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Vážení spoluobčané
Za uplynulým rokem 2011 jsme se v letošním roce
společně již ohlédli 11. ledna 2012 prostřednictvím
veřejného zasedání na sále restaurace U Dubu. Děkujeme
tedy všem, kteří se tohoto zasedání zúčastnili a svou
přítomností, dotazy či připomínkami projevili svůj
skutečný zájem a dobrý náhled na minulost a současnost
naší obce. I letos před námi stojí mnoho úkolů, věřme, že
budou splněny úspěšně.
V současné době stojí naše obec před cílovou páskou dokončení převodu historického majetku lesů do
vlastnictví obce. Díky soudobým pozitivním vztahům
se společností Lesy ČR s. p. byla podepsána souhlasná
prohlášení, jejichž součástí bylo i dohledání dalšího historického lesního majetku o celkové rozloze 18,5 ha
(18,5749 m2). Po úspěšném získání těchto parcel by tedy
obec disponovala s úctyhodnými 114,5 ha lesa.
Opravy obecních komunikací jsou neméně důležitým
úkolem tohoto roku. V průběhu jarních měsíců proběhne
výběrové řízení na zhotovitele oprav a nejpozději do
konce roku 2012 by měly být opravy dokončeny. Neuspokojivý stav krajských silnic vedoucích přes naší obec je též
téma probíhajících jednání se zástupci Krajské správy silnic Libereckého kraje.
S rozvojem obce nedílně souvisí obecním zastupitelstvem odsouhlasená architektonicko-urbanistická studie
rozvojových ploch Z1 a Z18. Obecní zájem bude v letošním
roce zaměřen na kroky vedoucí k zajištění inženýrských
sítí zejména západní části plochy Z1. Vyhotovení architektonicko-urbanistické studie návsi, relaxační zóny
a dětského hřiště je pak další krok vedoucí k naplňování
programu strategického plánu a rozvoje obce v letošním
roce.
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Dlouholetá problematika vodovodu a kanalizace v obci
je tématem, jež je nutno prostřednictvím již započatých
a mnohdy nesnadných vyjednávání v tomto roce posunout vpřed. Obecní zastupitelstvo již v loňském roce
odsouhlasilo posílení zejména vodovodního řadu v centru
obce. Vlastní realizaci však poněkud brzdí neuspokojivý
stav současného řadu ve správě Severočeské vodárenské
společnosti a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
O plánech a názorech týkajících se hřbitovní zdi a jejího dalšího osudu bylo v minulosti zmiňováno již dost.
V současnosti je obec připravena na plánované opravy,
které by mohly být započaty letos v létě.
Přeji nám všem, aby se i náš kulturně-společenský
život v obci v průběhu roku 2012 rozvíjel dále a všem
nám společně přinesl uspokojení při udržování obecních
tradic. Letošní první zdařilou akcí byl již tradiční Masopust obohacený o Masopustní zábavu pro děti i dospělé.
Děkujeme vám za kladné ohlasy i na premiérové udržování
zimní běžecké tratě vedoucí přes naší obec a doufejme, že
i to se stane tradicí.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem pevné zdraví,
chuť, nadšení a elán v roce 2012.
Václav Choutka

Mapování historického
lesního majetku obce

Zimní běžecká trať
v Pulečném
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Informace
ze zastupitelstva
Dotace na opravy cest
Starosta informoval zastupitele, že byla schválena zastupitelstvem Libereckého kraje č. 484/11/ZK
účelová neinvestiční dotace na projekt pod názvem
„Opravy cest v obci Pulečný“ ve výši: 2.800.000 Kč.

Oprava mostu
Starosta Rychnova u Jablonce n. N. Ing. František
Chlouba požádal obec Pulečný o spoluúčast na opravě mostu za benzínovou pumpou na p. p. č. 957/1
v katastru města Rychnov u Jablonce n. N. Zastupitelé navrhli vzhledem k více než 90% využívání
mostu občany Pulečného spoluúčast opravy ve výši
100 000 Kč, což činí 28 % ceny opravy.
Narozeninové balíčky pro občany
Zastupitelé schválili, aby se dárkové narozeninové balíčky obyvatelům obce starším 80. let nadělovaly každoročně.

Rally Bohemia 2012
Zastupitelstvo odhlasovalo souhlas s pořádáním Rally Bohemia dne 14. července 2012 od
7 do 18 hodin.

Oprava místních komunikací před zimní údržbou
Vzhledem k nepříznivému počasí a poskytnuté
dotaci na opravu obecních cest se termín realizace
přesunul na rok 2012
Lokality Z1 a Z 18
Ing. Arch. Novosad seznámil zastupitele s konečnou verzí územní studie lokalit Z1 a Z 18 a předal
starostovi úředně ověřenou dokumentaci v tištěné podobě i na CD. Zastupitelé se podrobně s dokumentací seznámí a případné dotazy budou Ing.
Arch. Novosadem zodpovězeny.

