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Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych se v čase předprázdninovém a dovolenkovém vyjádřil k rozvoji a dění
v naší obci. Ta úspěšně vstoupila do druhé poloviny roku a to zejména již započatými činnostmi,
které byly plánovány na sklonku roku loňského.
Mnozí z Vás jste zaregistrovali zahájení velkoplošných oprav místních komunikací, které provádí společnost Strabag a. s. Děkuji Vám za projevenou
trpělivost zejména ohledně zvýšeného hluku, omezené průjezdnosti a prašnosti vzniklé v průběhu oprav.
S opravami obecních cest, které budou dle finančních možností průběžně pokračovat i v následujících
letech, byly koncem května současně zahájeny dlouho
očekávané udržovací práce havarijního stavu hřbitovní zdi. Vzhledem k finanční výhodnosti, rychlosti a nutnosti bezpečnostního zajištění dalších částí
hřbitovní zdi bude obecní zastupitelstvo ještě před
prázdninami rozhodovat o pokračování těchto prací.
Stejně jako v loňském roce i letos obec zajistila rekonstrukci vodovodního propustku tentokrát v lokalitě Klíčnov. Havarijní stav předchozího propustku zejména v období jarního tání
či přívalových dešťů znemožňoval a ohrožoval
příjezd k nemovitostem pulečenských občanů.
Vzhledem k úspěšnému získání dotace ve výši
400 000 Kč a poskytnutí finančních prostředků
z obecního rozpočtu můžeme též úspěšně započít
s opravou objektu kaple Navštívení Panny Marie,
která je od loňského roku ve vlastnictví obce. Podmínkou získané dotace je dokončení oprav do konce
října letošního roku. V první fázi oprav se bude kon-

krétně jednat o opravu střechy a opravu vnější omítky.
V letošním roce nezůstane bez povšimnutí ani
budova restaurace U Dubu. Jsou plánovány zejména nezbytné opravy okapů a svodů. Vzhledem
k tomu, že od poloviny června jsou opět prostory
sálu ve správě obecního úřadu a do podzimních měsíců je nutné vyřešit otázku vytápění a maximálního snížení tepelných ztrát, byla již zahájena jednání
s firmami, které se touto problematikou zabývají.
Z důvodu zastaralého systému veřejného osvětlení, jehož provoz a financování je neefektivní, obec
v měsíci dubnu zažádala o dotaci na jeho rekonstrukci. V případě úspěšného získání dotace, bude
renovace osvětlení zahájena ještě v letošním roce.
V lesním hospodářství jsme v letošním roce učinili historicky významné kroky zajišťující nám i budoucím generacím trvalé finanční zdroje v obecním
rozpočtu. Od května letošního roku má naše obec ve
svém majetku 93 hektarů lesa. Téměř polovina těchto lesů byla ještě do letošního dubna vedena ve vlastnictví Lesů České republiky, a. s. V listopadu a prosinci
2011 firma Geodézie Jablonec nad Nisou provedla zaměření lesních pozemků, které bylo nutné k převodu
na obec Pulečný. V letošním roce se současně zpracovává nový lesní hospodářský plán, který bude platit od
1.1.2013. Tento plán vyhotoví firma EKOLES na základě kompletního seznamu lesních parcel obce. Pokud
jde o péči o obecní lesy, náleží veliké poděkování lesnímu hospodáři panu Liboru Nevyhoštěnému. V obecních lesích v první polovině tohoto roku bylo vytěženo
29 m3 dříví – kůrovcové hmoty, což je oproti loňskému

