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Vážení spoluobčané,
horké a velmi suché léto je za námi, děti
nastoupily do školy a s přicházejícím podzimem je i
konec stávajícího volebního období.
Využívám možnosti, abych se vyjádřila k průběhu
celého čtyřletého působení v zastupitelstvu. Úvodem
chci poděkovat stávajícím třem zastupitelům, kteří
dodrželi slib a vydrželi čtyři roky pracovat pro obec,
a to Jitce Veverkové, Luboši Šolcovi a Petru
Flodrmanovi. Dále děkuji Romanovi Horčičkovi,
který nezaváhal a v květnu 2018 převzal post
zastupitele za odstoupivšího Václava Huttu. Velmi
kladně hodnotím práci kulturní komise, v čele s
předsedkyní Evou Karpíškovou. Díky její aktivitě i
ostatních členek komise, jsme se mohli setkávat při
kulturních a společenských akcích. Také si cením
práce našich dělníků, kteří se starají o vzhled a
pořádek v obci.
Pro mě osobně to byly čtyři roky cenných
zkušeností v oblasti státní správy a samosprávy.
Organizace veřejných zasedání, jednání s různými
institucemi i odborníky při řešení obecních
záležitostí, přípravy stavebních i kulturních akcí a
mnohé jiné. Dnes mohu potvrdit, že post starostky je
práce na celý úvazek v široké řadě aspektů, často ve
volném čase a o víkendech.
Ne všichni hodnotí moji činnost i práci celého
zastupitelstva jako dostatečnou a uspokojivou. Jedné
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části občanů je vyhověno v dostačující míře a jiní
jsou vždy nespokojeni. Ze strany veřejnosti zaznívaly
na zasedáních spíše kritické hlasy, než podněty k
případnému zlepšení činnosti a práci zastupitelstva.
Přesto se domnívám, že se v tomto volebním období
podařilo posunout věci dopředu a zrealizovat mnohé:
- opravy místních komunikací
- dokončit a zkolaudovat první etapu návsi s dětským
hřištěm
- vybudovat kanalizační stoku pro novou zástavbu v
lokalitě Z6a s prodejem 6 stavebních pozemků
- opravit sochu sv. J. Nepomuckého, centrální kříž na
hřbitově a pravou severní stranu hřbitovní zdi
- napojit vodovod zbudovaný v roce 1985 v akci Z
na veřejný řad vody
- po zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce
krajské komunikace na Klíčnov dosáhnout dohody
s KÚLK a na jaře 2019 realizaci opravy
- částečnou modernizaci kulturního domu U Dubu:
chodba + WC, nová okna, odvodnění zdiva
- jsou připravené projekty: nová komunikace
pro lokalitu Z6a a Z1, vodovod a kanalizace pro
lokalitu Z1, oprava střechy a zateplení fasády u
kulturního domu, klubovna na hřišti.
Jednou z věcí, která se bohužel nepodařila vyřešit
je Klíčnovský rybník a jeho přestavba na tůň se
zásypem pod hrází. Po petici občanů svitla naděje,
bohužel další jednání vedly k nedorozuměním a
ZÁŘÍ 2018

následně do ztracena. Podobně dopadl i neopravený
úsek místní komunikace nad rybníkem.
Přeji Vám vše dobré, osobní spokojenost a také
zdravý rozum při výběru nových kandidátů do
zastupitelstva, kteří by nás měli reprezentovat v
nadcházejícím volebním období.
Jana Mališová
Zveme Vás
K volbám do Zastupitelstva obce Pulečný (ZO) a
Senátu Parlamentu ČR.
Volby se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14 do
22 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hodin
v sále kulturního domu U Dubu č.p. 22.
Právo volit do ZO a Senátu Parlamentu ČR má státní
občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota
6.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let.
Při volbách do ZO se nevydává voličský průkaz, do
Senátu ano.
Voliči bude umožněno ve volební místnosti hlasovat
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem ČR)
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději tři
dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Po obdržení volební obálky vstoupí volič do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Volič může
volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno, v naší obci 7.
Na hlasovacím lístku může volič označit:
křížkem v rámečku před jménem kandidáta, toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze
sloupců, v nichž jsou uvedení kandidáti jednotlivých
volebních stran:
křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany, nejvýše jednu volební stranu, zároveň
může označit křížkem v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně
jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím
sloupci.
Voliči, který se před hlasováním neodebral do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neumožní.

