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Vážení spoluobčané

dovolte mi abych poslední vydání pulečenského zpravodaje takřka uplynulého volebního
období zahájil slavnostním: „Hurá“. Důvodů bude
několik, ale ten nejaktuálnější je oslava umístění
v letošním 20. ročníku soutěže Vesnice roku. O
soutěži samotné bude v tomto dvojčísle popsáno podrobněji v samostatné kapitole. Dovolte
mi přiznat, že tematické zahájení úvodního slova tohoto vydání nebylo tak snadné jako obvykle. Otázka, jak by měl starosta poslední redakční
cestou promluvit k občanům, našla následující
odpověď. Ohlédněme se za prvním vydáním Pulečenského zpravodaje a připomeňme si plány a
předsevzetí, která byla zmíněna v prosinci roku
2010. Pro přesnost mi dovolte pouze překopírovat tyto historické informace do dnešního zpravodaje. Zde jsou:
Vstupem do nového roku naši obec čeká řada
úkolů. Plánů a předsevzetí je skutečně mnoho. Prioritou je dokončení územního plánu započatého
v roce 2006, jehož součástí je zastavovací studie
lokalit Z 1 (za čerpací stanicí) a Z 18 (Klíčnov).

Současně dořešení problematiky vodovodu a kanalizace. Rád bych se podrobněji zaměřil na lesní
hospodářství, kvalitu a funkčnost obecních komunikací a s tím související bezpečnost silničního provozu. Rád bych pokračoval ve zkvalitňování života
v obci v oblasti služeb, péče o vzhled, kultury, sportu a též mezilidských vztahů. S těmito plány souvisí zajištění funkčního využití prostor obecních
nemovitostí, kterými jsou obecní hřiště, sál restaurace U Dubu, budova hasičské zbrojnice či veřejně
účelová prostranství. Budu též usilovat o to, aby
se dalším z těchto prostor stala i budova místní
kaple, která je i přes snahy minulých zastupitelů
stále ve vlastnictví litoměřického biskupství. Do
budoucna se opět těším na další spolupráci s Vámi,
kteří máte chuť a energii se zapojit do společenského dění v naší obci.
O tom, jak byly jednotlivé plány plněny, se podrobněji zmíním v rubrice Veřejné zasedání. Tam
proběhla veřejná prezentace plnění strategického plánu obce. Jsem osobně velmi rád za úspěšně zvládnutá předsevzetí či plány i za realizace

projektů, které v původních plánech například
chyběly. Jedná se zejména o obecní hřbitov, v
loňském roce vybudovanou školku či v současné době probíhající realizaci projektu „Nového
společenského centra obce“, o němž bude ve
zpravodaji též podrobněji pojednáno. Díky dynamickému nasazení některých členů současného
zastupitelstva bylo možno rychle a pružně reagovat na nenadále vzniklé situace, které mnohdy
znesnadňovaly průběh realizace některých projektů. Osobně si tedy velmi vážím čtyřletého přístupu k vedení obce kolegů zastupitelů Lubomíra
Šolce, Jaromíra Jandy a Evy Dudkové. Dále mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste svou zásluhou pomáhali naplňovat výše popsaná předsevzetí. Vás a vaše činnosti, které přispěly k rozvoji
naší obce zde nelze podrobně zmínit. Jednoduše
proto, že Vás bylo mnoho, co jste byli pro obec
prospěšní a svou spoluprací přispěli k rozvoji
obce. Dobrovolně nabídnuté činnosti elektrikářské, malířské, opravářské, údržbářské, zednické,
zahradnické, vzdělávací, pekařské, dekorační,
výtvarné, řeznické, prezentační, aj., kterými jste
společně přispívali ke všeobecnému blahu a příjemné atmosféře obce považuji za jedny z nejdůležitějších. Bez nich by současný venkov nebyl
venkovem. Přeji tedy naší vesnici aby neztratila
tuto kouzelnou atmosféru venkova, se vším co
k němu patří. Závěrem mi dovolte popřát Vám a
tedy naší obci mnoho úspěchů, splněných přání,
cílů či předsevzetí. Osobně bych si přál, aby se
jedním z předsevzetí nás všech stala osobní účast
při hlasování v blížících se volbách. V současném
hlasovacím systému může o výše popsané atmosféře rozhodnout právě hlas vás, kteří se domníváte, že vaše účast při volbách je nepodstatná.
Opak je pravdou.
Budoucím zastupitelům, zvolené paní starostce či panu starostovi přeji mnoho zdaru, pevné
nervy, rozhodnost, obezřetnost a bystrost při
rozhodování.
Václav Choutka

