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Vážení spoluobčané
Věřím, že jste si všichni užili léta a příjemných
dovolených. Že jste měli čas na zasloužený odpočinek spojený s příjemnou relaxací v našich domovech, na horách, na mořích v zemích blízkých či vzdálených. Léto a s ním spojené „výletování“ jsme započali slavnostním otevřením Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových (19. června 2011), která vede
z Jablonce přes Dobrou Vodu, Rychnov a Pulečný, kde
také končí. Díky ní se výletníci mají šanci dozvědět
více i o naší obci, která, jak na slavnostním zahájení
uvedl moderátor David Jelínek, je pro mnoho lidí jen
tou jednou zastávkou autobusu. Já věřím, že tomu tak
již dávno není a my všichni, kteří zde žijeme a aktivně se zapojujeme do místního dění, dáváme Pulečnému možnost být nejen příjemným místem venkovského bydlení, ale také hezkým a zajímavým cílem k navštívení. Od slavnostního otevření je naše obec atraktivní pro turisty též existencí turistické známky, kterou lze zakoupit na obecním úřadu.
Turistická známka
zobrazující původní
sochu Sv. Anny, kterou brzy opět uvidíme namísto současného křížku.

Jednou z tvůrčích dílen na
slavnostním otevření stezky
manželů Scheybalových byla
malba společné krajiny

Počínaje tímto vydáním Pulečenského zpravodaje otvíráme rubriku Pulečný na cestách. Budeme rádi,
když se s námi podělíte o krásu a pohledy pěkných
míst. Cestovní znak Pulečného je možno vyzvednou
k zapůjčení na obecním úřadu.
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Informace
z obecního úřadu
Oznámení o konání veřejného projednání 2. návrhu Územního plánu Pulečný.
Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje – oddělení územního
plánování z titulu pořizovatele dle §6, odst. 1, písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu § 172 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Konání veřejného projednání 2. návrhu Územního plá-

nu Pulečný se uskuteční ve středu 26. října 2011
v 15.30 hodin v sále restaurace U Dubu v obci Pulečný, a to s odborným výkladem zpracovatele návrhu územního plánu z firmy AURUM s.r.o., Pardubice.
Pracovníci VPP
Novým pracovníkem VPP byl přijat další občan Pulečného pan Jakub Jurásek. Oba pracovníci zajišťují úklidové práce ve vesnici a též plní úkoly v lesním
hospodářství.
Obecní komunikace
V průběhu září proběhne zmapování cenových nabídek na zimní údržbu obecních komunikací. Současně jsou před zimní sezónou plánovány opravy krizových úseků obecních komunikací.

Informace
ze zastupitelstva

boru stavebního a životního prostředí a státní památkové péče k provedení zabezpečovacích prací
při odstranění havarijního stavu hřbitovní zdi na
p. p. č. 854, které je bez námitek. Dále poskytl inKaple Navštívení Panny Marie
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod formace získané na stavebním odboru Městského
(dar) kaple Navštívení Panny Marie na stavební úřadu Rychnov u Jablonce n. N.
Z bezpečnostních důvodů zajistil zabezpečoparcele č.295, stavební parcely č. 295 o výměře
vací
práce severovýchodního rohu hřbitovní zdi.
58 m2 a pozemkové parcely č. 71/2 o výměře 207
m2 do vlastnictví obce. Na žádost starosty pode- Bude následovat odborné posouzení stavu a přijepsalo Biskupství litoměřické smlouvu o bezúplat- tí potřebných opatření. Ing. Müller razantně navrném převodu kaple. Ve smlouvě se obec Pulečný huje, že by měla být vypracována odborná projekjako obdarovaný a povinný z věcného břemene tová dokumentace spolu s posouzením statika.
zavazuje užívat kapli Navštívení Panny Marie vý- Uzavření smlouvy o dílo na zpracování
lučně pro muzejní, výstavní, koncertní, edukativ- Lesního hospodářského plánu obce Pulečný
ní a bohoslužebné činnosti. Součástí je i smlouva
Starosta navrhl uzavření smlouvy o dílo se
o výpůjčce mobiliáře.
zpracovatelem EKOLES-PROJEKT s.r.o., Jablonec
nad Nisou na zpracování lesního hospodářskéCeník prodeje dřeva
Zastupitelstvo schválilo ceník prodeje dřeva. ho plánu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022. EKOLESPROJEKT s.r.o. zpracoval LHP již na minulé obdoViz příloha.
bí a má se zpracováním LHP bohaté zkušenosti.
Zásady při prodeji pozemků
Zastupitelstvo schválilo zásady prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce.
Výběr zhotovitele na vypracování studie pro
zastavitelné plochy Z1 a Z18
Po dalším prověření cen doporučených nabídek Doc. Ing. Arch. Karla Havliše a API Studia s.r.o.
byl zastupitelstvem vybrán kolektiv Doc. Ing.
Arch. Karla Havliše.
Bezodkladné zahájení řešení problematiky
havarijního stavu hřbitovní zdi
Starosta informoval zastupitele o problematice havarijního stavu hřbitovní zdi. Seznámil zastupitele se stanoviskem z MÚ Jablonec n. N z od-

Oprava obecní cesty p. č. 1280/1
Na základě uskutečněného výběrového řízení
a předchozí kladné zkušenosti byla vybrána firma
Evžen Dvořák. Majitelé přilehlých domů souhlasili
se spolufinancováním na vybudování asfaltového
povrchu v částce 3000 Kč za každou rodinu.