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
také okrskovou volební komisi o tom, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou. Požádat lze telefonicky na tel. č.
775 574 270.
Zastupitelstvo obce bude voleno na čtyři roky, 2018
– 2022. S odkazem na ustanovení volebního zákona
byly u pověřeného úřadu Magistrátu města Jablonce
nad Nisou pro obec Pulečný zaregistrovány čtyři
volební strany:
1
2
3
4

SPULEČNĚ
DÁMSKÁ 7
„Za lepší obec“
OBEC PRO OBČANY A OBČAN PRO
OBEC PULEČNÝ

Informace z obecního úřadu
V příloze zpravodaje najdete navíc informační leták
Policie ČR nejen pro seniory.
Velkoobjemový kontejner bude otevřen v sobotu
6. října od 9 do 11 hodin.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
v neděli 7. října 2018 na stanovištích:
Kopanina- Myslivecká chata 8.15
Klíčnov - firma TOMEX
8.30
Pulečný - u hasičárny
8.45
Pulečný - parkoviště U Dubu 9.00
Pulečný - aut. zast. u kovárny 9.15

-

8.25 hod
8.40 hod
8.55 hod
9.10 hod
9.25 hod

Vysloužilé elektro spotřebiče:
například lednice, sekačky, elektrické pily, pračky,
televize můžete po dohodě s OÚ odložit ve sběrném
dvoře pod úřadem.
Do modrého kontejneru na elektroodpad:
u vstupu na OÚ můžete odkládat např.: mobily,
baterie, kalkulačky, myši, toustovače, klávesnice,
fény, holící strojky, vrtačky, hračky, teploměry a
fotoaparáty.

Do kontejneru nepatří: žárovky, televize, PC a
monitory, autobaterie.
Stále evidujeme u pár domácností pohledávky za
svoz komunálního odpadu a psa. Neplatiči budou
opět vyzvání k úhradě poplatků.

Aktuální informace o platbách za popelnice a psa
získáte po přihlášení na webu obce www.pulecny.cz.

Zprávy o činnosti spolků
SK PULEC z.s.

Informace ze zastupitelstva
Na jaře roku 2019 dojde k realizaci rekonstrukce
krajské komunikace III/28711 na Klíčnov.
Červencového zasedání se zúčastnil autor projektu
rekonstrukce p. Jan Maděra a informoval přítomné o
plánované rekonstrukci včetně opravy propustků,
krajnic a odvodnění. Obec se bude finančně podílet
na posunutí opěrných zdí s oplocením u RD p.
Kočího a rodiny Šikolových, tak, aby bylo možné
provést pochůznou krajnici v úseku od Votočků k
hasičské zbrojnici.
Krajská správa silnic Libereckého kraje nabídla obci
bezplatné převzetí úseku krajské komunikace od
hasičské zbrojnice ke křižovatkce na Klíčnově.
Zastupitelé převzetí neodsouhlasili.

Poslední víkend v měsíci srpnu se uskutečnila tradiční
akce „Rozloučení s prázdninami“. Jako hlavní
organizátor se opět osvědčil Zdeněk Pfeffer a jeho
tým. S pomocí pulečenských a rychnovských
maminek připravili pro děti kouzelné odpoledne plné
soutěží, vaření, malování na obličej a modelování
zvířátek z balónků. V 17 hodin se tříčlenné týmy
utkaly v hodu sudem. Večerní zábavu zahájila hudba
„Rockera Blochina“ a poté kapela 2N-BAND z Jičína
hrála k tanci až do pozdních hodin.
Překvapením byl působivý ohňostroj.
Všem organizátorům patří velký dík za zdařilou akci.

Zastupitelé schválili:
• Realizaci opravy MK „K Trojákům a
Turczyniakům“, zhotovitel firma Silnice
LK, a. s., s dotací Libereckého kraje ve výši
380 tis. Kč.
• Realizaci opravy MK „U statku“, zhotovitel
firma Eurovia CS a.s., s dotací Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 339 tis. Kč.
• Realizaci „Prodloužení splaškové stoky k č.p.
15“, zhotovitel firma 1. Jizerskohorská
stavební společnost, s.r.o.
• Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a
spolkem Melounek, z.s. k provozování dětské
skupiny.
Obecní vodovod
Začátkem měsíce záři byla dokončena stavba
„Připojení vodovodu H“ na veřejný řad vody. Po
veřejné schůzi dne 5. 9. byla se zájemci o připojení na
veřejnou vodovodní síť domluvena
montáž
vodoměrných souprav, na které bude po převzetí
vodovodu do majetku Severočeské vodárenské
společnosti namontován vodoměr a každý majitel
nemovitosti uzavře na zákaznickém centru SčVAK
smlouvu o dodávce vody.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Opustila nás
24. 6. 2018 paní Ludmila Šolcová
Čest její památce

