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Vážení spoluobčané
Do ruky se Vám dostává v tomto roce již poslední
vydání Pulečenského zpravodaje. Pojďme se v tomto vydání společně ohlédnout za uplynulým rokem
a v několika řádcích zrekapitulovat dění v naší obci.
Domnívám se, že tato forma předání základních
informací částečně nahradí výroční veřejné zasedání. Pro Vás, kteří jste vytrvale v uplynulém roce
nahlíželi pod „pokličku obecního hrnce“ a někdy si
s námi společně zamíchali, nebudou tyto informace
pranic nového. Ti z Vás, kteří jste nemohli dění sledovat tzv. z první řady, zajisté nebudete ochuzeni.
V jednotlivých bodech tohoto vydání Vám bude popsána činnost, jejímž smyslem bylo posunout naší
obec vpřed jak v problematice infrastruktury, tak
v otázkách uspokojení společného blaha občanů.
Zastupitelům, kteří svou vytrvalostí, neovlivnitelností, pílí, snahou a rozhodností přispěli k rozvoji
obce, náleží veliké poděkování a můj osobní respekt. Poděkování a respekt patří i Vám všem,
kteří jste činnost obecního úřadu v uplynulém roce podporovali
ať věcnými argumenty,
připomínkami, dotazy,
návrhy či vlastní prací.
Přeji nám všem , aby
dosavadní
pozitivní
vztahy, ochota a schopnost
spolupracovat

byly udržitelné a do budoucna se stále prohlubovaly ku prospěchu obce.
Závěrem mi dovolte vřele popřát Vám všem
a Vašim rodinám spokojené prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do roku 2013. Těším se na
společnou pozitivní, zdravou a efektivní spolupráci v nadcházejícím roce, která posune vpřed nejen
naší obec, ale především nás samotné.
Václav Choutka

Společné ohlédnutí za
uplynulým rokem 2012
Převod historického majetku obce – lesy
Naše obec v letošním roce podala na základě vypracovaných geometrických plánů žádost o převod lesního
historického majetku z Lesů ČR a. s. Do majetku obce
Pulečný bylo tedy úspěšně převedeno takřka 35 ha lesa.
V současné době má obec ve svém vlastnictví celkem 93
ha. V jarních měsících letošního roku bylo vysázeno celkem 5 500 ks sazenic, z toho 2 400 ks smrků a 3 100 ks
buků. Celkem se vytěžilo cca 237 m3 dříví. Z toho bylo
35 m3 kůrovcového dříví – což je 7 x méné než v loňském roce. Instalací lapačů a pravidelným výběrem se
podařilo výrazně omezit lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého. Z těžby je připraven klest pro firmu Moraso ke seštěpkování a dalšímu zobchodování. Pro rok
2013 bude platit nový Lesní hospodářský plán, který je
zhotovován vždy na 10 let.