Knihovna informuje

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

Díky oddělení regionálních služeb Městské knihovny v Jablonci nad Nisou vám opět můžeme nabídnout
nové tituly.

Z beletrie to jsou například:

Neff, Ondřej - Čtvrtý den až na věky
Steel, Danielle - Pozdní láska
Třešňák, Zdeněk - Vražda v Mariánských Lázních
Viewegh, Michal - Lekce tvůrčího psaní
Wood, Barbara - Hořké tajemství
Žáček, Jiří - Život je boj

Z knih pro děti a mládež:

Blakey, Nancy - Pro šikulky bez telky
Macourek, Miloš - Arabela
Molloy, Michael - Čaroklání
Rowling, Joanne - Harry Potter a ohnivý pohár

Připomínáme, že knihovna je přístupna všem našim
občanům v úředních hodinách obecního úřadu.

Díky, že nejsme lhostejní!
Dne 16. 7. 2011 nám byl v pozdních večerních hodinách úmyslně zapálen náš dům v Pulečném.
Touto cestou chceme srdečně poděkovat všem
sousedům za okamžitou a nemalou pomoc. Zvláštní dík patří panu Romanu Sýkorovi za vynesení dětí
z hořícího domu a další pomoc.
Též děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu obce Pulečný za pomoc a starost o náš další osud.
Simona Hanzalová s rodinou
Manželům Černákovým,
manželům Černým,
paní místostarostce Dudkové,
Michalovi Hádkovi,
Manželům Králíčkovým,
manželům Sýkorovým,
manželům Šťastným,
paní Zaoralové s rodinou.

Září
Bursová Zdenka
Schrotz Miroslav
Sýkorová Ludmila
Šťastná Eva

Říjen
Ernestová Stanislava
Schejbal Jiří
Weishauptová Milena

Listopad
Čacký Václav
Hrubý Horymír
Chvojková Dagmar
Patočková Aurelie

Gratulujeme a vše nejlepší
do společného žití přejeme
novomanželům Ernestovým,
kteří si řekli své „ANO“
3. září 2011 na radnici v Liberci.

Vítáme nové občánky
S radostí vítáme mezi námi
Zdeničku Bursovou
narozenou 13. července 2011.
Přejeme jí život plný zdraví, lásky a štěstí.
Rodičům gratulujeme a přejeme mnoho krásných
společných chvil.

Z historie

Rozloučení s prázdninami

Historie nám často nabízí možnost porovnání, jak
některá místa či činnosti vypadaly dříve a jak dnes.
V některých případech již zůstává pouze to ohlédnutí.
Dnešek již není nebo byl nahrazen něčím jiným. Tak to
v životě chodí a změna znamená život.
Již několik let v naší obci nefunguje hasičský sbor.
Škoda. O jeho obnovu by zájem byl, ale téměř nikdo
nemá čas ani chuť se zapojit. Pojďme tedy alespoň zavzpomínat na aktivní fungování pulečenských hasičů
v časech minulých. Ohlédnutí je to plné úsměvů a nadšení.
Se stejným nadšením se i dnes snaží skupina pulečenské mládeže za pomoci obecního úřadu získat dotaci na využití hasičské zbrojnice ke kulturním účelům. Držme jim palce!

Dne 27. srpna 2011 proběhlo již tradiční rozloučení s prázdninami, které se v tomto roce opět neslo v duchu soutěží a sladkých odměn. Nepřízeň počasí zabránila uskutečnění plánovaného koncertu. Snad
tedy příště dostane příjemná muzika kapely Bay Bay
možnost zaznět v Pulečném.

Jak ušetřit na odpadech?
Jak správně třídit?

A spousta dalších otázek i fundovaných odpovědí zazněla ve středu 31. 8. 2011 na besedě na Obecním
úřadě v Pulečném. Děkujeme všem, kteří si udělali
čas a doufáme, že pro ně setkání bylo nejen příjemnou společenskou akcí, ale také přínosem nových informací.

Zveme vás
Cyklovýlet

Obecní úřad zve všechny příznivce cykloturistiky
na společný výlet. Cíl trasy dle vzájemné dohody,
nálady a věkového složení. Rodiny i s dětmi jsou
vítány.
Neděle 2. října 2011, 9:00, sraz před OÚ
(v případě nepřízně počasí jiný termín)

Eko-projekt (závěrečné setkání)

Vytříbené a vytříděné zábavné sobotní odpoledne s filmovou projekcí pro dospělé i děti.

Drakiáda

V průběhu letošního podzimu proběhne opět
drakiáda, Termín konání bude upřesněn na vývěskách a webových stránkách obce.
Hasičcké soutěže pořádané na bývalém hřišti. Za poskytnutí
fotografií opět děkujeme panu Václavu Jiřínovi.
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