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Vážení spoluobčané,

Zveme Vás

máme za sebou první ročník staročeské
pouti ke svátku Navštívení Panny Marie spojenou
se slavnostním svěcením nového zvonu a dětským
dnem. Dle Vaši ohlasů byla sobota 28. 5. kladně
přijata, ve znamení dobré nálady a radosti dětí z
jízdy koňským povozem, na kolotoči, šermířskými
zápasy, střelbou z luku, atd. Po sedmdesátičtyřech
letech visí ve věžičce kapličky nový zvon zasvěcený
Panně Marii. Zvonění obstarávají zvoníci
z nejbližších domů a zvoní „klekánice“ v 19 hodin
a o víkendu navíc ve 12 hodin. V dohledné době
počítáme s pohonem lineárního motoru a časového
spínače.
Dětem přejeme úspěšné zakončení školního
roku, krásné prázdniny plné nevšedních zážitků a
nám dospělým příjemnou dovolenou a krásné léto.

•

V sobotu 16. července od 18 hodin na letní
sousedské posezení u táboráku s kytarou. Na
hřišti budou připraveny buřty a pivo + vlastní
přinesené domácí speciality a dobroty…

• V sobotu 20. srpna od 15 hodin na hřišti na
"ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“, které
pořádá SK Pulec z.s.
Na děti čeká odpoledne plné soutěží a odměn,
od 19 hodin zahraje kapela SVR ze Semil.
Občerstvení zajistí restaurace U Dubu. Všichni
jste srdečně zváni.
Plakáty budou vyvěšeny během prázdnin.
•

V pátek 9. září v 16 hodin přivítá kulturní
komise již podruhé malé občánky, narozené od
dubna 2015 do srpna 2016.

• Cvičení rodičů s dětmi a cvičení jógy bylo
ukončeno, sejdeme se opět po prázdninách.
Bližší informace budou zveřejněny na
plakátcích.
www.pulecny.cz

ČERVEN 2016

Příští zasedání OZ bude dne 25. července od 18
hodin na sále restaurace U Dubu.
Informace z obecního úřadu

Upozornění: Stále ještě nemají někteří zaplacen
poplatek za popelnici a psa. Začátkem července
budou neplatiči osloveni doporučeným dopisem.
Na hřbitově opět řádí vandalové a odřezávají
poslední zbytky kovových prvků z hrobů!
Od 1. července budou v obci pracovat čtyři
pracovníci na úklidu obce, budeme rádi za Vaše
náměty a přání ohledně zlepšení vzhledu obce.
Informace ze zastupitelstva

3. zasedání OZ: Byla podaná žádost na
Krajský úřad Libereckého kraje o dotaci z
Programu obnovy venkova.
Zastupitelé odsouhlasili příspěvek na
činnost spolku SK Pulec ve výši 30 tis. Kč.
4. zasedání OZ: Zastupitelé byli seznámeni
a odsouhlasili zápis do kroniky za rok 2015.
Zastupitelé schválili částku 25 tis. Kč na
akci „Staročeská pouť“ spojenou s dětským dnem.
Obec požádala Krajský pozemkový úřad
pro LK v Liberci o realizaci přístupové cesty ppč.
2273 mezi obcí Dalešice a Pulečný a cesty ppč.
2125 na Kopaninu.
Starostka informovala o konání soutěže
Rally Bohemia dne 3. 7. t.r. od 7.00 do 17.00
hodin. Přes naši obec povede objížďka civilních
vozů.
5. zasedání OZ: Zastupitelé byli seznámeni
s žádostí o finanční úplatu a s výzvou advokátní
kanceláře k zaplacení částky 96.360,- Kč za
neoprávněné užívání pozemků v soukromém
vlastnictví, které zasahuji do obecní komunikace
p.č. 1702/1. Starostka pověřila plnou mocí
advokáta M.Č., aby zastupoval obec v této
záležitosti. Zastupitelé jsou ve shodě s odpovědí
advokáta a konstatováním v dopise: „Požadavek je
neoprávněný a jednání nepoctivé. Obec není tím,
kdo by se obohacoval na místní komunikaci. Jedná
se o jakousi „veřejnou službu“ podléhající režimu
obecného užívání…“ Zastupitelé odsouhlasili, že
požadavku úhrady částky 96.360,- Kč nevyhoví
a požadovaná částka nebude zaplacena.
Starostka zhodnotila akci „Staročeská pouť“
a poděkovala všem, kdo se na pořádání akce
podíleli, a nebo přispěli např. domácími moučníky
a jinými dobrotami.
6. zasedání OZ: Ing. Jitka Veverková
informovala zastupitele, že řešení Klíčnovského
rybníka se dostalo do fáze, kdy musíme uvažovat o
odstranění stavby. Projektant ing. Hudec nabídl
řešení se snížením hladiny rybníka a ponecháním

