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Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených je za námi, měsíc
září nás mile překvapil letními teplotami, které
skončily minulý víkend, a podzim je tu. V kapličce
každý den ve 12 a 19 hodin zní nový zvon
poháněný lineárním motorem, 9. září jsme přivítali
nové občánky, finišují stavební práce v restauraci
U Dubu (ve čtvrtek 29. 9. bude opět otevřeno) a my
se tak můžeme opět společně potkávat při
sportovních a společenských akcích na sále.
A je nás o šest více...

voleb: pátek 7. 10. od 14 do 22 hodin a sobota
od 8 do 14 hodin.
Senátní volby se v letošním roce v naší obci
nekonají.
Na setkání jubilantů a seniorů- sobota 19. 11.
od 17 hodin na sále U Dubu, je připraven kulturní
program s pohoštěním. Od 19.30 bude program
pokračovat a nejen pro pozvané, zahraje k tanci
i poslechu hudební skupina Sousedi.
Na podzimní turnaj ve stolním tenise, jeho
termín je z důvodu zářijového uzavření restaurace
posunut na sobotu 5. listopadu od 9 hodin na sále
U Dubu.
Sportovní aktivity na sále kulturního domu
U Dubu:
Jóga: každý čtvrtek od 19.30 do 20.30 hodin,
zahájení ve čtvrtek 29. září
Stolní tenis: úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin
sobota a neděle od 15 do 19 hodin
Cvičení rodičů s dětmi: od října, kdy a v kolik
hodin bude upřesněno na vývěskách

Zveme Vás

Kdy na zastupitelstvo

K volbám do krajského zastupitelstva. Volební
místnost: sál v kulturním domě č.p. 22. Termín

Příští zasedání se koná v pondělí 31. října
od 18 hodin na sále restaurace U Dubu.

www.pulecny.cz
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Informace z obecního úřadu

Velkoobjemový kontejner bude naposledy
otevřen v sobotu 1. října od 9 do 11 hodin.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
bude:
v neděli 9. října 2016 na stanovištích:
Kopanina- Myslivecká chata 8.15 hod 8.25 hod
Klíčnov - firma TOMEX - 8.30 hod 8.40 hod
Pulečný – šrotiště - kontejner 8.45 hod 8.55 hod
Pulečný - restaurace U Dubu 9.00 hod 9.10 hod
Pulečný - aut. zast. u kovárny 9.15 hod 9.25 hod
Upozorňujeme občany, že druhá splátka
místního poplatku za komunální odpad byla splatná
30. 6. 2016.
K dnešnímu dni nezaplatilo cca 18 domácností!
Platbu prosím uhraďte co nejdříve na účet nebo
v hotovosti do pokladny OÚ.
Přehled příjmů a výdajů na likvidaci odpadu za
rok 2015:
Výdaje - náklady
Popis odpadu
Směsný komunální odpad

Kč
193 015

Papír

19 136

Plast

20 604

Kompozitní odpad
sklo

575
6 256

Objemný odpad

21 036

Černá skládka + pneu

16 473

bioodpad

1 944

Pytle TDO

17 412

Pytle plast

1 757

Nájem nádob na tříděný odpad

8 422

manipulace

5 316

Celkem

311 946

Z toho:
Komunální odpad
Tříděný odpad

249 891
62 055

Příjmy
Komunální odpad
Tříděný odpad

185 326
36 476

Celkem

221 802

Celkem nezaplacené poplatky k 31. 8. 2016:
za TDO: 31 901,- Kč, za psa: 2 100,- Kč
Informace ze zastupitelstva

