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Vážení spoluobčané,
k nadcházejícím vánočním svátkům i do nového
roku 2019 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí, pohodu
v rodinách, vzájemnou toleranci a ohleduplnost,
dětem pak hodně radosti z dárků pod stromečkem a
krásný vánoční čas.
V naší obci jsme si
připomněli adventní čas
rozsvícením vánočního
stromu v sobotu 8. 12.,
kdy děti po pohádce a
mikulášské
nadílce
zazpívaly
koledy
a
stromeček se k jejich

velké radosti rozsvítil.
Druhou adventní neděli nám v kapličce přednesl
sváteční slovo pan kaplan Josef Peňáz za
doprovodného zpěvu Rychnovského tria. Na sále bylo
poté pro všechny připraveno pohoštění, vánoční
jarmark s tvořivou dílnou a vánoční atmosféru
doladilo vystoupení kantorského komorního sboru
MyJenNěkdy z Jablonce nad Nisou. Adventní akce
v naší obci jsme ve středu 12. prosince
v 18 hodin zakončili společným zpěvem koled u
vánočního stromu. Všem organizátorům patří
poděkování.
Na příští čtyři roky bylo na říjnovém ustavujícím
zasedání zvoleno nové zastupitelstvo ve složení:
www.pulecny.cz

Starostka: Jana Mališová
Místostarostka: Eva Karpíšková
Zastupitelé: MUDr. Adam Hrubý, Jaromír Janda,
Ing. Alex Šikola, Ing. Lubomír Šolc, Mgr. Helena
Vondráková.
Poslední stavební akcí letošního roku bylo
položení cca 150 m splaškové kanalizace v krajské a
z části i obecní komunikaci. Na krátký čas akce
zkomplikovala dopravu v obci, ale byla to nutná
příprava před celkovou rekonstrukcí krajské silnice
na Klíčnov, která nás čeká na jaře příštího roku.
Informace z obecního úřadu
Na OÚ si můžete zakoupit hrnek s motivem sochy
sv. Anny za cenu 80,- Kč. Stolní kalendář na rok
2019 nebyl letos vydán.
V období vánočních svátků tj. od 27. 12. – do 31.
12. 2018 bude OÚ uzavřen.
O zimní údržbu se bude nově v letošním roce
starat firma KZS s.r.o. z Jistebska, řidič pan Paldus.
Požadavky a připomínky k pluhování volejte na
telefon 775 574 239 (starostka) nebo 605 174 427
(místostarostka).
Aktuální informace z úřadu o akcích nebo jiné
důležité zprávy lze jednoduše získávat přihlášením
do e-mailové schránky nebo používáním mobilní
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aplikace „V obraze“, která je dostupná pro systémy
IOS a Android. Doporučujeme!
Do budoucna připravujeme i využívání místního
rozhlasu a spolu s firmou SVOBODA Fonservis
pracujeme na jeho zprovoznění.
Naši zaměstnanci připravili ohrazení budoucího
kluziště na hřišti. Prkna na mantinely nám darovala
fy. Pila – Rychnovská dřevařská. Děkujeme! Nyní
zbývá jen mráz a dobrovolníci, kteří pomohou
s údržbou kluziště.
Kdy na zastupitelstvo?
Příští zasedání se bude konat 14. ledna
od 19 hodin na sále kulturního domu U Dubu.
Informace ze zastupitelstva
Zastupitelé schválili:
• Prodej
posledního
stavebního
pozemku
p.č. 174/6 v lokalitě Z6a.
• Prodej stavební parcely p.č. 1473/1 na Klíčnově.
• Předsedu finančního výboru Ing. Lubomíra
Šolce a členy: Romana Horčičku, Mgr. Veroniku
Matějkovou, Ing. Michala Novotného a Mgr.
Blanku Sutnarovou.
• Předsedu kontrolního výboru Jaromíra Jandu a
členy: Radka Bursu, Renátu Horákovou, Milana
Macha a Lucii Provazníkovou.
• Pomocné orgány zastupitelstva - komise:
kulturní, stavební a nově též komisi pro životní
prostředí.
• Evu Karpíškovou jako určeného zastupitele, který
bude spolupracovat v oblasti pořizování územně
plánovací dokumentace s oddělením územního
plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o poplatku
za komunální odpad.
Na základě Stanoviska odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vejde od
1.1.2019 v platnost nová vyhláška o poplatku za
komunální odpad. Tato vyhláška mj. reaguje na
zvýšení cen služeb odvozu komunálního odpadu
o 3 % navýšením cen pro obyvatele, dále pak
v souladu s výše zmíněným Stanoviskem odboru
veřejné správy upravuje povinnost fyzických
osob (domácností), které mají v obci trvalý pobyt,
podílet se na poplatcích za komunální odpad a
využívat popelnici. Tzv. pytlový svoz je nadále
určen pouze pro nemovitosti, které nejsou trvale
obydleny nebo jsou v místech vzdálených a
nepřístupných svozové technice. I pro tyto
případy však platí povinnost minimálních plateb
za pytle. Aktuální ceník – viz příloha zpravodaje.
• Poskytnutí finančního daru ve výši 4.490,- Kč
obci Prameny v Karlovarském kraji.