roku, ve stejné době, téměř 5x méně. Z této skutečnosti
vyplývá velmi úspěšně vedený boj s kůrovcem. Následovalo dubnové zalesnění po kůrovcových ohniscích
vytěžených v loňském roce. Bylo vysázeno 2 400 ks
sazenic smrků a 3 100 ks sazenic buků. Na tuto výsadbu obec zažádala o dotaci na hospodaření v lesích.
V červnovém úvodním slovu nelze nezmínit problematiku vodovodu a kanalizace v obci. Na základě
snah předchozích starostů a pověřených zastupitelů je
v současném územním plánu myšleno na vodovodní
a kanalizační řad. Již v roce 2007 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na realizaci vodovodu
a kanalizace v obci. Bohužel však nebylo zohledněno
písemné vyjádření firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., ze dne 7. 12. 2007, kde byla stanovena
podmínka napojení vodovodu ze sousedních Dalešic.
Pokud jde o kanalizaci, nebylo nalezeno vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace k plánovanému rozšíření kanalizace v obci. V současné době
bezpečně víme, že velkoplošné napojení (jak bylo plánováno mými předchůdci) je nerealizovatelné, a to
zejména z finančních důvodů. Rozptýlený charakter
zástavby (zejména v lokalitě Klíčnov) byl a v současnosti stále je důvodem neefektivnosti investice, která by měla velmi dlouhou návratnost (měla stát cca
17,5 milionu korun). V minulosti obec prokazatelně
nepodala ani žádost na poskytnutí dotace a z obecního rozpočtu ji nelze v takovém objemu profinancovat.
Dalším důvodem nerealizovatelnosti záměru je
pak nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod
v Rychnově, která neumožňuje napojení v tak velkém
rozsahu. S politováním musím tedy konstatovat, že kanalizace a vodovod v rozsahu vyhotovené projektové
dokumentace nelze v současnosti zcela zajisté realizovat. Tyto okolnosti měly být řešeny již před zadáním
projektové dokumentace, za kterou byla tehdejším
starostou podepsána mandátní smlouva s odměnou ve
výši 1 596 104,- Kč a v letech 2007 a 2008 zcela zbytečně proplacena z obecního rozpočtu částka 411 700,- Kč.
Jednání se společností SČVaK však stále probíhá.
V současné době je úspěchem jednání o odkanalizování zastavitelné plochy Z1 (pouze západní části)
a možnost budoucí realizace rozšíření vodovodního řadu v centru obce, kde z vyjádření vedoucího
managementu Severočeské vodárenské společnosti
vyplývá možnost rozšíření vodovodu v centru obce
až po dokončení rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu ve správě SVS. Ta plánuje rekonstrukci
zahájit a ukončit v roce 2013. Nezbytnou součástí bude však vybudování tlakové posilovací stanice.
Po krátkém exkurzu do problematiky rozvoje obce
mi dovolte Vám všem popřát příjemné prožívání prázdnin a dovolených. Vám, kteří plánujete odjezd za hranice obce přeji bezpečné cestování, příjemné zážitky
a šťastný návrat do Pulečného. Projekt Pulečný na cestách stále probíhá, takže neváhejte zajít na obecní úřad
pro znak obce a v zemích blízkých či vzdálených fotit.
Václav Choutka

Informace z obecního úřadu
Poděkování občanům
Starosta děkuje sdružení Pulečný sobě za zorganizování
brigády při úklidu pořezaného dřeva na místním hřbitově.
Poděkování náleží také všem dalším místním občanům,
kteří přidali ruku k dílu, a též vychovatelkám a dětem z Dětského domova z Jablonce nad Nisou. Významnou pomocí
v podobě odvozu dřeva ze hřbitova přispěl pan Jan Kiraly.

Pracovník VPP
V měsíci červnu jsme se rozloučili s pracovníkem
pro úklid obce panem Jakubem Juráskem. Mnohokrát
mu děkujeme za vstřícnost a kvalitní práci, kterou
prokazoval i nad rámec svých povinností.

Informace ze zastupitelstva
Přezkoumání hospodaření za rok 2011
Starosta seznámil zastupitele se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Pulečný a se závěrečným účtem za rok 2011. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno na základě zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí. Kontrolu provedl Ing. Milan Třešňák z KÚLK dne
24. 4. 2012. Při přezkoumání hospodaření obce Pulečný za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky .
Hospodaření obce za období leden - květen 2012
Příjmy: Rozpočet
4.690.000 Kč
Skutečnost
1.626.105 Kč tj. 34, 67%
Výdaje: Rozpočet
4.690.000 Kč
Dotace			
2 800 000 Kč
Skutečnost
1.960.841 Kč tj. 26, 18%
Zůstatek na účtech u KB

7.289.657 Kč

Sál restaurace U Dubu
Na základě vzájemné dohody s p. Zdeňkem
Pfefferem byla ukončena nájemní smlouva nebytových prostor restaurace U Dubu ze dne 31. 8.
2009 dohodou k 12. 6. 2012.
Tímto prostory sálu restaurace U Dubu opět
spravuje obec. Vedením agendy pronájmu hřiště
a sálu v restauraci U Dubu pověřil starosta místostarostku paní Evu Dudkovou.

