinše Josefa
– všemi hlasy zvolen Hons Milan, předávací
protokol ze dne 31.10.1992.
Ustavující zasedání OZ 30.11.1994
Křížková Gudrun – starostka, Novák Vilém –
místostarosta, členové OZ - Bursa Radek, Čacký
Václav, Hons Milan, Prokešová Libuše, Vinš Josef,
Weishaupt Josef, Weishaupt Jiří, účetnictví a
administrativa – Vojtěchová Milada
Předávací protokol starostů Hons – Křížková ze
dne14.12.94.
Ustavující zasedání OZ 20.11.1998
Starosta – Chvojka Petr, místostarostka - Křížková
Gudrun, členové – Ederová Jitka, Bárta Pavel,
Hyhlan Jiří, Králíček Petr, předávací protokol
starostů z 11.12.1998 Křížková – Chvojka
Mimořádné zasedání OZ 3.6.2003
Starosta – Hyhlan Jiří, místostarosta – Bursa Radek
Usnesení OZ z 8.6.2004
Přítomni: Bursa Radek – místostarosta, Zelinka Jiří,
Caklová Jiřina, Novák Vilém, Jiřín Václav, Dudek
František, omluven Králíček Petr, neomluven
Chvojka Petr
OZ zvolilo starostou Bursu Radka, místostarostkou
Caklovou Jiřinu.
Usnesení z jednání OZ 2.11.2006
Ve veřejném hlasování starostou Cakl Ladislav,
místostarostou Machová Alena.
Vývoj po r. 2006
20.11.2007 starostou Cakl Ladislav, místostarostou
Mališová Jana
29.4.2009 starostkou Mališová Jana,
místostarostkou Dudková Eva
Ustavující zasedání OZ 22.12.2009
Starostou zvolen Choutka Václav, místostarostkou
Mališová Jana
Ustavující zasedání OZ 8.11.2010
Choutka Václav – starosta, Veverková Jitka
místostarostka, Šolc Lubomír, Janda Jaromír,
Dudková Eva, Mališová Jana, Zaoralová Jaroslava
4. zasedání OZ 17.1.2011
odstoupila Veverková Jitka, místostarostka
Dudková Eva, nová zastupitelka Karpíšková Eva
Ustavující usnesení OZ 5.11.2014
Mališová Jana – starostka, Flodrman Petr místostarosta, Veverková Jitka – místostarostka,
Šolc Lubomír, Hutta Václav, Choutka Václav,
Janda Petr
20.1.2016 se vzdali mandátu zastupitele Choutka
Václav, Janda Petr
Vlasta Novotná, kronikářka
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