7. zasedání OZ: Starostka informovala
zastupitele o zveřejněných zakázkách malého
rozsahu:
a) Modernizace WC a výměna dlažby
v kulturním domě č.p. 22. Zakázku provede
fy. Tomáš Sýkora, Pulečný 150.
b) Odvodnění zdiva čelního průčelí objektu
kulturního domu č.p. 22. Zakázku provede
fy. Technické služby Jablonec n. N. s.r.o.
c) Oprava pravé části severní strany hřbitovní
zdi. Byla podána pouze 1 cenová nabídka
od p. Tomáše Sýkory, o realizaci opravy nebylo
zatím rozhodnuto.
- Magistrát města Jablonec n. N., odbor dopravní a
silniční, zahájil správní řízení o určení, zda na
pozemcích p.č. 2047 a 2064 (původně MK p.č.
1294/1) existuje veřejná účelová komunikace či
nikoli.
- Odpověď na výzvu p. Libora Dědka k odstranění
nebo odemčení závory na cestě na hrázi rybníka
p.č. 1543: Ze strany obce byla snaha o řešení
situace ohledně nezkolaudované stavby rybníka,
bohužel nedošlo k dohodě s vlastníkem přilehlých
pozemků, proto zastupitelé schválili zrušení MK na
p.č. 1543 s úpravou na cestu pro pěší. V této situaci
obec neplánuje provádět údržbu a opravu hráze.
- Ing. Veverková seznámila přítomné se situací v
rozvojových lokalitách Z1, Z6 a Z18.
8. zasedání OZ: Zastupitelé byli seznámeni s
návrhem na účast obce v elektronické dražbě za
účelem koupě spoluvlastnického podílu 1/6 st.
parcely p.č. 47 se stavbou RD č.p. 100, pozemků
p.č. 233 a 234. Dále zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení
vlastnického podílu 1/2 na jmenovaných
nemovitostech.
- Krajský úřad Libereckého kraje poskytl účelovou
dotaci na akci „Modernizace kulturního domu v
obci Pulečný“ ve výši 163 500,- Kč.
Zastupitelé schválili:
a) Ve správním obvodu nematričního úřadu
Pulečný bude starosta nebo místostarosta přijímat
prohlášení snoubenců o vstupu do manželství.
b) Oddávací místo: sál v kulturním domě Pulečný
č.p. 22.
c) Stanovení oddávacích dnů: pátek od 10 do 13
hodin, 1. a 3. sobotu v měsíci od 10 do 13 hodin.

- Z důvodu neřešitelné situace ohledně
nezkolaudované stavby „Klíčnovského“ rybníka na
naši žádost vypracoval ing. Z. Hudec projektovou
dokumentaci na zrušení–odstranění stavby. Tato
dokumentace byla předána k vyjádření Povodí
Labe s.p. a oddělení životního prostředí Magistrátu
města Jablonec nad Nisou.
- Ing. Hudec předložil projektovou dokumentaci na
prodloužení splaškové stoky směrem k hasičské
zbrojnici, která byla předána k vyjádření
příslušným úřadům.
- V prázdninových měsících jsme řešili problémy
se zásobováním vodou z vodovodu zbudovaného
při akci „Z“ v roce 1986. Na základě dodaného
dokumentu – povolení stavby vodovodu ze dne 5.
5. 1986 bylo na vodoprávním odd. Magistrátu
města Jablonec nad Nisou dohledáno kolaudační
rozhodnutí platné od 2. 2. 1987 pro žadatele stavby
MNV Rychnov u Jablonce nad Nisou. Nebyl určen
žádný provozovatel ani oprávněná osoba, která by
se starala o provoz vodovodu. Místním šetřením
bylo zjištěno, že v neznámé době došlo k napojení
dalších uživatelů a tím k poklesu tlaku vody, která
z toho důvodu nedotekla do některých domácností.
V současné době jednáme se Severočeskou
vodárenskou společností o převzetí této stavby
vodovodu do jejich správy a vlastnictví.
- Řešili jsme problém s dřevomorkou, která se
objevila v rohu pod schodištěm v kapličce. Pod
vedením odborníka na dřevokazné houby pan
Milan Mach rozebral spodní část schodiště a
vyčistil a ošetřil zasažené zdivo a dřevo. Doufáme,
že se díky rychlému zásahu podařilo houbu
odstranit.
- Projektantovi p. Maděrovi byl předán mapový
podklad k vypracování návrhu prodloužení
chodníku pro pěší od parkoviště U Dubu k odbočce
u Karbanů.
Strategický plán – aktualizace
Původní strategický plán rozvoje obce Pulečný
byl schválen zastupitelstvem obce 7. 9. 2011 a je
zpracován na období 2011 – 2020. Hlavním cílem
aktualizace tohoto dokumentu je, aby se díky
přímému zapojení občanů, podnikatelů a dalších
osob v obci reagovalo na skutečné a aktuální
problémy obce. V nejbližších dnech obdržíte
dotazník, kde můžete vyjádřit svoji spokojenost v
důležitých oblastech života v obci. V odpovědích
na otázky nám můžete sdělit, co je pro Váš
spokojený život nejdůležitější či sami navrhnout
své náměty k rozvoji. Výsledky průzkumu budou
zohledněny při stanovování priorit rozvoje obce do
roku 2020.