Architektonicko-urbanistická studie centra obce
Nejvýhodnější cenovou nabídku na řešení architektonicko-urbanistické studie centra obce
Pulečný podali architekti Ing. arch. Ondřej Novosad a Ing. arch. Zuzana Novosadová z firmy ARCHIDEE.
Zastupitelé byli již seznámeni s první fází rozpracované studie návrhu řešení návsi, relaxačního centra a hřiště v centru obce. Do konce června
2012 bude dokončen kompletní návrh této studie, která bude občanům prezentována na plánovaném veřejném zasedání.
Ošetření dřevin na hřbitově
Firma ARBORION provedla obnovu hlavového řezu lipových stromořadí a bezpečnostní řez
ostatních dřevin v prostoru hřbitova. Ostatní práce (kácení lípy, odstranění náletů a úklid dřeva)
provedlo bezplatně občanské sdružení „Pulečný
sobě“ s pomocí několika obětavých občanů.

Získané dotace
Obec Pulečný obdržela z Libereckého kraje dotace ve výši: 26.000 Kč na třídění odpadu; 40.000
Kč na opravu havarijní situace hřbitovní zdi; dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
kapličky ve výši 674 940 Kč se spoluúčastí obce ve
výši 274 940 Kč. Ukončení oprav kapličky je plánováno nejpozději do konce října letošního roku.
V současné době probíhá výběr stavebních firem.
Nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory
Pronájem obecních bytů je od roku 2009 stanoven ve výši 60,- Kč/1 m2. Zastupitelé navrhli
zachovat tuto cenu pro všechny nájemní byty
a stanovili cenu 10,- Kč/1 m2 za nebytové prostory (sklep, půda).

Regulace vod při jarním tání a přívalových deštích
Z důvodu zajištění odvodu vod z jarního tání
a přívalových dešťů byly učiněny kroky vedoucí
k jejich regulaci. V centru obce a lokalitě Klíčnov
byly provedeny obnovy propustků. V tomto roce
bychom rádi v těchto opravách pokračovali.

Udržovací práce na hřbitovní zdi
Oprava obecních cest
Koncem května byly zahájeny udržovací práVeřejnou zakázku na opravy obecních cest vyce havarijního stavu hřbitovní zdi. Dokončení hrála firma STRABAG a. s. V současné době probíudržovacích prací jihovýchodní části zdi je plá- há předání některých již opravených.
nováno na konec června. Zastupitelé pak budou
seznámeni s provedenými pracemi a následně
dotázáni, zda-li bude obec pokračovat v udržovacích pracích zdí na jižní části (vstupní brána)
a části západní (směr k Rychnovu).

Stav před zahájením oprav

Stav po ukončení oprav

Gratulujeme
občanům

Pulečný na cestách

Přejeme mnoho zdraví, štěstí, pohody a lásky všem našim občanům, kteří v následujícím
čtvrtletí oslaví kulatá jubilea 50, 55, 65, 70, 75,
80, 81, 82 … let:
Vinšová Alena
Karpíšková Eva
Weishaupt Jiří
Vavřichová Božena
Pour Ladislav
Novák Vilém
Svoboda František
Horáková Ludmila

Vítáme nové občánky
S narozením děťátka začíná se pohádka ...
Přejeme všem rodičům i dětem, aby svou pohádku
prožívali jen s radostí a vítáme mezi námi nového
občánka Marečka Zahna (24. dubna 2012)
Rodičům gratulujeme!

Loučíme se

Dne 14. března 2012 nás navždy opustil
pan Miloslav Štumpa a 21. března 2012
pan Jaroslav Beckert.
Vzpomínáme!

Zveme vás
Dne 14. 7. 2012 od 7. 00 - 18. 00 hod. proběhne na uzavřených úsecích obce Pulečný rychlostní zkouška automobilové soutěže Rally Bohemia.
Celá trasa rychlostní zkoušky se týká obcí: Klíčnov,
Pulečný, Rychnov, Pelíkovice, Radoňovice, Hodkovice
n.M., Sedlejovice, Vrchovina, Třtí, Radostín, Sychrov.