malé průtočné tůňky. Zastupitelé schválili záměr na
odstranění nezkolaudované stavby Klíčovského
rybníka. Provede se proříznutí hráze, snížení
hladiny a ponechání malé tůňky s hloubkou cca 1
m. Místní komunikace na ppč. 1543 v k.ú. Pulečný
bude zrušena a upravena na cestu pro pěší.
Zastupitelé schválili:
a) Vydání Obecně závazné vyhlášky č.
1/2016 „O stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty
veřejných prostranství“.
Ve vyhlášce je mimo jiné uvedeno:
1) Každý je povinen počínat si tak, aby
nezpůsobil znečištění veřejných prostranství.
2) Držitel zvířete je povinen zajistit, aby
zvíře neznečišťovalo veřejné prostranství,
pokud se tak stane je povinen neprodleně
znečištění (např. výkaly) odstranit.
3) Držitel psa je povinen na veřejném
prostranství v intravilánu obce, za účelem zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty
veřejného prostranství, mít psa v bezprostřední
blízkosti své osoby, pod neustálým dohledem,
kontrolou a přímým vlivem. Tato vyhláška
usnadní spolupráci s městskou policí a může dojít i
k odvozu volně pobíhajících psů - psa, jelikož
selhaly veškeré snahy o domluvu s majiteli!
b) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy se
Statutárním městem Jablonec n. N. Magistrát
města Jbc. bude vykonávat namísto příslušného
orgánu Obce Pulečný v jeho správním obvodu
přenesenou působnost na úseku speciálního
stavebního úřadu, kdy je obec Pulečný věcně a
místně příslušná dle § 16 odst.1 a § 40 odst. 5,
písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších zákonů.
c) Darovací smlouvu:
Obec Pulečný
daruje Městu Rychnov u Jablonce n. N. vybavení
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jedná se
o zastaralé vybavení a materiál (mašina PS-12R,
hadice, proudnice, helmy, savice...), které od doby
ukončení činnosti JSDH Pulečný již řadu let
neslouží svému účelu, mladí rychnovští hasiči
vybavení využijí při své soutěžní činnosti. K
darovací smlouvě se souhlasně vyjádřili i bývalí
dobrovolní hasiči z obce.
d) „Ceník úhrad za zřízení služebnosti
(věcných břemen) na nemovitostech ve vlastnictví
obce Pulečný“.
e) Výzvu k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu s dotací KÚLK:
Modernizace sociálního zařízení a výměna
dlažby v chodbě kulturního domu č.p. 22,
předpokládaná cena: 395 tis. Kč.