Vodovod a kanalizace
Ing. Hudec upozornil zastupitele , že vypracovaná
projektová dokumentace na kanalizaci není v souladu s novým územním plánem. Starosta představil
zastupitelům Kateřinu Hallmanovou, která ve spolupráci s Ing. Hudcem bude obec zastupovat ve věci
přípravy stavby kanalizace a vodovodu v obci a zejména v územním a stavebním řízení. Mezi obcí a p.
Kateřinou Hallmanovou bude podepsána „ Smlouva
o zajištění územního a stavebního povolení“ – práce
bude odevzdána nejdéle do 1/2013, částka za provedenou práci je 48 000 Kč.
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Pulečenský rockový festival
Zastupitelstvo schválilo panu Milanu Machovi žádost na pořádání akce “Pulečenský rockový
festival” na území obce Pulečný pořádané dne
11. srpna 2012.

Občanské sdružení – Pulečný sobě
Starosta na základě žádosti pana Petra Jandy
oznámil zastupitelům vznik nového občanského
sdružení „Pulečný sobě“. Pan Petr Janda – jednatel sdružení a slečna Zuzana Kiralyová sdružení
představili a seznámili zastupitele s jeho plány.
Občanské sdružení „Pulečný sobě“ má zájem pracovat v oblasti kultury, sportu a dalších společenských aktivit. Rádi by navázali spolupráci se současným sdružením SK Pulec. Zastupitelé schválili
žádost nově vzniklého sdružení o uspořádání
„Masopustu 2012”.

Odměny zastupitelům
Zastupitelé odsouhlasili zrušení usnesení
č. 04/036/2011, ve kterém byly zrušeny odměny
neuvolněným zastupitelům. Starosta navrhl odměňovat zastupitele podle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb.
Kontrolní výbor
Pro porušení hlavních zásad kontrolního řádu
zastupitelstva obce Pulečný, zastupitelé schválili
odvolání předsedy kontrolního výboru paní Jany
Mališové.
Novým předsedou kontrolního výboru zastupitelé odsouhlasili pana Jaromíra Jandu.

Rozpočtová změna
Paní Alena Klacková informovala zastupitele o provedené 4. a 5. rozpočtové změně v r. 2011.
K nahlédnutí na webových stránkách obce.

Diskuse na webových stránkách
Obecní zastupitelstvo zrušilo diskusi na webových stránkách. Důvodem bylo ohrožení dobré pověsti obce Pulečný.
Starosta opět zdůraznil, že obyvatelé obce mohou
přijít na obecní úřad a případné dotazy a problémy
řešit přímo u něho, či písemnou formou zažádat
o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Využití suterénních prostor v budově obecního úřadu
Z dotazníkového šetření, které proběhlo v měsíci
lednu, ve kterém se obyvatelé obce mohli vyjádřit,
k jakým účelů by chtěli prostory využít, bylo nejvíce
hlasů pro využití za účelem komunitního scházení
občanů.
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Informace
z obecního úřadu
V měsíci únoru přijal pozvání a obec Pulečný navštívil zástupce Libereckého kraje v Bruselu pan Lukáš Vorel. Tématem bylo vedení místní samosprávy
a s ní spojená možnost získání dotací.
V měsíci březnu naší obec na stejné téma navštívila
senátorka paní Soňa Paukertová. Oběma výše zmíněným osobnostem děkujeme za projevený zájem o naší
obec.

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu

Na základě smlouvy uzavřené mezi obcí a Severočeskými komunálními službami s.r.o., proběhne
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v
neděli 6. května 2012 na stanovištích :
PŘÍJEZD ODJEZD
Kopanina
Mysliv. chata
8.00 hod 8.10 hod
Klíčnov
firma TOMEX
8.15 hod 8,25 hod
Pulečný
šrotiště
8.30 hod 8.40 hod
Pulečný
rest. U Dubu
8.45 hod 8.55 hod
Pulečný
u kovárny křiž. na Rychnov
9.00 hod 9.10 hod

Z historie - Naše obec

Náš „historický“ sloupek
se prozatím zaměřoval na
jednotlivé aktivity, spolky či kulturní památky
v obci. V tomto zpravodaji
zkusíme zprostředkovat
alespoň stručné dějiny naší obce rozkládající se na 600 ha půdy v nadmořské výšce 450 - 650 m.

