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Vážení spoluobčané
V loňském prosincovém vydání Pulečenského
zpravodaje jsem Vás informoval o úkolech a předsevzetích, které před námi na počátku roku 2011 stály.
Za kvalitní úroveň týmové spolupráce náleží úvodem
veliké poděkování zejména těm členům obecního zastupitelstva, kteří se svým přístupem, rozhodností
a schopností vlastního názoru snažili o objektivní
a dynamický rozvoj obce. Dokladem jsou pak výsledky, na které může být obec právem hrdá. Při ohlédnutí zpět a vyhodnocení takřka uplynulého roku
2011 lze tyto výsledky hodnotit převážně pozitivně.
Nedílnou součástí hodnocení je též zohlednění neúspěšných snah a méně pozitivních výsledků či zkušeností. I negativní zkušenost, ke které se neodvrátíme zády, může pomoci k budoucímu rozvoji obce.
Pozitivně zhodnotit loňská předsevzetí lze zejména v problematice lesního hospodaření, obecních
komunikací, kulturně společenského dění v obci,
kontroly a správy obecního majetku včetně úspěšně
dokončeného převodu kaple Navštívení Panny Marie
do vlastnictví obce. K bližšímu vyhodnocení uplynulého roku bych se však velmi rád věnoval formou prezentace na veřejném zasedání. Předpokládaný termín
je stanoven na 11. ledna 2012 od 17. 30 hodin na sále
restaurace U Dubu. Upřesnění tohoto termínu vám
bude včas doručeno pozvánkou. V úvodním slovu bych
však ještě rád poděkoval všem občanům, se kterými
jsem měl tu čest se v průběhu roku blíže seznámit
při vyřizování otázek místní samosprávy. Dále vám,
kteří jste se účastnili či nabídli pomoc při organizování společných kulturních či sportovních akcí. Vám,
kteří jste byli pravidelnými účastníky zasedání obecního zastupitelstva. Všem, kteří ochotně nabídli pomoc či užitečné rady vyplývající ze zkušenosti s vedením významných a úspěšných firem či nadnárodních
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společností. Děkuji i těm, kteří navštěvovali obecní
úřad i v případě nepříjemných záležitostí, které jsme
společnými silami a věcnými dialogy řešili. Závěrem
mi dovolte, abych Vám všem a vašim rodinám popřál
klidné prožití vánočních svátků, uchování pozitivní
energie a zachování přízně těm, kteří svými snahami
usilují o všestranný a harmonický rozvoj obce Pulečný.
Václav Choutka

Lyžařská běžecká trať
Naše obec navázala spolupráci s obcemi Dalešice
a Huntířov (Sokol) při údržbě zimní běžecké tratě, která
v letošní sezóně povede i přes naši obec. Konkrétní vyznačení rolbou udržované tratě z Dalešic na Kopaninu bude
upřesněno na webových stránkách a obecní vývěsce.
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Informace
ze zastupitelstva
Strategický plán obce
Od 30. 6. 2011 byl vyvěšen strategický plán rozvoje
obce, který měli občané možnost připomínkovat do 30. 8.
2011. Žádný z občanů tuto možnost nevyužil. Strategický
plán je k nahlédnutí též na webových stránkách obce.

Smlouva o dílo – Územní studie pro
zastavitelné plochy Z1 a Z18

Starosta informoval zastupitele, že smlouvu o dílo s Ing.
arch. Zuzanou Janouškovou podepíše, až po potvrzení převzetí podkladů pro zpracování díla ze strany objednatele.

Vodovod a kanalizace v obci Pulečný

Vzhledem k tomu, že občany obce Pulečný zajímá stav
kanalizace a vodovodu v obci, zastupitelé odsouhlasili posílení vodovodu a kanalizace v centru obce Pulečný.

Zpevnění okraje a rozšíření cesty p. p. č.
1347/1

Na náklady obce byl zakoupen materiál na zbudování
zábradlí k zajištění okraje vozovky proti sesunutí v hodnotě 20.000,- Kč. Zabudování zábradlí a zpevnění vozovky
provedli manželé Sýkorovi na vlastní náklady.