Odvodnění zdiva čelního průčelí budovy
kulturního domu č.p. 22, předp. cena: 150 tis. Kč.
Oprava pravé části severní strany hřbitovní
zdi, předpokládaná cena: 220 tis. Kč
Zadávací dokumentace je zveřejněna na
webových stránkách obce. Lhůta pro podání
nabídek končí v pondělí 11. července v 16
hodin.
Starostka seznámila zastupitele se závěrem
kontroly Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
MV v oblasti výkonu samostatné působnosti
provedené u obce Pulečný na základě § 129 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů s návrhem opatření k nápravě a
způsobem nápravy.
Závěry kontroly, návrh opatření a způsob
nápravy jsou zveřejněny na webu obce.
Starostka informovala zastupitele, že
Ministerstvo pro místní rozvoj neschválilo žádost o
dotaci na akci: „Oprava místních komunikací“ a
„Oprava sakrální památky – kříže na hřbitově“.
Projektovou dokumentaci využijeme k podání
žádosti o dotaci v příštím roce.
V současné době čekáme na cenovou
nabídku opravy místní komunikace od pana
Wawřicha k Trojákům a ke krajské komunikaci.
Geometr pracuje na vytvoření mapového
podkladu, v úseku od restaurace k odbočce ke
Karbanům, k realizaci projektu chodníku pro pěší.
Dále se bude řešit parkovací stání,
stabilizace břehu a úprava chodníku před úřadem.
Starostka informovala zastupitele, že byla
společně s obcí Dalešice podána žádost na
Krajskou správu silnic Libereckého kraje ohledně
omezení průjezdu kamionů přes obě obce.

Z kronik a vzpomínek:

Zpráva odborného lesního hospodáře:
Na jaře bylo provedeno zalesňování
vytěžených holin a vylepšení pasek, kde vlivem
loňského sucha došlo ke škodám na sazenicích.
Celkem bylo vysázeno 6000 ks smrků ztepilého a
1400 ks buků lesního. Pěstební práce nyní budou
pokračovat ožínáním mladých porostů. Na
vysázený buk, přirozené zmlazení a škody suchem,
bylo zažádáno o finanční příspěvek na hospodaření
v lesích. V letošním roce bohužel pokračuje
zvýšený výskyt kůrovce, lýkožrouta smrkového a
lýkožrouta lesklého, celkem je rozmístěno 24 ks
plastových lapačů s feromony, které jsou
pravidelně vybírány a dle potřeby budou
instalovány další. Napadené stromy jsou pokáceny
a následně asanovány. Ke zvýšenému výskytu
kůrovce došlo vlivem několika posledních suchých
let a jedná se o celorepublikový problém.
Libor Nevyhoštěný, OLH

Celkové náklady na kapli ve výši 71.228,15 Kč
byly pokryty z darů členů spolku pro stavbu kaple a dále
Marie Preislerové z Rychnova a kmoter při svěcení
kaple.

Stavba kaple v Pulečném /zdroj 3. pamětní kniha
rychnovské fary, 2. díl/
Dne 7. září 1927 byl v Kittlově hostinci v Pulečném
čp.14 ustaven výbor pro stavbu kaple. Tvořili ho Arnold
Kittel, čp.14, August Wenzel, čp.70, Artur Wabersich,
čp.74, Ernst Schmidt, čp.86 a Vincenz Massopust, čp.
31.
Zakládající shromáždění se konalo až 1. května 1930, a
to už měl spolek 240 členů. V roce 1933 se začalo se
stavbou kaple na pozemcích, které pro tento účel
darovali Emil Wawersich, čp.18 a Johann Gottstein, čp.
19.
Rozpočet stavby bez oltáře a zvonu: 51.805,45 Kč
Návrh kaple: architekt dr. Alfred Wenzel, Jablonec
Provedení stavby: fa Richter jun. Kokonín
Odborné stavební práce: kovářské H. Čermák
jun., Pulečný, který také věnoval kříž na věž kapličky,
truhlář Arnold Rössler, Pulečný, klempíř Rudolf Bříza,
Rychnov, pokrývač Schubert, Vrkoslavice.
Zvon byl ulit u firmy Heroldt, Chomutov a nesl
nápis „Marie Pomocná Pulečný v nouzovém roce 1934
opatřen z darů zbožných katolíků pro kapli v
Pulečném“. Vážil 70 kg a stál 2.283,50 Kč.
Okna v kapli zhotovilo umělecké kovářství
Weigel v Liberci a darovaly je pulečenské rodiny
Mužák, Preisler, Hartrampf, Weiss a Ullmann. Oltářní
obraz Navštívení Panny Marie namaloval Rudolf Rieger
z Rychnova a kapli ho věnoval Josef Fordinal.