Výběr ze strategického plánu – plnění bodu
5.5.1. Specifické cíle priority „A“ - Udržitelný
rozvoj obce
A1 Péče a údržba komunikací a inženýrských
sítí:
• Opravy místních komunikací
• Kvalitní a včasná zimní údržba komunikací
• Oprava a údržba chodníků
• Optimalizace veřejného osvětlení
• Vyřešení majetkových vztahů k pozemkům, po
kterých vedou MK
• Zajištění dostupnosti telekomunikačních sítí
(telefon, internet)
A2 Lesní hospodářství
• Přeměna smrkových monokultur na les smíšený
s minimálním zastoupením melioračních a
zpevňujících dřevin 25%
• Na vhodných stanovištích preferovat výsadbu
jedle bělokoré
• Postupný přechod od holosečného způsobu
hospodaření na výběrný
A3 Rozvoj občanské vybavenosti – využití
stávajících budov
• Oprava hřbitovní zdi, údržba hřbitova
• Vybudování návsi
• Rekonstrukce a vybavení hasičské zbrojnice ve
prospěch komunitních aktivit občanů a centrum
pro krizový štáb
• Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí pro
sportovní aktivity občanů
• Vybudování dětského koutku jako součást
areálu hřiště
• Rekonstrukce budovy č.p. 22, zachování
společenského sálu pro kulturní a sportovní
akce
• Využití vodních ploch pro vybudování
veřejného koupaliště
A4 Vodovod a kanalizace
• Rozšíření vodovodního řadu do dalších částí
obce
• Dobudování kanalizace s cílem napojení větší
části obyvatel
A5 Péče o kulturní a historické dědictví obce
• Převedení vlastnictví kaple na obec, její oprava
a využití pro kulturní aktivity v obci
• Údržba kulturních památek (sousoší piety,
kříže)
• Zmapování a péče o drobné sakrální stavby
(křížky, sochy), které nejsou kulturní památkou
• Úprava okolí pomníku padlých ze 1. sv. války
• Vyhledání vhodného prostoru a násl. přemístění
sochy sv. Jana Nepomuckého, úprava okolí
• Důstojné využití pro budovu márnice

• Obnova a údržba okolí sochy sv. Anny

Z kronik a vzpomínek:

K výše uvedeným bodům ze strategického plánu
můžeme dnes konstatovat, že všechny již
realizované i připravované akce jsou v souladu s
tímto plánem.