Kopanina patřila ke třem panstvím – Malá Skála,
Český Dub, Svijany. Část patřící k obci Dalešice byla
v roce 1888 vyčleněna a připojena k Pulečnému. Obyvatelé se zabývali zemědělstvím, od roku 1850 tu byl
i čilý obchod s ovocem, zeleninou a bramborami. Později se rozšířilo sklářství.
V roce 1888 byl k Pulečnému připojen Klíčnov. První zmínka o osadě je rovněž z roku 1543, kdy patřila
k panství Malá Skála, v roce 1790 k panství Svijany.
V roce 1854 měl Klíčnov 201 obyvatel v 35 domech. Obyvatelé se zabývali zemědělstvím, později
výrobou skla. V obci se nacházely břidličné lomy.
V obci Pulečný vždy převažovalo zemědělství (pěstování pšenice a dobykářství). Obec v této době zásobovala mlékem Jablonec, Kokonín a Rychnov. Po roce
1850 byla zavedena výroba skla (v roce 1854 se začalo
brousit sklo, v roce 1865 byla postavena mačkárna).
Část obyvatel se zabývala olejo-malbou a řezáním cínu.
Vlastní školní budova byla zřízena v roce 1892.
V roce 1913 měla katastrální obec 196 domů
a 1086 obyvatel. Obcí vedla elektrická dráha Rychnov
– Jablonec. Silnice byla vybudována v 80. letech minulého století.
Při sčítání obyvatel po 2. světové válce bylo v Pulečném v roce 1947 již jen 470 obyvatel.
V roce 1948 bylo v obci 207 domů, byla tu obecní
škola, hasičský sbor a Sokol, dále zde byla Kampelička, horské pastevní družstvo a domácí výroba skleněného zboží.
V roce 1960 skončila činnost MNV v Pulečném,
obec se stala osadou obce Rychnov, pozdějšího města
Rychnova u Jablonce n.N. K 1. 2. 1960 tu zbylo 395
osob v 110 domech.
Po zrušení obecné školy v roce 1962 nastal další úbytek obyvatel. Přijetím územního plánu města
Rychnova (18. 6. 1988) byla obec prakticky odsouzena k zániku. Část Kopaniny a Klíčnova byla určena
k rekreaci, ve střední části Pulečného byla zřízena zahrádkářská osada a vše ostatní mělo padnout ve prospěch místního ZD.
Nově vzniklá situace po roce 1989 umožnila malým obcím získat znovu svoji samostatnost, což obec
využila.

První zmínka o obci je z roku 1543, kdy připadala majiteli panství Frýdštejn Johannu z Wartenberka.
V roce 1636 byla s Frýdštejnem připojena k panství
Český Dub. Od roku 1782 bylo toto panství majetkem
církevním. Od roku 1850 patřilo Rohanům.
V roce 1850 se obec poprvé osamostatnila. V roce
1854 měla obec 133 domů 857 obyvatel, 1 mlýn. Do
katastrální obce Pulečný patřila tehdy část Dalešic,
Rychnova a část osady Kopanina, která měla v té době
16 domů a 98 obyvatel.
2012-03-15 zpravodaj pulečný.indd 3

15.3.2012 12:00:56

Gratulujeme
občanům
Mnoho zdraví, štěstí, pohody a lásky přejeme všem
našim oslavencům, kteří v následujícím čtvrtletí
oslaví 50., 55., 60., 65., 70., 75., 80., 81., 82., 83., ...
narozeniny:

Masopustní dílničky
8. a 15. února v suterénních prostorách obecního
úřadu proběhly tvořivé masopustní dílničky, kde si
děti s rodiči připomněli tradici masopustu a vyrobili
si karnevalové masky, svícínky a jiné.

Březen
Weishaupt Josef
Dědková Illse

Duben
Kiralyová Helena
Weishauptová Daniela
Kiraly Jan
Musilová Vlasta
Musil Jiří

Masopustní zábava
Masopustní veselí jsme zakončili tancem a zpěvem
na disco zábavě pro děti a večerní taneční zábavě pro
dospělé konané v Zahrádkářské klubovně v Rychnově
3. března 2012.

Loučíme se
Dne 10. února nás navždy opustila paní
Marta Jiřínová.
Vzpomínáme!

Masopust

Dne 25. února proběhl v obci díky sdružení Pulečný sobě tradiční Masopustní průvod, který pokračoval
doprovodným programem na obecním hřišti. Po celý
průvod nám příjemně hrála kapela Grátis. Děkujeme
za tradiční pohoštění a příjemné zastaveníčko u manželů Kabelkových.

Zveme
Vás
Sledujte plakáty a www.pulecny.cz
Velikonoční dílničky

Velikonoční setkání
v kapli
Navštívení Panny Marie

23. března 2012
30. března 2012
od 16 hodin
suterénní prostory OÚ

8. dubna 2012 od 16. 00 hod.

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
a lampionový
průvod

Dětský den

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
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