Kaple i zvon byly vysvěceny 8. července 1934
okresním vikářem Josefem Jahnem z Ruprechtic za
asistence důst. pána Rudolfa Schwalkeho a katechety
Herrmanna Rösslera. Oslavy a první mše se zúčastnilo
obecní zastupitelstvo a spolky a korporace Pulečného a
nejbližšího okolí.
Dle archivních dokumentů víme, že dne 2. ledna
1942 bylo farnímu úřadu Rychnov nařízeno připravit k
odvezení 9 bronzových zvonů z celé farnosti. Jedním z
nich byl i zvon z Mariánské kaple v Pulečném.

Pro Pulečenský zpravodaj 2/2016
kronikářka obce Mgr. Vlasta Novotná

vybrala

Náš nový zvon má název: Panna Marie, reliéf:
Panny Marie, nápisy: „Pulečný 2016“, „Opatřen z
darů dobrých lidí“, odlil pan Michal Votruba z
Myslkovic u Tábora. Průměr zvonu: 35,5 cm, hmotnost:
29,8 kg, tón: d3. Cena zvonu: 47.300,- Kč.

Zaslali jsme také několik pozvání původním
obyvatelům do Německa, zpět přišlo psaní od pana
Ewalda Hübnera, velkého sponzora zvonu, který
děkoval za pozvání na pouť a kalendář, který jsme
mu zaslali koncem minulého roku. V dopise je i
pozvání na oslavu jeho červnových 90tých
narozenin.
Kulturní komise:
Děkujeme panu Milanovi Honsovi, který
k příležitosti pouti a svěcení zvonu věnoval
symbolické malé zvonky. Z jejich prodeje, prodeje
domácích moučníků a vína bylo vybráno a uloženo
4.600,- Kč. Z velikonočního setkání se sbírka
rozrostla o pěkných 2.300,- Kč. Všem dárcům i
těm, kteří nám pomohli s pořádáním akcí,
mnohokrát děkujeme! Nyní máme naspořeno
13 977,- Kč. Peníze použijeme na opravu
harmonia, které si pan Řípa z Liberce v těchto
dnech odvezl k opravě.

Poutní mši svatou vedl pan kaplan Lukáš
Hrabánek, zpěvem doprovodily paní Olga Valentová,
matka a dcera Hanka Herkommerová z Rychnova.
Při rekonstrukci kaple v roce 2012 se našlo za
obložením zvonice srdce původního zvonu, bohužel
jsme dosud neobdrželi informaci, kde se v současné
době toto srdce nachází…

Od paní Evy Hudcové z Rychnova jsme
obdrželi děkovný dopis:

„Vážená paní starostko, vážení zastupitelé. Byli
jsme velice potěšeni, že jste nás pozvali, naši „Jizerínu“.
Byl to pro Vás občany Pulečného velký svátek
vysvěcení zvonu Vaší krásné kapličky. Byla jsem velice
dojatá, až několikrát k pláči. Můžete být hrdi na tak
krásnou kapličku. Jistě jí budete využívat i ke svatbám.
Rádi přijdeme zazpívat, neb zpíváme z radosti.
Mnohokrát děkujeme za občerstvení u Dubu.
Bylo to velice milé, nečekali jsme to. Ještě jednou Vám
děkujeme. Pokud budete mít někdy zájem, rádi
přijedeme“.

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: J. Mališová, malisova.j@seznam.cz