Zastupitelstvo informuje
Zápis z 3. zasedání OZ ze dne 14. 5. 2014

stavení zpevňující zdi po odebraném materiálu.
Přesný nákres zdi a zvolený materiál bude předložen panu R. Horčičkovi před podpisem darovací smlouvy. Převod bude podmíněn zhotovením
zdi do 3 měsíců od podepsání darovací smlouvy.
Starosta dal hlasovat o sepsání darovací
smlouvy na darování pozemků mezi Romanem
Horčičkou a obcí Pulečný za výše uvedených
podmínek:Hlasování: PRO 6
Starosta informoval zastupitele o přístupu k pozemku p. č. 1479/1. Přístup k pozemku je zajištěn. Na doporučení právníka máme neprodleně
vyzvat pana Vladimíra Vašáka k podpisu nájemní smlouvy nebo ke koupi uvedeného pozemku.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s vyzváním pana
V. Vašáka buď k pronájmu nebo koupi uvedeného pozemku. Hlasování:
PRO 6
Lhůtu na vyjádření pana V. Vašáka stanovili zastupitelé 30 dní od doručení výzvy.
Schválení zhotovitele 1. etapy projektu „Nové
společenské a sportovní centrum obce Pulečný“(
fáze III., IV., V).
Hlasování: PRO 5 PROTI 1 (Zaoralová)

Na veřejném zasedání, které se konalo 13. 4.
2014 si zastupitelka Eva Karpíšková vzala slovo
a informovala veřejnost o tom, že na 1. etapu fáze
III,IV,V není vydáno stavební povolení.

Starosta znovu ujišťuje zastupitele, že na „ Nové
společenské a sportovní centrum - 1. etapu fáze
III, IV, V je Stavebním úřadem v Rychnově u Jablonce nad Nisou vydáno „Rozhodnutí o umístění
stavby“, které nabylo právní moci dne 5. 3. 2014.
Obec k realizaci projektu nemusí žádat Stavební
úřad v Rychnově u Jablonce n. N. o vydání stavebního povolení.

Starosta dal hlasovat o schválení započetí prací 1.
etapy fáze III, IV, V:
Hlasování: PRO 4, PROTI 1 (Zaoralová) ZDRŽELA
SE 1 (Mališová)
Informace o zůstatku financí na účtu k 14. 5. 2014
u KB: 4 872 631,20 Kč, u ČNB: 147 093,72 Kč

Starosta přečetl návrh pana Romana Horčič- Starosta dal hlasovat o schválení 2. rozpočtové
ky o darování části pozemků p. č. 327/2, díl „a“ p. změny: Hlasování:PRO 5 PROTI 1 (Zaoralová)
č . 329/3 a díl „b“ pozemku p. č. 329/1 na rozšíření stávající cesty p. č. 1351/2 za podmínky po- Schválení zhotovitele dětského hřiště. Nejvýhod-2-

nější nabídka je od firmy TR Antoš s.r.o.. Starosta
dal hlasovat o schválení sepsání smlouvy s firmou TR Antoš s.r.o. na zhotovení dětského hřiště.
Hlasování:PRO 6