Náměstí Ho-Chi-Minh
Vietnam

Budhistický chrám
Mirisa Srí Lanka

Obecní úřad doporučuje
Na základě prosby Policie ČR, žádáme občany
obce Pulečný, aby zkontrolovali, případně opravili označení vlastních objektů (číslo popisné) tak,
aby bylo viditelné z místní komunikace při průjezdu složek Záchranné služby, Policie a Hasičů.
Jde o velice důležitou informaci při rychlém zasahování těchto složek záchranného systému.

Zdravotní středisko
informuje
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Vacátková,

tel.:+420 483 388 004
Dovolená:
9. 7. - 22. 7. 2012
Zástup zajišťuje:
MUDr. Novotná (Kokonín), tel.: 483 302 189
MUDr. Šmíd (B. Němcové, Jbc), tel.: 483 302 506

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Vondrušková,
tel: 483 388 682, www.alergojbc.cz
Během prázdninových měsíců
je upravena ordinační doba:
PO 7.30 - 11.00 hodin
ÚT 7.30 - 10.00 hodin
ST 7.30 - 12.00 hodin
ČT 7.30 - 10.00 hodin
PÁ 7.30 - 9.00 hodin

Dovolená bude probíhat v termínech :
11. - 15.6. 2012, 2. - 7. 7. 2012, 20. - 24. 8. 2012

Z historie
Měsíc červen je jeden z nejoblíbenějších měsíců
nejen proto, že nám začíná léto, ale také je to
období školních výletů, vysvědčení a prázdninového těšení. Taková malá oslava školy, i když
v našem případě už jen její budovy, se v tento
čas určitě hodí. I tentokrát děkujeme bývalé
pulečenské starostce paní Gudrun Křížkové za
poskytnutí historických informací a dosavadní
velmi příjemnou spolupráci.
Škola v Pulečném
byla postavena městským radním a architektem
Františkem
Koudelou z Jablonce
v celkovém nákladu přes
29.000 zlatých a byla
slavnostně otevřena 8.
září 1892. Vyučování začalo 12. září 1892.
Pulečenské děti navštěvovaly školu v Rychnově až do r. 1780, kdy
Škola v Pulečném v roce 1923
bylo poprvé zavedeno
zimní vyučování (Ercurrendo) v Pulečném v pronajaté
místnosti v domě č. 32 a bylo vedeno panským sloužícím a rychnovským školským pomocníkem p. Juppe.
Začátkem 19. století, pravděpodobně v letech 1807
- 1827, obstarával tuto službu rychnovský písař Leopold Kraus, kterému se přezdívalo „Kanterpold“. V roce
1807 vyučoval v domě č. 17. Obce Klíčnov a Kopanina
spadaly od r. 1812 pod pulečenskou školu. Ve školním
roce 1874 - 75 vykázala pulečenská škola nejvyšší počet žáků, a to 174.
Školné v době „Kanterpolda“ činilo 3 krejcary na
žáka týdně. Ty musel učitel sám každou sobotu od žáků
vymáhat. V tento den však většina žáků ve škole chyběla. Příjmy učitele byly velmi malé, proto většina byla
nucena si přivydělávat muzikou nebo jako obecní písař.
Až do roku 1828 bylo vyučováno v soukromých
domech. V r. 1828 obec zakoupila dům č. 101 včetně
610 m2 půdy ke školním účelům. V té době učil v Pulečném školský pomocník Franz Starch. Po smrti Starcha
(1829) obdržel zdejší učitelské místo Antonín Podlipný, učitel v Dalešicích. Ten vykonával úřad plných 41 let
k plné spokojenosti obce a jeho představených.
Za působení Podlipného v r. 1838 byla zdejší expozitura změněna na samostatnou jednotřídku a v témže
roce začala obec s výstavbou nové školní budovy (č.
141, současné č. 150). Náklady na tuto školní budovu,
která byla ve své době považována za jednu nejhezčích
v okrese, se pohybovaly okolo 4.000 zlatých. Stará škola (č. 101) byla prodána Ignaci Maiovi z č. 66. Po penzionování Podlipného převzal úřad František Klikorka,