Oprava obecních komunikací

Nevyhovující stav okapů a svodů na budově restaurace byl též úspěšně vyřešen kompletní výměnou doplněV listopadu letošního roku došlo k převzetí oprav
nou o opravu střechy a to zejména míst kudy se dešťová
obecních komunikací, které bylo v plánu v letošním roce
voda a tající sníh dostávaly do půdních prostor objektu.
opravit. Rozsáhlé opravy bylo možné realizovat díky zísJeště před napadnutím prvního sněhu byly též dokonkané dotaci ve výši 2 800 000 Kč z rozpočtu Libereckého
čeny nesnadné práce odkanalizování objektu restaurace.
kraje. V nadcházejícím roce bychom chtěli ve zkvalitňoJiž několik let systém odkanalizování nesplňoval paravání obecních cest pokračovat.
metry společnosti Severočeské vodovody a kanalizace
a.s. Konkrétně se jednalo o chybějící zařízení tzv. Lapol,
Kaplička
zachytávající tuky z kuchyně restaurace.
Obec Pulečný jako vlastník objektu kaple Navštívení
Panny Marie požádala Ministerstvo pro místní rozvoj Hřbitov
o poskytnutí dotace na opravu této sakrální památky. Ta
Stejně jako v případě obecní kapličky obec v letoščekala již nepřiměřeně dlouho na svůj současný vzhled
ním roce zajistila dlouho očekávanou a nutnou opravu
vnitřní i venkovní. Estetická a citlivá výsadba buksusů
havarijního stavu hřbitovní zdi. Nad původní plán oprav okolí kaple a zakoupená stylová lavička bude pak v buvit pouze jihovýchodní část zdi jsme se společně dočkali
doucnu poskytovat příjemné místo na pozastavení a reúspěšného dokončení dalších dvou částí. Nevyhovující
laxaci u tohoto svatostánku. Původní stav byl obohacen
a rozpadající se zdi byly demontovány a nahrazeny noo instalaci vhodné mříže, která umožní návštěvníkům
vým materiálem, konkrétně KB bloky. Vodní nádrž byla
nahlédnutí do interiérů kaple.
doplněna o pumpu, která zajistí pohodlnější a zejména
bezpečnější nabírání vody. Mnozí občané zajisté zaregistrovali odborně provedený prořez lip uvnitř i před hřbitovem. Náhradní výsadbou převážně okrasnými křovinami pak byla osázena pohledová místa před hřbitovní
zdí. Pěti kusy lip byla na závěr vlevo ve směru do obce
prodloužena lipová alej.
Poslední část zdi, která je ve středu rozdělena márnicí a její střecha též neunikla pozornosti a nezbytně provedeným opravám, nezůstane bez povšimnutí. Obecní
zastupitelstvo má v plánu pokračovat v dokončení zbývající části hřbitovní zdi. Z již proběhlých jednání vyplývá zachování stávajícího pískovcového materiálu zdi. Ze
statických důvodů se pravděpodobně poslední část zdi
nevyhne kompletní demontáži a zajištění stabilního záSpolufinancování rekonstrukce mostu
kladu, jehož součástí bude vyřešení odvodu vody z pole
V lednu letošního roku se připojila naše obec ke spolu- nad hřbitovem.
financování opravy mostu v dolní části obce Pulečný a to
po žádosti sousedního Rychnova o finanční přispění. Most
se nachází téměř na hranici katastrálního území Pulečného
a Rychnova a pro jeho frekventované využívání občany Pulečného obec ráda přispěla na provedené opravy.

Budova restaurace „U Dubu“

V letošním roce byla pozornost směřována též na
obecní objekt budovy restaurace U Dubu. V první fázi
došlo k převodu prostor obecního sálu do správy obce.
Do té doby měl obecní sál v pronájmu provozovatel
restaurace pan Z. Pfeffer. Sál bude sloužit zejména pro
účely společné zájmové činnosti všech občanů Pulečného a dále bude v případě zájmu pronajímán za účelem
kulturních, prezentačních či jiných akcí. Z těchto důvodů
došlo ke kompletnímu zateplení stropu sálu, který dosud vykazoval vysoké tepelné ztráty. Aby bylo dosaženo kvalitního a pravidelného vytápění, rozhodlo obecní
zastupitelstvo o změně systému vytápění. Po nelehkém
výběru a proběhlých jednáních došlo k podpisu smlouvy
o realizaci nového topného systému. K realizaci dojde na
začátku roku 2013. Sál pak bude možno využívat k pravidelným volnočasovým aktivitám, zájmovým činnostem, oslavám atd.