Zápis ze 4. zasedání OZ ze dne 28. 5. 2014
Opravy obecních cest
Starosta dal hlasovat o schválení započetí oprav
cest dle cenové nabídky firmy Strabag a.s. Cenová nabídka byla vypracována na základě návrhu
Schválení zhotovitele povrchů obecních cest.
všech zastupitelů.
Nejnižší cenovou nabídku podala firma Strabag. Hlasování: PRO 4 PROTI 3 (Zaoralová,KarpíškoStarosta dal hlasovat o schválení firmy Strabag vá,Mališová). Zastupitelka J. Zaoralová nesouhlana opravy cest v Pulečném: Hlasování:
PRO 6 sí z důvodu, že žádá opravu cesty od teletníku
směrem č. p. 44. Tato cesta je nesjízdná a je nutné
Schválení zhotovitele opravy střechy budovy alespoň strhnout střed a zavést obrusem.
obecního úřadu. Nejvýhodnější je cenová nabíd- Zastupitelka Mališová a Karpíšková nesouhlasí s
ka firmy Martin Slánský Liberec. Starosta dal hla- opravou cesty p. č. 1309/2 směrem k Tököliům,
sovat o schválení zhotovitele opravy střechy na která zajišťuje obslužnost 5 nemovitostí.
budově Obecního úřadu. Hlasování:PRO 6
Zastupitelé navrhli 7 členů zastupitelstva. StaStarosta seznámil zastupitele se Zprávou o vý- rosta dal hlasovat o schválení 7 členů zastupitelsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 stva pro následující volební období 2014 – 2018.
obce Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování: PRO 6 PROTI 1(Mališová). Zastupitelka Jana Mališová navrhuje 9 členů nového zastuStarosta předložil zastupitelům poslední varian- pitelstva.
tu návrhu KoPÚ, které vypracovala firma Projekce , Ing. Jindřich Jíra, Pelhřimov , kde jsou zapra- Starosta navrhl zastupitelům možnost uzavření
cované změny z jednání ze dne 28. 4.2014. Po té veřejnoprávní smlouvy s Městem Rychnov u Jabdal hlasovat o souhlas s návrhem nového uspo- lonce nad Nisou na součinnost v měření rychlosti
řádání pozemků v obvodu komplexní pozemkové vozidel v obci Pulečný. Hlasování: PRO 7
úpravy v k. ú. Pulečný ze dne 30. 4. 2014: Hlasování: PRO 6
Starosta informoval zastupitele, že firma PP-servis Plzeň s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na
Starosta předal zastupitelkám Janě Mališové a Ja- zhotoveni 1. etapy nového společenského a kulroslavě Zaoralové (Eva Karpíšková nepřítomna) turního centra obce Pulečný, dosud nepodepsala
odpovědi na interpelace podané dne 23. 3. 2014. smlouvu o dílo. Zastupitelé pověřují starostu, aby
Odpovědi na interpelace, které podaly zastupitel- znovu písemně vyzval firmu PP-servis Plzeň s.r.o.
ky Jana Mališová, Jaroslava Zaoralová a Eva Kar- k součinnosti k podpisu smlouvy do 15. 6. 2014.
píšková byly zodpovězeny na veřejném zasedání Starosta dal hlasovat o vyzvání firmy PP-servis
dne 13. 4. 2014 s tím, že písemně budou předány Plzeň s.r.o. k podpisu smlouvy o dílo: Hlasování:
na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva. PRO 6 PROTI 1 (J.Zaoralová)
Zastupitelky odpovědi převzaly, ale namítají, že
jim nebyly předány v zákonné lhůtě.
Starosta předložil zastupitelům smlouvu o dílo
na autorský dohled realizace stavby etapy III, IV,
Na 2. zasedání OZ zastupitelka Eva Karpíšková V „Nového společenského a sportovního centra
vznesla ústní stížnost, na postup pana starosty obce Pulečný“. Zhotovitelem je Ing. arch. Ondpři vyřizování žádosti podané dne 3. 2. 2014 na řej Novosad. Starosta dal hlasovat o schválení
základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném smlouvy o dílo uzavřenou mezi Ing. arch. Ondřepřístupu informací ve znění pozdějších předpi- jem Novosadem a obcí Pulečný na autorský dosů. Na tuto stížnost starosta reagoval takto: dne hled. Hlasování PRO 6, PROTI 1 (Zaoralová)
10. 2. 2014 poslal zastupitelkám e-mail, ve kterém je informuje, že žádost nesplňuje podmínky Starosta informoval zastupitele, že podniková
citovaného zákona, aby je napsaly tak, aby tyto komise Povodí Labe st. p. schválila směnu popodmínky splňovaly. Pak lze s touto žádostí dále zemků pro akci Nové společenské a kulturní
pracovat.
centrum obce Pulečný. Starosta předložil zastupitelům návrh geometrického plánu ze 7. 1. 2014
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pro rozdělení pozemků. Starosta dal hlasovat pro navrhli zastupitelé poskytnout panu V. Jiřínovi
rozdělení pozemků: Hlasování PRO 7
bezúročnou půjčku na zaplacení přípojky. Starosta dal hlasovat o poskytnutí bezúročné půjčky
Zápis z 5. zasedání OZ ze dne 9. 7. 2014
panu V. Jiřínovi ve výši předložené nejnižší cenoManželé Sýkorovi požadují, aby se při opravě vé nabídky na vybudování kanalizační přípojky.
obecní komunikace p. p. č. 1347/1 nepoužívala Hlasování:PRO 5.
vibrační technika a to z důvodu narušené statiky
jejich domu č. p. 39.
V případě nutnosti použití této techniky starosta
požádá manželé Sýkorovi o předložení posudku
na statiku jejich domu č. p. 39.
Obecní úřad informuje občany, kteří dosud nemají zaplacené správní poplatky za psy a poNa základě vyjádření a připomínek vlastníků
pelnice, aby tak učinili v jakýkoli úřední den či
sousedních pozemků manželů Čerňákových a
formou převodu z účtu.
manželů Stanislava a Ludmily Sýkorových, u kterých byla přítomna místostarostka Eva Dudková, Sběr nebezpečných složek komunálnavrhuje starosta ustoupit od plnění bodu 10
cenové nabídky firmy Strabag a.s., která se týká ního odpadu
odvodnění části komunikace č. 1347/1. HlasováObecní úřad informuje o sběru nebezpečných
ní:PRO 5
Zastupitelé navrhují použít ušetřené peníze na složek komunálního odpadu, který se bude kovýtluky obecních komunikací např. na křižovatce nat v neděli 5. října na jednotlivých stanovištích.
			