učitel z Dalešic. V r. 1873 se škola stala dvoutřídkou
a v r. 1892 trojtřídkou. Ke dni 1. 3. 1879 přešel Fr. Klikorka do Nové Vsi a tamější vrchní učitel Robert Weishaupt do Pulečného, kde zůstal až do 1. 3. 1887. Od 1.
3. 1887 vedl školu August Lassika, rychnovský učitel,
až do doby, kdy převzal funkci Josef Schmidt 1. 3. 1890.
Po něm následoval od 1. 9. 1892 Johann Schafmann.
Podle místních pamětnic byla škola německá a přibližně od r. 1919 byla jedna třída pro české děti.

Škola v Pulečném v roce 1959

Škola v Pulečném v roce 1960

Budova bývalé školy - červen 2012

Čarodějnice

Velikonoční dílničky
Ve dnech 23. 3. a 30. 3. 2012 proběhly v suterénních prostorách obecního úřadu slibované dílničky.
Děti si mohly připomenout tradice s Velikonocemi
spojené. Napekly si perníčky, vyrobily různé druhy kraslic i zelených dekorací z ječmene, naučily se
plést pomlázku. Děkujeme paní Krejčíkové za upečení perníčků, panu Jirkovi Weishauptovi a manželům Rubášovým za poskytnutí vrbového proutí
a společnosti Kokonínská zemědělská za ječmen. .
20 mm

15 mm

LOGOTYP EKOAKCÍ V OBCI PULEČNÝ
DATUM: 31. KVĚTNA 2011
VARIANTA: 1A
AUTOR: DAVID MATURA / 776 270 766

Velikonoční setkání
Prostředí naší kapličky i jejího okolí je velmi
příjemné pro setkávání a kulturní akce. A díky vám
všem, kteří jste si i přes velmi mrazivé aprílové počasí našli čas a přišli, mohl tento prostor letos poprvé ožít i na Velikonoce. K velmi pěkné atmosféře
přispělo skvělé vystoupení sboru Generation Gospel
Choir, sváteční slovo pana faráře Oldřicha Koláře,
malý trh výrobků našich pulečenských dětí i šikovných rodičů a babiček a také ochutnávka nejlepších
pulečenských velikonočních koláčů. Tímto děkujeme
všem rodičům a dětem, kteří pod vedením sdružení
Pulečný sobě vyráběli výrobky na trh, paní Aurelii
Patočkové za úžasné háčkované kraslice a velikonoční zvířátka a všem účastnicím soutěže o nejlepší koláč. Vítězkou soutěže se stala paní Zuzana Štrynclová. Gratulujeme! Všem, kteří svým finančním darem
přispěli na opravu kapličky mnohokrát děkujeme.
Speciální poděkování náleží panu M. Kalivodovi za
příspěvek 2000 Kč věnovaných občanskému sdružení Pulečný sobě a to na další tvoření s dětmi.

I letos můžeme poděkovat partě SK Pulec za
pěkně připravené čarodějnice. Průvod plný soutěží,
napětí, lampionů i více či méně strašidelných čarodějnic nás zavedl až k očekávanému ohni a dobrému občerstvení. Dobře jsme se bavili! I letos děkujeme panu Janu Kiralymu za pomoc s přípravou vatry.

Pulečenské olympijské
hry
Rok 2012 je rokem letních olympijských her a jejich atmosféru si mohl letos vychutnat i Pulečný. I my
jsme 9. 6. 2012 zapálili olympijský oheň a závodníci
úspěšně absolvovali všechny disciplíny. Odpoledne
plné sportovního klání, exhibice Karate klubu z Rychnova, vystoupení divadla Vichr z hor i útulek Dášenka přilákali velký počet dětí a jejich rodičů. Věříme,
že si děti kromě spousty dobrot, ručně vyrobených
medailí, diplomů a dalších odměn odnesly i mnoho příjemných kulturních a sportovních zážitků!.
20 mm

15 mm

LOGOTYP EKOAKCÍ V OBCI PULEČNÝ
DATUM: 31. KVĚTNA 2011
VARIANTA: 1A
AUTOR: DAVID MATURA / 776 270 766
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