Dotace na opravu hřbitovní zdi

Obecní úřad využil 3. výzvy na získání dotace na opravu
hřbitovní zdi, kde získal od Krajského úřadu Libereckého
kraje částku 40 000 Kč. Ta byla využita k pořízení projektové dokumentace. O další finanční prostředky bude obecní
úřad žádat počátkem roku 2012.

Nájemní smlouva – Restaurace U Dubu

Zastupitelstvo navrhlo p. Zdeňkovi Pfefferovi splátkový
kalendář ke splacení dluhu na nájemném za nebytové prostory, který vznikl v předchozích letech. Pan Pfeffer dluh
uznal a v pravidelných měsíčních splátkách počínaje lednem r. 2012 se zavazuje dluh splácet. Starosta předložil p.
Zdeňku Pfefferovi návrh nové nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 22. Pan Pfeffer seznámil zastupitelstvo s připomínkami k tomuto návrhu. Zastupitelstvo
bere připomínky na vědomí a požádalo pana Z. Pfeffera,
aby předložil návrh nové nájemní smlouvy prostřednictvím
jeho právníka do 31. 10. 2011. Návrh zatím nepředložil.

Systém řízení a monitorování dopravy

Starosta žádá o dotaci na systém řízení a monitorování
dopravy (rychlostní informační tabule). Ten by v případě
kladného vyřízení žádosti nahradil současné retardéry. Zastupitelstvo odsouhlasilo, jako podklad pro získání dotace,
vypracování studie o monitorování dopravy v obci. Cena
vypracování studie firmou Gemos CZ je 4 000 Kč.

Opatrovnictví

Starosta seznámil zastupitele s usnesením Krajského
soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, které potvrzuje usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ve věci
péče o způsobilosti k právním úkonům zbaveného Jana
Palkoviče, trvale bytem Pulečný 161, o změně opatrovní-
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ka. Opatrovníkem stanovil obec Pulečný a zároveň vymezil
povinnosti opatrovníka, který má Jana Palkoviče zastupovat ve všech právních úkonech, spravovat jeho záležitosti
i majetek.

Zásobníky na posypový materiál

Obecní úřad pořídil čtyři kusy zásobníků na posypový
materiál. Tyto budou v zimě umístěny do nejproblematičtějších míst v obci.

Zimní údržba

Pro zimní údržbu obecních komunikací na r. 2011/2012
byla vybrána firma Evžen Dvořák.

Oprava lávky p. p. č. 1319

Opravu lávky p. p. č. 1319 zajišťují Technické služby
města Jablonce nad Nisou.

Hřiště a relaxační zóna

Obec Pulečný vyhlásila soutěž na vypracování architektonického řešení hřiště s relaxační zónou řešící přístup z p.
p. 46 přes p. p. 237 na hřiště p. p. č. 236. Zajímavé nápady
a návrhy architektonického řešení bylo možné odevzdat
osobně nebo e-mailem na obecním úřadě do 30. 11. 2011.
Do soutěže se přihlásily tři architektonické společnosti.
Stále bychom však ocenili zajímavé náměty, návrhy či doporučení od místních občanů. Tyto nápady pak mohou být
uplatněny při konkrétnějším zadání požadavku vypracování architektonické studie.

Rekonstrukce a využití sklepních prostor OÚ

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu bytu nebyla paní Pavlíně Cínové prodloužena nájemní smlouva. Pan
starosta zprostředkoval náhradní bydlení v Jablonci nad
Nisou. Následně byl schválen návrh zveřejnění úmyslu využití (pronájmu) suterénních prostor v budově OÚ. Prostory
jsou k nahlédnutí vždy v úřední dny.

Územní plán obce Pulečný

Zastupitelstvo obce Pulečný v souladu s § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. správní řád vydalo jako
opatření obecné povahy Územní plán Pulečný.