PŘÍJEZD
ODJEZD
u č. p. 71 a u kapličky .
Kopanina-Mysl. chata 8.15 hod
8.25 hod
						
Paní A. Klacková informovala zastupitele o výši
Klíčnov
- firma TOMEX 8.30 hod
8.40 hod
finančních prostředků na účtech:
						
u Komerční banky : 5.319.631,41 Kč
Pulečný
- šrotiště
8.45 hod
8.55 hod
u ČNB:			
152.760,92 Kč
						
9.10 hod
Pro informovanost starosta konstatoval, že na Pulečný - rest. U Dubu 9.00 hod
						
počátku volebního období v r. 2010 byl zůstatek
Pulečný - aut. zast.u kovárny -křižovatka na
na účtu: 1.628.990,27 Kč
Rychnov		
9.15 hod
9.25 hod

Obecní úřad informuje

Projekt návsi fáze IV.
V průběhu realizace projektu Nové společenské
a sportovní centrum fáze IV – dětské hřiště, bylo
zjištěno, že se na pozemku p. p. č 237 nachází
septik patřící k č. p. 100, k jehož vlastnictví se
hlásí Václav Jiřín a Zdeňka Babičová. Protože se
septik nachází na obecním pozemku v místě, kde
má být dětské hřiště a mají být provedené výškové úpravy terénu, navrhl starosta vlastníkům,
aby byl septik zrušen a kanalizace byla přímo napojena na odpadní šachtu na p. p. č. 237. Vlastníci V. Jiřín a Z. Babičová se zrušením septiku a
s napojením na kanalizaci souhlasí. Starosta dal
hlasovat o zrušení septiku a přímé napojení na
kanalizaci. Hlasování:PRO 4 ZDRŽUJE SE 1 (Zaoralová)
Starosta bude informovat zastupitele o sepsání dohody o zrušení septiku. Protože je v zájmu
obce rychlé vyřízení odkanalizování nemovitosti,

Gratulujeme občanům
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Jako již tradičně si dovolujeme popřát mnoho zdraví,
štěstí, pohody a lásky našim oslavencům, kteří v následujícím čtvrtletí oslaví kulatá jubilea 50, 55, 60, 65, ... let:

Alena Vinšová, Eva Dudková, Pavlína Horáková,
Zdeňka Hniličková, Ludmila Horáková, Václav
Pátek, Jaroslava Pultarová, Libor Nejedlý, Anna
Sýkorová, Miroslav Votoček st., Magdaléna
Miková, Ludmila Šolcová, Martin Filičko, Jiřina
Filičková, Marie Jiroušová, Lubomír Veverka.

Vítáme nové občánky

Rozvoj obce bylo na veřejném zasedání téma,
které účastníkům zasedání shrnulo naplňování
strategického plánu obce. U jednotlivých projektů nechyběly celkové náklady na jejich realizaci.

S narozením děťátka začíná se pohádka ...

Přejeme všem rodičům i dětem, aby svou pohádku prožívali jen s radostí a vítáme mezi námi
nového občánka
Helenku Kolářovou (8. července 2014)

Projekt 		

Rok 		

Obecní komunikace
Obecní komunikace

Rodičům gratulujeme!

Loučíme se
V letních měsících nás navždy opustili naši
spoluobčané pan Oldřich Horák (21. 4.), paní
Aurelie Patočková (14. 5.), pan Václav Čacký (14. 5.), paní Libuše Weishauptová (29.
6.), pan Josef Vinš (21. 7.).
				
Vzpomínáme!