150. výročí PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY
Letos na přelomu června a července jsem se jako
divák zúčastnila v Hradci Králové a na Chlumu
oslav 150. výročí prusko-rakouské války r. 1866,
jednoho z největších vojenských střetů 19. století.
Důstojnost a emotivnost oslav u mne
vyprovokovaly zájem o průběh této války v našem
kraji. Posbírala jsem střípky událostí z rychnovské
farní kroniky a z výstavy Prusko-rakouská válka
1866 v Severočeském muzeu Liberec k 150. výročí
války.
Naším krajem táhly Severní rakouská armáda,
která čítala 286184 mužů a 736 děl (pozn. udivující
přesnost!) a 4 celky pruské armády. Prušáci se
sunuli do Čech 22. – 26. 6. 1866 a k potyčkám
došlo už 23. 6. u Stráže n.N., 24.6. u Dlouhého
Mostu a 26. 6. u Českého Dubu, Svijan a Kuřivod.
24. 6. Prusové obsadili Liberec a následně
pochodovali na Hodkovice, Sychrov, Jablonec,
Turnov a Železný Brod. Prušáci se libereckem
vraceli i zpět a při cestě tam i zpět vyžadovali od
obyvatelstva jídlo, rekvírovali dobytek, koně,
povozy. Objevilo se v té době i několik, naštěstí
ojedinělých, případů cholery a tyfu.
Situaci v Pulečném popisuje pamětní kniha
rychnovské fary. Čteme tam např., že 24. 6.
k večeru přijely do Kokonína přes pole první
přední hlídky Prušáků úrody nedbajíce. 25. 6. se od
Kokonína k Rychnovu pohybuje jeden dosti silný
oddíl vojska – 27. pluk pěchoty o síle 100 mužů.
Hned nato dostala obec Pulečný od představeného
Rychnova příkaz během 2 hodin dodat nepříteli
350 liber masa, 2400 bochníků chleba, 320 mázů
piva a pálenky, 50 liber tabáku, 70 liber rýže, 60
liber kávy, 28 liber soli, 30 metráků ovsa, 10
metráků sena a 30 metráků slámy, k tomu ještě
přistavit 6 párů přípřeže. Okamžitě se sešlo obecní
zastupitelstvo a přijalo veškerá opatření, aby byl
nepřítel co nejvíce uspokojen. Oddíl napochodoval
do hoření části obce, tam se rozdělil v tlupy, které
vnikaly do domů a braly dobytek i vše co nalezly.
K odporu se postavila rodina Ignáce Preisslera a
ten byl pak hrubě odveden do vězení do Turnova,
ale naštěstí se po několika dnech rodině vrátil. Při
ústupu vojsk naše obec již netrpěla.
Vlasta Novotná, kronikářka

Zprávy SK Pulec

V sobotu dne 20. 8. proběhla na pulečenském
hřišti již tradiční akce našeho spolku ,,Rozloučení
s prázdninami“.
Po druhé hodině odpolední se vydaly děti na
stezku plnou úkolů. Některé soutěže byly věnovány
tématu třídění odpadů. Účast byla tento rok menší,
cca 32 dětí, pravděpodobně z důvodu, že termín
akce byl posunutý o týden dříve a některé děti byly
ještě na prázdninách. Počasí nám přálo, sluníčko
svítilo a když dorazily děti zpět na hřiště, čekaly je
zde sladké odměny, drobné školní pomůcky a též i
malé plastové ,,popelničky“. Na hřišti si ještě mohly zasoutěžit, zaskákat v nafukovacím hradu či si
prohlédnout popelářský vůz SKS. Mnohé z dětí zůstalo až do večerních hodin. Se setměním začala
hrát výborná rocková semilská kapela SVR, která
roztančila všechny přítomné a na ,,parketu“ se tak
mohly sejít i 3 generace - děti, rodiče i prarodiče. V
tomto krásném letním teplém večeru se všichni výborně bavili až do nočních hodin. Kolem 1 hod po
půlnoci začalo pršet, ale ještě pár ,,skalních,, tančilo navzdory dešti až do samého závěru.
Akce měla dle ohlasů opravdu velký úspěch.
Děkujeme obci Pulečný za bezplatné poskytnutí
prostoru hřiště a zajištění mobilních toalet, Jiřce
Caklové za přípravu dětského programu, dále
sponzorům a personálu restaurace U Dubu za občerstvení.
Jitka Domalípová, SK Pulec

Výběr fotek z uvedených akcí nleznete na
webových stránkách ve fotogalerii. Na OÚ si
můžete zapůjčit CD s fotkami.

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný,
IČO:
00832332,
e-mail:
info@pulecny.cz,
zapsán do evidence periodického tisku, evid. číslo:
MK ČR E 17191,
odpovědná osoba: Jana Mališová, malisova.j@seznam.cz