Děkuji za práci kulturní komise
Před čtyřmi lety začala v naší obci pracovat kulturní
komise s cílem kultivovat náš společenský život. K
již tradičním akcím, které pořádaly obecní spolky,
přibyly akce nové. Zavedli jsme vítání nových občánků (a přivítali tak do naší obce 32 nových lidiček),
podzimní setkání seniorů a jubilantů jistě potěšilo
naše starší spoluobčany, setkali jsme se na besedách
cestovatelských nebo o zdravém životním stylu. Při
již tradičním adventním odpoledni nám v kapličce
požehnal farář a poté si na sále každý vybral z připraveného vánočního programu, nechybělo občerstvení
či drobný prodej. Vysvěcením zvonu v kapličce, který
se podařilo pořídit i z Vašich peněžních darů, jsme
zavedli tradici Pulečenských poutí, při pestrých
programech se bavila nejen naše obec, ale i mnoho
příchozích. Mezi novinku se též může zařadit náš

obecní kalendář, který jsme začali vydávat jako vzpomínku na roky minulé. Děkuji všem dámám, které
nám s organizací akcí dobrovolně pomáhaly, zejména
Vlastě Novotné, Janě, Pavlíně a Martině Rakušanovým, Lence Mrázové a Evě Lancové. Všem
patří veliký dík!
Věřím, že se Vám naše akce líbily a že se při nich budeme i nadále setkávat.
Eva Karpíšková, předsedkyně kulturní komise

V neděli 9. září navštívili naši obec němečtí turisté
z Neugablonz. Cílem návštěvníků se stala kaplička,
ve které se za hudebního doprovodu nově opraveného
harmonia konala mše v německém jazyce.

Melounek z.s.
pro Vás chystá dny otevřených dveří
DĚTSKÉ SKUPINY – MINIŠKOLKY
v obci Pulečný
26.9.2018
27.9.2018
11.10.2018
15.10.2018

Z kronik a vzpomínek
V letošním roce slaví naše republika 100 let trvání.
Mnoho obcí si výročí připomíná vysazením stromu
republiky, většinou národního stromu – lípy. Ta
myšlenka mne zaujala, ale při úvahách o vhodném
místě k takovému aktu jsem došla k poznání, že v
Pulečném pro samé stromy není prostor pro vysazení
stromu republiky. Tak jsem pozornost obrátila k už
vzrostlým památným stromům v našem okolí.
Následující výčet si můžete uspořádat jako letní nebo
podzimní procházku a pod každým velikánem se
zastavit a obdivovat jeho krásu. A ještě zajímavost –
nejvyšším stromem v ČR je douglaska tisolistá ve
Vlastiboři (okr. Jablonec) vysoká 64,1 m a nejstarším
a nejsilnějším stromem je lípa širokolistá v Kotli u
Osečné s obvodem 970 cm.
Památnými stromy v nejbližším okolí jsou např.:
Pulečný, dub letní, obvod 315 cm, v zahradě naproti
kapličce,
Rychnov, dub letní, obvod 420 cm, Ještědská ulice, u
silnice poblíž MŠ,
Rychnov, buk lesní, obvod 310 cm, bývalý hřbitov za
kostelem,
Vrkoslavice, javor klen, obvod 370 cm, Pražská
čp.170, v zatáčce hlavní silnice od kruhového
objezdu k Dělnickému domu,
Kokonín, 2 lípy malolisté, křižovatka ulic Rychnovská
a Lyžařská asi 200m za cukrárnou
směr na Jbc.,
Kokonín, lípa malolistá, obvod 501 cm, z kruhového
objezdu směr Maršovice na louce nalevo,
Kokonín, lípa malolistá, obvod 476 cm, z kruhového
objezdu směr Maršovice v zahradě na odbočce do
Dubové ul.,
Sněhov, lípa malolistá, obvod 385 cm, v centru obce
u vedlejší silnice vrostlá v plotu.
Na vycházce lze obdivovat i další krásné stromy, ale
že se díváte právě na ten mnou uvedený poznáte
podle ochranné tabulky „Památný strom“.

Vlasta Novotná, kronikářka

vždy od 16 do 18 hodin
Nevyhovuje Vám žádný termín? Neváhejte nás
kontaktovat
a domluvit si individuální prohlídku.
Budova OÚ Pulečný
Pulečný 26 +420 775 506 906
468 02 dsmelounek@gmail.com

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