Proběhlé veřejné zasedání

2011
2012

Kaplička
		
2012
Hřbitov (3 zdi )		
2012
Restaurace U Dubu
(Instalace lapače tuků
z kuchyně) 			
2012
Oprava střechy budovy
restaurace U Dubu		
2012
Obecní sál (rekonstrukce
včetně zateplení stropu)
2013
Rekonstrukce:
topného systému a instalace
vodní posilovací nádrže v budově
restaurace			
2013
obecního úřadu na školku 2013
suterénních prostor OÚ
2013
stavební úpravy OÚ		
2013
výměna oken v budově OÚ 2014
Veřejné osvětlení		
2013
Kanalizační stoka		
2013
Obecní komunikace 		
2013
Obecní komunikace 		
2014

Náklady

272 013
2 913 606
820 000
880.522
94 619

165 360

117 640

295 870
Dne 13. 4. 2014 v obecním sále v budově restau311 855
race proběhlo veřejné zasedání. Hlavními téma241 072
ty byly hospodaření obce, strategický plán obce,
27 954
rozvoj obce, činnost místních spolků, diskuse, je333 674
jíž součástí byly odpovědi na interpelace.V krát347 633
kosti následuje rekapitulace jednotlivých témat.
159 977
Hospodaření obce bylo účastníkům veřejného za225 846
sedání zrekapitulováno se zůstatky vždy ke konci
762 814
roku. Pro úplnost údajů doplňujeme poslední zůstatek k 31. 8. letošního roku v korunách.
Provedení drobných oprav obecních komunikací je plánováno do konce října letošního roku. V
Komerční banka
ČNB
současnosti probíhá rekonstrukce střešní kryti2009 zůstatek
1 589 930
ny budovy obecního úřadu. Celkové náklady jsou
2010 zůstatek
4 006 965
odhadovány na 524 650 Kč.
2011 zůstatek
7 618 329
2012 zůstatek
3 350 328
Dotace a jejich získávání bylo od roku 2010 jed2013 zůstatek
7 075 431
98 871
ním z neméně důležitých témat. Pro rekapitulaci
2014 zůstatek
5 766 244
164 121
Nedílnou součástí hospodaření je plnění lesního opět uvádíme finanční částky v korunách a způhospodářského plánu. O tomto tématu bude po- sob použití.
drobněji pojednáno v samostatné rubrice tohoto
zpravodaje. Pro porovnání lesního hospodaření
od roku 2002 do současnosti uvádíme následující hodnoty:
2002 – 2010			
Zisk
320 117 Kč
2011				
Zisk
213 233 Kč
2012				
Zisk
93 002 Kč
2013				
Zisk
166 819 Kč
2014				
Zisk 1 311 487 Kč

Projekt			

Rok

Územní plán			
Odpady
		
Hřbitovní zeď-projekt
Opravy cest v obci Pulečný
Stavební úpravy kaple
Cvičení rodičů s dětmi

2011
2011
2011
2012
2012
2012
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Výše dotace

48 300
26 000
40 000
2 853 574
400 000
40 000

Rekonstrukce veř.osvětlení
Mateřská škola (dar)		
Lesní hospodářství		
Lesní hospodářský plán
Volný čas – Outdoor 		
Dětské arboretum 		
Dětské arboretum 		
Modrá stuha Vesnice roku
Dětského hřiště 		
Zvonu do kapličky (dar)
Bílá stuha Vesnice roku