Architektonicko-urbanistická studie
návsi a hřiště
Obec se na základě strategického plánu obce posunula vpřed i v problematice diskutované realizace návsi a sportoviště. Po vypracování samotné studie došlo
formou veřejného zasedání k prezentaci projektu samotnými architekty. Na základě proběhlé diskuse byly
navrženy další tři termíny s možností individuálního

setkání s architekty tentokrát na obecním úřadu. Děkujeme všem občanům, kteří využili veřejného zasedání a jednotlivých schůzek k seznámení se s projektem,
i těm, kteří své dotazy, návrhy či doporučení zasílali formou dopisů.
Počátkem roku 2013 se bude obecní zastupitelstvo
dál tímto projektem zabývat tak, aby jej posunulo úspěšně do další fáze. Součástí projektu je stále diskutované
téma pozemkové parcely 240 v místech obecního hřiště.
I zde učinila obec úspěšné kroky. V současné době je vypracován návrh geometrického dělení pozemku a byla
podána žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Ten bude v lednu 2013 projednávat bezúplatný převod výše zmíněné parcely do vlastnictví obce.
Záležitosti projektu provázely též nesnadné a nepříjemné záležitosti. Jednou z nich bylo stavebním úřadem
v Rychnově zastoupeném paní ing. Müllerovou zahájené
řízení. Po proběhlém místním šetření se všemi dotčenými orgány bylo požádáno o povolení dočasné deponie na
složení materiálu ze hřbitovní zdi. Odvoz tohoto materiálu by stál nemalé finanční prostředky. Navíc nutno zmínit, že tento materiál bude na daném místě v budoucí
realizaci návsi dobře upotřebitelný. Výsledkem žádosti
o zřízení deponie byla odpověď, ve které stavební úřad
konstatuje založení černé skládky. Rádi bychom občany
informovali, že stav je dočasný a estetická stránka věci
nám není zajisté lhostejná. Věřme, že společná jednání
urychlí úspěšné vyřešení této nepříjemné etapy.

Obecní úřad informuje
Zimní údržba

Zimní údržbu zajišťuje Autodoprava Dvořák s.r.o.
Žádáme občany, aby nebránili nevhodným parkováním
průjezdu techniky.

Veřejné osvětlení

Starosta získal dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení v naší obci. Na provedení rekonstrukce byl vybrán stávající správce pan Zdeněk Pivrnec.

Lyžařská běžecká trať

Stejně jako v loňském roce i letos bude zajištěna
údržba zimní běžecké tratě, která v letošní sezóně povede přes naši obec. Konkrétní vyznačení rolbou udržované tratě z Dalešic na Kopaninu je upřesněno na webových stránkách obce.

Přehled hospodaření
k 12. 12. 2012

Rozpočet příjmy		
Skutečnost příjmy		
Úspěšného posunu bylo dosaženo též v otázkách za- Plnění				
stavitelné plochy Z1 (za benzínovou pumpou). V současRozpočet výdaje
né době je již existující studie zastavitelnosti doplněna
Skutečné výdaje
o nezbytná vyjádření Severočeských vodovodů a kanaČerpání
lizací a.s. Akciová společnost po vzájemných jednáních
s obcí vydala kladné stanovisko k možnosti napojení Konsolidační položka
části této lokality na stávající kanalizaci a napojení na Zůstatek na účtu KB

Zastavitelná plocha Z 1

vodovod ze sousedního Rychnova. Počátkem roku budou učiněny další důležité kroky k realizaci zastavitelné
plochy Z1.

Gratulujeme občanům

Jako již tradičně si
Posílení vodovodního řadu v centru obce dovolujeme popřát
V letošním roce obec též zažádala Severočeskou vo- mnoho zdraví, štěsdárenskou společnost a.s. o vydání povolení rozšířit tí, pohody a lásky
vodovodní řad v centru obce. Toto rozšíření bude však našim oslavencům,
podle vyjádření společnosti možné realizovat až po kteří v následujíkompletní rekonstrukci stávajícího řadu. Ta je plánová- cím čtvrtletí oslaví
na na rok 2013. Do té doby se bude obec snažit připravit kulatá jubilea 50,
projektovou dokumentaci a všechny podklady potřebné 55, 65, ... let:
k úspěšnému zahájení projektu.