•

Příspěvek na činnost Hospice sv. Zdislavy
v Liberci ve výši 2.245,- Kč.

•

Stav finančních prostředků k 17. 12. 2018:
Celkem: 9.612.481,93 Kč
Rozpočet na rok 2019:
9.775.000.- Kč
Příjmy:
Výdaje: 13.670.000,- Kč
Plánované akce:
Oprava kulturního domu
Realizace nové komunikace na Z6a
Vybudování pochůzné krajnice od restaurace
k hasičské zbrojnici
Výstavba nového zázemí hřiště
Oprava márnice na hřbitově
Obnova sochy sv. Anny na Kopanině
Oprava kříže pod č.p. 23

•
•

V současné době probíhá příprava k předání části
vodovodu „H“ do majetku Severočeské vodárenské
společnosti, tak aby byly co nejdříve namontovány
vodoměry a jednotlivé domácnosti uzavřely smlouvy
o odběru pitné vody se společností SčVK.
Společenská kronika

Opustil nás
30. 9. 2018 pan Jaromír Janda
Čest jeho památce
Narodili se

14. 9. 2018 Tomáš Petr
23. 9. 2018 Kristián Malý
26. 11. 2018 Elen Choutková
Rodičům gratulujeme a přejeme mnoho radostí
při výchově

V novém zpravodaji bude opět přiložen plán akcí
na rok 2019. Žádáme spolky i občany, kteří mají
zájem organizovat nebo spolupracovat na
sportovních nebo společenských akcích, aby
do 15. ledna 2019 sdělili termíny.

Melounek z.s.
Rádi bychom Vám představili Dětskou skupinu
Melounek.
Skupina je registrovaná u MŠMT od 1.listopadu 2018
a od tohoto datumu také vystupujeme pod tímto
názvem v prostorách bývalé školky na OÚ Pulečný.
Naším zřizovatelem je nezisková organizace
Melounek z.s. Přijímáme děti od 1 roku do povinné
školní docházky (včetně).
Naše působení prozatím není financováno z žádných
dotací ani grantů. Chod dětské skupiny je závislý
pouze na školném a finančních a materiálních darech,
jak od jednotlivců, tak firem. Za jakoukoliv pomoc
jsme velmi vděční.
V současné době dětskou skupinu navštěvuje 8 dětí.
Snažíme se o to, aby každý den byl jedinečný, rádi
zpíváme, vyrábíme, čteme a chodíme ven. Už jsme
jezdili na ponících, byl u nás Mikuláš, nakrmili jsme
zvířátka v lese a nyní se připravujeme na VÁNOCE.

Z kronik a vzpomínek
Narození Ježíše Krista a vánoční obdarovávání, to
jsou v těchto dnech aktuální témata. S Ježíškem jsme
se většinou seznámili v dětství jako se symbolem
dárcovství. Ale až mnohem později jsem začala
pojímat Ježíše jako někoho, kdo má svou životní
pouť, má nejen rodiče, Marii a Josefa, ale i třeba
babičku Annu nebo tetu Alžbětu...
My v Pulečném máme to štěstí, že zde najdeme
připomenutí jak Marie a Alžběty, ale i Anny. Naše
kaplička Navštívení Panny Marie připomíná událost,
kdy těhotná Marie navštíví svou tetu Alžbětu, která je
rovněž v požehnaném stavu, budoucí matku Jana
Křtitele.
Svátek této události se ve starokatolické církvi slavil
2. července, ale římskokatolická církev jej slaví 31.
května. V Pulečném slavíme Navštívení Panny Marie
staročeskou poutí.
Rodiči Marie a prarodiči Ježíše byli Sv. Anna a Sv.
Jáchym, jak uvádí evangelium Sv. Jakuba. O Anně,
mamince Marie, se mluví jako o „samodruhé“ a
„samotřetí“ jako o babičce Ježíška.
Naše pulečenská socha Sv. Anny byla bohužel
rozvalena vandaly, ale dochovala se na fotografii a
jako kresba Josefa V. Scheybala. Místo, kde stojí
podstavec sochy Sv. Anny je upraveno, v říjnu zde na
počest stoletého výročí republiky zaměstnanci OÚ
společně se starostkou vysadili lípu, kterou nám
darovala rodina Václavů z Rychnova u Jbc.

Obec Pulečný se snaží o obnovení sochy Sv. Anny,
opakovaně žádá o dotaci. Další možností je např.
veřejná sbírka.
Svátek Sv. Anny stanovil na 26. červenec papež
Řehoř XVIII. už v roce 1584!
Vlasta Novotná, kronikářka

Ohlédnutí za společenskými
a sportovními akcemi

8. 12. 2018 - Mikulášské odpoledne

10. 11. 2018 - Setkání seniorů a jubilantů

9. 12. 2018 - Adventní setkání
24. 11. 2018 - Turnaj ve stolním tenise

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný, IČO:
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