Dotace celkem 		

2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014		
2013
2014
2014
2014

224 000
10 000
114 314
29 061
30 000
18 600
4 000
600 000
134 230
12 900
600 000

5 184 979

Projekt “Nového centra obce”
Velmi významným projektem je současně probíhající realizace 1. etapy nového centra obce. Na
základě reakcí z proběhlého veřejného zasedání
uvádíme několik důležitých informací, které přiblíží realizaci projektu. Projekt samotný vycházel
ze strategického plánu obce. Oprava hřiště u restaurace a vybudování dětského hřiště byly jedny
z bodů, kterými se zastupitelé zabývali.
21. 3. 2012 Na 2. zasedání OZ byl schválen návrh zadání Architektonicko-urbanistické studie
(dále jen AUS) na řešení centra obce – hlasování
pro: 7
28. 3. 2012 Podpis smlouvy o dílo
3. 10. 2012 Veřejné zasedání na téma: AUS
8. 10. 2012 Zahájení konzultačních hodin s
projektantem Ing. O. Novosadem na téma: AUS
obce Pulečný. Každou středu v měsíci říjnu od 15
do 16 hodin na obecním úřadu.
13. 11. 2013 Na 8. zasedání OZ byla schválena
smlouva o dílo na projektovou přípravu stavby
3. 2. 2014
Obec získala od stavebního úřadu v
Rychnově Rozhodnutí o umístění stavby
24. 3. 2014 Výběrové řízení na dodavatele 1.
etapy (Fáze III, IV, V)
23. 4. 2014 Proběhlo opakované výběrové řízení na dodavatele projektu za 2 800 000 Kc (bez
DPH)
1. 7. 2014
Zahájení realizace projektu
V druhém kole výběrového řízení vybrala hodnotící
komise stavební firmu P&P. Ta však před podpisem
smlouvy informovala obec o odstoupení od projektu. Následovalo oslovení v pořadí druhé stavební
společnosti Nisainvest, se kterou došlo k podpisu
smlouvy na realizaci projektu. Projekt samotný byl
doprovázen nepříjemnými záležitostmi, které ztě-
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žovaly a tedy i zpomalovaly vlastní realizaci již od
počátku. Obecní úřad obdržel od odboru životního
prostředí Magistrátu města Jablonce výzvu k podání vysvětlení k údajnému založení černé skládky v
centru obce. Tuto stížnost podalo občanské sdružení Lipro Liberec. Na 3. zasedání obecního zastupitelstva pulečenský občan pan Hutta upřesnil charakter stížnosti. Současně zastupitelstvo informoval o
podání dalšího podnětu ve smyslu žádosti. Osobně
informoval zastupitele o existenci dvou podnětů. S
politováním oznamujeme, že stížnosti či žádosti podobného charakteru znepříjemňují a zpomalují realizaci projektu občanské vybavenosti, na který obec
získala nemalým úsilím dvě dotace.
Doložením neopodstatněnosti výše popsaných stížností byly počátkem července zahájeny vlastní práce
na realizaci projektu. Bezproblémový průběh netrval dlouho. Při terénních úpravách vyvstaly komplikace s existencí septiku budovy č. p. 100, který se
nacházel na obecním pozemku, jež je součástí probíhajících terénních prací. Historická záležitost z roku
1978 byla díky rychlému a vstřícnému postoji vedení Severočeských vodovodů a kanalizací, projektové
firmy, odboru životního prostředí magistrátu Jablonce nad Nisou a stavebního úřadu v Rychnově vyřešena v průběhu tří týdnů. Za snahu o rychlé řešení
problematiky kanalizace nutno poděkovat též panu
Jiřínovi a pulečenským občanům, kteří ochotně nabídli pomoc. Dnem 3. 9. mohly opět pokračovat práce spojené s terénními úpravami. Přejme si, aby realizace projektu plynule pokračovala k radosti všech
občanů včetně těch nejmenších. Instalace dětského
hřiště je plánována na druhou polovinu září.

Vizualizace projektu „Nového centra obce“

Stav zájmového území před realizací

Realizace projektu

Interpelace

- lze definovat jako dotazy člena parlamentu na člena vlády, který má povinnost na něj odpovědět.
Interpelace mají pravidelně určeny svůj čas projednávání a jejich prostřednictvím vykonává moc zákonodárná kontrolu
nad mocí výkonnou.Velmi známými a sledovanými jsou interpelace v britském parlamentu. zdroj: Wikipedie

Na žádost zastupitelek Karpíškové, Mališové, a Zaoralové, byly na veřejném zasedání zveřejněny
výše jmenovanými zastupitelkami předložené Interpelace adresované starostovi obce. Odpovědi na
jednotlivé otázky byly na veřejném zasedání odprezentovány v následujících formách:
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Interpelace - pokračování ze strany 7 (odpovědi na interpelační dotazy zastupitelky Mališové)

Mateřská škola v Pulečném
Mateřská školka v Pulečném je již od loňska
středem zájmu mnoha občanů Pulečného i přespolních. Příjemné prostředí o jehož vymalování
se zasloužil pan Zdeněk Weishaupt bude i v letošním roce uspokojovat potřeby předškolního
vzdělávání našich nejmenších. I v letošním roce
je kapacita školky plně využita. Dětem, pedagogickému sboru a paní asistence přejeme v našem
zařízení příjemně strávené chvíle.