Úspěšně získané dotace v roce 2012

I v roce 2012 se na naší obec usmálo štěstí v podobě
získaných dotací. Jednalo se konkrétně o finanční prostředky určené na:
Opravu kapličky
400 000 Kč
Sportovní vybavení
40 000 Kč
Veřejné osvětlení
224 090 Kč
Lesní hospodářství
34 400 Kč
Celkem
698 490 Kč

5 202 400,00 Kč
4 221 086,00 Kč
81,14%
9 632 400,00 Kč
8 526 210,00 Kč
88,52%
4 430 000,00 Kč
3 313 204,00 Kč

Machačný Ladislav
Horák Oldřich
Rulcová Milena
Vinš Josef
Hykmanová Vlasta
Petrák Eduard
Krejčíková Eva
Šikolová Jitka

Zdravotní středisko informuje

MUDr. Vacátková (Tel.: 483 388 004)
19–21. 12. 2012– dovolená
31. 12. 2012 – ordinační hodiny jen do 12.00
MUDr. Vondrušková (Tel.: 483 388 682)
27. 12.
7.30–11.30
28. 12.
7.30–9.30
31. 12.
7.30–10.00
7. 1.–25. 1. 2013
Po, St, Pá běžné ordinační hodiny
Út, Čt po telefonické dohodě.

Drakiáda

Adventní setkání

Letošní drakiáda potvrdila, že pulečenští jsou opravdoví horalé a nebojí se žádné nepřízně počasí. Ani první
překvapivý příchod zimy je nepřiměl zrušit akci, která
byla o to zábavnější, že si děti kromě pouštění draků
mohly postavit i prvního sněhuláka, a tak s úsměvy na
lících zvládly i první zimní promrznutí.

Adventní atmosféru v Pulečném zahájilo 9. prosince již
tradiční kulturní setkání v naší kapličce. Letos bylo o to
působivější, že návštěvníky uvítala naše kaplička v naprosto novém kabátu. Nejen exteriér, ale i interiér zářil
novotou a to umocnilo příjemné předvánoční slovo pana
Oldřicha Koláře a adventní zpěvy dětí rychnovské školy
a flétnistů a zpěváků Jablonecké píšťalky. Věříme, že program plný hudby, rukodělných výrobků místních dětí,
tvoření medových svíček, zdobení stromečků pod vedením „tří králů a Panenky Marie“ i ochutnávání výborných
adventních koláčů pomohlo všem účastníkům zapomenout na mráz a nasát příjemnou adventní atmosféru.

Mikulášská besídka
I k nám do Pulečného přišel Mikuláš, Anděl a čerti.
Přivolali jsme je tancem, soutěžemi a veselím. Žádné
z našich dětí si čerti neodnesli a ještě nám nakonec rozsvítili krásně barevný stromeček.

Adventní dílničky
Ve dnech 14. a 21. listopadu jsme se opět sešli v suterénních prostorách obecního úřadu na výtvarném tvoření. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet výrobu zelených
i jiných svícnů a svíček, malbu textilními barvami na vánoční prostírání a další techniky využité hlavně k výrobě
vánočních dekorativních předmětů, z nichž některé byly
využity k obohacení adventního trhu u kapličky.

Soutěž o adventní koláč byla velmi vyrovnaná, protože všechny dobroty byly výtečné. Přesto se díky Vašemu
hlasování podařilo vyhodnotit první tři místa: 1. místo:
Jakub Zítka - Mřížkovaný jablečný koláč, 2. místo: Zuzana Štrynclová - Eskymo řezy, 3. místo: Tereza Zítková Roláda. Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům!
Díky Vám všem, kteří jste přišli a akci podpořili!

Pravidelná cvičení na sále
v budově restaurace U Dubu

Občanské sdružení Pulečný sobě tímto zve všechny
rodiče a děti na pravidelná cvičení, která budou probíhat každou středu od 17. 00 hodin. Zahájení cvičení je
plánováno na leden 2013 a bude upřesněno na obecních
vývěskách a webových stránkách obce a to po realizaci
nového systému vytápění sálu.

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