Pronájem pozemků

Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemků nesloužících k podnikání na dobu 5 let dle Cenového věstníku č.
01/2011,Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009
za 8 Kč/m2.

R 35 – Superseverní varianta.

Starosta oznámil zastupitelstvu, že opět potvrdil Krajskému úřadu LK před veřejným projednáváním Zásad
územního rozvoje Libereckého kraje nesouhlasné stanovisko s realizací Superseverní varianty R 35, vedoucí přes
k. ú. Pulečný – číslo usnesení 09/01/2010.

Projednání spolupráce s SK Pulec

Zástupce SK Pulec paní J. Caklová informovala zastupitele o zaregistrování SK Pulec u Ministerstva vnitra ČR dne
25. 5. 2011. Zastupitelé obce Pulečný i zástupci SK Pulec
navrhují vypracování návrhu smlouvy o vzájemné spolupráci a ujasnění vlastnických práv majetku obce a SK Pulec.
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Z historie - Naše kaplička Gratulujeme
Tento díl zpravodaje je takovou malou oslavou naší obecní občanům
kapličky Navštívení Panny Marie. Věnujme jí tedy i sloupek, kterým nahlížíme do historie v naší obci a pojďme se
dozvědět něco více o jedné z mála našich obecních kulturních památek. Za informace a doslovný překlad z německých pramenů děkujeme vážené paní Gudrun Křížkové,
jedné z bývalých starostek obce Pulečný.
Rozrůstání obyvatelstva na přelomu 19. a 20. století
dalo podnět ke zřízení vlastního hřbitova pro obec Pulečný
a příslušné obvodní vesničky. Došlo k tomu roku 1902 a pozemek pro tento účel uvolnil částečně ze svého pan Josef Wawersich z č.p. 18.
V roce 1906 pak byla vybudována hřbitovní kaple a kříž
uprostřed hřbitova. Na jaře roku 1918 byl z kaple sejmut
a použit pro vojenské účely zvon (tzv. Umíráček).
Již v roce 1924 tam však byl umístěn a vysvěcen nový
zvon. V té době se začalo zcela vážně hovořit o tom, že by
obec měla mít svůj kostelík nebo alespoň kapli sloužící ke
shromažďování věřících. V roce 1927 byl proto z rozhodnutí
pánu Arnolda Kittella, Augusta Wenzela a Winzenze Masopusta vyčleněn pozemek určený ke stavbě. Obec však ve svém
rozpočtu pro tento účel nenašla prostředky, a tak se občané
rozhodli založit stavební a zřizovací společnost, která v roce
1930 zahájila stavbu. Ze sponzorských darů 240 členů spolku
a mnoha darů ostatních občanů byla stavba kaple na jaře roku
1934 dokončena. Dne 8. července 1934 byla v zastoupení rychnovského faráře Rudolfa Schwalkeho slavnostně vysvěcena
vikářem římskokatolické církve panem Josefem Jahnem.
Roku 1935 pak byl instalován a vysvěcen i zvon v kapli
Navštívení Panny Marie. Tento byl údajně sejmut během II. sv.
války pro podobné vojenské účely jako zvon ze hřbitovní kaple
za I. sv. války.
Není nám známo, kdo rozhodl o nápisu na oblouku nad
oltářem z knihy „Písně písní“ odst. 4, 1 s názvem společenství
lásky:
„Jak jsi krásná, přítelkyně moje, není na tobě chyby jediné.“

Jako již tradičně si dovolujeme popřát mnoho
zdraví, štěstí, pohody a lásky našim oslavencům:

Prosinec
Vojtěchová Milada

Leden
Ernest Vítězslav
Rulcová Milena

Únor
Bárta Josef
Hykmanová Vlasta
Rajchmanová Bohdana
Souček Jaroslav

Zdravotní středisko
informuje
MUDr. Vacátková:
(Tel.: 483 388 004)
19. 12. - 23. 12., 27. 12. 	 dovolená
od 28. 12.		
normální provoz

Zástup zajišťuje MUDr. Šmíd (Mšeno)
a MUDr. Novotná (Kokonín)

Tímto nádherným nápisem chtěli stavitelé a zřizovatelé pravděpodobně oslavovat jak lásku Hospodinovu k jeho
lidu, tak také lásku člověka k člověku.