Fejeton
Vzděláváním a atmosférou, o které bylo již v tomto vydání hovořeno souvisí též následující zamyšlení pulečenského občana pana Ing. Vítězslava Ernesta.
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Nedávno se mi dostal do rukou článek známého
publicisty a spisovatele Miloslava Jenčíka. Vzpomíná v něm na dobu, kdy učitelé na základních
školách učili i lidské věci, které neměli v osnovách: „Obec je základním kamenem a školou demokracie. Bez obce není skutečný život, jen pozvolné umírání“. V každé malé obci v naší vlasti
bývala mateřinka, základní, byť jednotřídní základní škola, radnice, kde ordinoval obvodní
lékař a kde byla i obecní knihovna. Pan řídící
zvládal učit, vést knihovnu a byl jedním z pilířů
mravného chování. Vzpomínám i já, jak si pan
učitel či paní učitelka promluvila neformálně ve
frontě na cosi v samoobsluze s rodiči a opatření
na zlobila následovalo z ruky učitele či otce neprodleně v plné shodě rodiny a školy. Občas ně-

kde zajiskřilo i v obci, klepy se roznesly a bylo co
rovnat. Každá doba má své.
V současné době někam spěcháme, závidíme, někdy i pomlouváme a zapomínáme na jedno z bohatství – vřelé lidské vztahy. Každý lidský život
má své krásné úseky, od dětství přes rodičovství
až po stáří a vždy v obklopení naší rodiny, našimi
přáteli, naší obcí. Pěstujme svou obec, važme si
své obce. Sedněme si u sousedů, pomozme sousedům prostě jen tak, jsou to přeci naši sousedé.

kujeme zástupcům místních spolků Pulečný sobě
, SK Pulec a občanům, kteří svou pomocí přispěli
k realizaci projektu. Panu Eduardovi Petrákovi za
přesun materiálu jeho pomocníkem Hektorem.

Opravy obecních komunikací

Opravy budovy obecního úřadu
Na vnitřní úpravy budovy obecního úřadu , které
vedly ke zřízení již zmíněného příjemného prostředí školky navázaly v letošním roce další práce. Na jaře to byla výměna oken v celé budově a v
současnosti probíhá rekonstrukce střešní krytiny.

Arboretum

5. dubna byla na podnět místního spolku Pulečný
sobě zahájena realizace enviromentálně-vzdělávacího projektu „Dětské arboretum – Pulečenská
ratolest“. Cílem projektu bylo seznámení dětí a
široké veřejnosti se starými odrůdami ovocných
stromů, keřů, bylin a životem hmyzu (motýlí louka). K založení arboreta byla využita plocha vnitrosídelní zeleně o výměře 1066 m2, která se nachází
v příjemném prostředí mezi kapličkou navštívení
Panny Marie a hřbitovem. Projekt byl realizován z
obecního rozpočtu a finanční podpory Nadace VIA
ve spolupráci s ČSOB, Nadace škola hrou ve spolupráci s místním spolkem Pulečný sobě, se zahradní architektkou paní Bc. Vandou Marečkovou. Dě-