MUDr. Vondrušková:
(Tel.: 483 388 682, 603 211 506)
23.12., 27. 12., 30. 12. 	 7:30 - 9:30
28. 12. 			
7:30 - 9:30
28. 12. kojenec. poradna 9:30 - 10:30
29. 12. 			
dovolená

Pulečný na cestách

Makarská riviéra
Baška Voda
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Schody do nebe
Lindos - Rhodos
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Cyklovýlet

Mikulášská besídka

Milovníkům cykloturistiky a outdoorových aktivit,
kteří se sešli 2. října 2011 přálo pěkné počasí a dobrá nálada je doprovázela po celý den, který příjemně strávili na
Drábovně. Děkujeme skalnímu průvodci Petrovi Jandovi
za neobyčejné adrenalinové zážitky při lezeckých a lanových aktivitách.

Dne 3. prosince 2011 u nás proběhla tradiční mikulášská besídka. Děkujeme členům SK Pulec v čele s paní Jiřinou Caklovou za příjemné odpoledne. Ani letos naštěstí
čerti nikoho neodnesli. To asi proto, že zde žijí samé hodné děti , že?

Vítání adventu

Ekoprojekt
Třetí a závěrečné setkání uzavřelo sérii ekologických
akcí na téma jak správně třídit odpad. Tato poslední byla
stejně jako první věnována zejména dětem, které si při vesmírné procházce Pulečným vyzkoušely běh ve skafandru,
souboj se zemskou přitažlivostí či jiné „astronautské“ aktivity zakončené videoprojekční cestou do vesmíru s robotem Wallym.

Drakiáda

V sobotu 29. října doma vyrobení i koupení draci ozdobili pulečenské nebe a připravili cestu lampionům štěstí,
které odnesly naše přání do světa. Draci vedení dětmi i dospělými překonali všechny překážky a uspěli ve všech soutěžích, i když vítr v Pulečném zrovna tento víkend spal :-).
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I v letošním roce jsme navázali na tradici adventních setkání. Tentokrát však o to radostněji, že jsme společně nejen
přivítali advent, ale také oslavili získání kaple Navštívení Panny Marie do vlastnictví obce. Je tomu přesně rok, kdy jsme
psali na stránkách našeho zpravodaje, že bychom chtěli mít
kapli mezi obecními nemovitostmi. Přejme si, aby i další naše
předsevzetí končila takto úspěšně.
Za pozitivní náladu a radost z předvánočního setkání děkujeme všem, kteří v neděli 4. prosince upekli koláč, zakoupili
si dáreček – výrobek od pulečenských dětí, a tím přispěli na
naši kapličku, nebo si jen přišli poslechnout příjemné zpěvy
dětí z rychnovské školy a Jablonecké píšťalky a sváteční slovo
pana děkana Oldřicha Koláře. Mezi vzácnými hosty jsme přivítali náměstkyni hejtmana Libereckého kraje z resortu kultury
paní Ing. Lidii Vajnerovou a také starostku sousedních Dalešic
paní Hanu Velovou.
Velké díky patří všem představitelům „živého Betléma“
(zleva: M. Mach, M. Janda, J. Zítka, Z. Kiralyová, J. Wawřich)
a všem dětem a maminkám, které vyráběly vánoční ozdůbky.
Též velmi děkujeme třinácti účastníkům soutěže o nejlepší adventní koláč.
Výsledky soutěže: 1. místo: Z. Štrynclová (Andělské řezy),
2. místo: B. Schrotzová (Jablečný závin), 3. místo: J. Papayová
(Vánoční stromeček), J. Zítka (Jablečný koláč).
Celkový výtěžek z akce činí 5108 Kč, které budou použity ve
prospěch kapličky.

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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