V průběhu letních prázdnin proběhly na obecních komunikacích velkoplošné i lokální opravy.
Obecní zastupitelstvo vybralo pro opravy firmu
Strabag, se kterou měla naše obec již v minulosti dobré zkušenosti. Z obecního rozpočtu bylo v
letošním roce dosud uvolněno celkem 762 814
Kč na vytipované části obecních komunikací. Děkujeme manželům Tököliovým, Seidlovým, Hrubým a paní Rychterové za finanční příspěvky v
celkové hodnotě 8 500 Kč, které snížily náklady
na opravu obecní komunikace k jejich nemovitostem. Poděkování náleží též rodině Horčičkových,
která bezúplatným převodem pozemku umožnila
úpravu svahu obecní komunikace za benzínovou
pumpou. V současné době lze předpokládat kompletní dokončení oprav obecních komunikací v
horizontu dvou let. I v letošním roce byly vznášeny apely na zástupce krajské správy Libereckého
kraje týkající se bezpečné sjízdnosti komunikace
III. třídy, která vede středem naší obce. Výsledkem bylo pouze zajištění lokálních výtluků.
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Lesní hospodářství
Lesní hospodářství bylo v letošním roce prioritou zájmu. Po získání téměř 50 hektarů historického majetku byla v souvislosti s kvalitou
dřevní hmoty a cen za hmotu zahájena těžba v
několika porostech. Příjmy za prodej dřeva jsou
pak převážně určeny na pokrytí projektu „Nové
společenské centrum obce“. S politováním musíme konstatovat, že se lesnické práce v letošním
roce neobešly bez problémů. V jarních měsících,
kdy probíhala náhradní výsadba českými vysokoškolskými brigádníky proběhl nepříjemný
zásah cizinecké policie, která do Pulečného zajela na základě udání místního občana. Stěžovatel upozornil, že náhradní výsadbu provádějí
cizinci bez pracovního povolení. Po identifikaci
a zjištění skutečného stavu policie odjela a pracovníci pokračovali ve výsadbě. Další kontrolou,
která byla zahájena na podnět stěžovatele, prošel
obecní úřad v květnu letošního roku. Tentokrát
to byla komise složená ze zástupců libereckého
kraje odboru životního prostředí a zemědělství a
zástupců Magistrátu města Jablonce nad Nisou.
Stěžovatel podal na oddělení Policie ČR podnět
na základě obavy, že obec se svými lesy nenakládá s péčí řádného hospodáře a to zejména k
hospodaření za doby platnosti stávajícího lesního
hospodářského plánu 2013 – 2020. Podnětcem
bylo navrženo i prověření konkrétních těžeb ve
vybraných porostech a k nim poskytl vlastní údaje o odhadované výši těžeb. Konkrétně stěžovatel
uváděl, že byly necitlivě vytěženy výstavky, které
jsou obtížně vykliditelné a plocha je nezalesněná.
Kontrolou byly však zjištěny vyklizené a kvalitně
zalesněné plochy. Dále byly podnětcem přiloženy údaje o množství vytěžené hmoty ve vybraných lokalitách. Dle vyjádření kontrolních orgánů
údaje uvedené podnětcem zjevně neodpovídají
lesnímu hospodářskému plánu. Podnětce uváděl
podstatně větší průměrný objem kmene a objemy tedy přeceňoval. Podnětce dále uváděl, že na
majetku dochází k intenzivním těžbám a hrozí riziko rychlého odtěžení etátu, odlivu prostředků
a následně chybějící prostředky na péči o les. Dle
vyjádření kontroly je zřejmé, že k těžbě je přistupováno s rozvahou a nedochází k nadměrným
těžbám na začátku platnosti lesního hospodářského plánu. Navíc by takový postup nejenže nebyl protizákonný, ale vzhledem k dobrým odbytovým podmínkám u dřeva na přelomu roků 2013
– 2014 pochopitelný, uvádí kontrolní orgán.

Podrobný protokol o provedené kontrole je k
dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu v Pulečném. V několika větách následuje shrnutí kontroly:
Kvalitu hospodaření na LHC Pulečný lze označit jako nadprůměrnou. Jako největší nedostatek byla shledána absence řádné detailní
lesní hospodářské evidence do roku 2011.
Kromě toho nebyla zjištěna žádná významnější porušení předpisů. Těžby jsou realizovány
přiměřeně, zalesnění a péče o kultury je kvalitní, problémy s ochranou lesa se nevyskytly.

Dne 9. 7. v úvodní části 5. zasedání obecního zastupitelstva byl z řad veřejnosti přítomný občan
Hutta srozuměn s předběžným výsledkem kontroly a starostou mu byl dán prostor k vyjádření. K
výsledku kontroly dodal, že celá kauza nemá být
chápána jako udání. K výsledku kontroly neměl
námitek a doplnil, že by si přál, aby vše fungovalo
tak, jako lesní hospodářství v obci Pulečný.

Obecní úřad opakovaně informuje, že na základě
předchozího neuspokojivého stavu hospodaření
v obecních lesích byla ukončena smlouva s bývalým lesním hospodářem Ing. Kadlasem a na základě výběrového řízení byl ustanoven obecním
lesním hospodářem od 1. 7. 2011 pan Libor Nevyhoštěný.
Historický přehled lesního hospodářství byl v
tomto vydání pulečenského zpravodaje již zmíněn. Pro doplnění udáváme údaje o zalesňování
obecních lesů.
Na jaře letošního roku bylo vysázeno:
7 250 ks smrků
4 475 ks buků
Na podzim letošního roku bude vysázeno:
cca 4 000 ks smrků.
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Soutěž Vesnice roku 2014 - Pulečný získal bílou stuhu
Stejně jako v loňském roce, kdy se naše obec
historicky poprvé přihlásila do celorepublikové
soutěže Vesnice roku, i v letošním roce nechyběla
naše účast mezi 305 obcemi z celé České republiky. Přihláška byla podána i přes nedoporučující stanovisko pulečenského občana pana, který
svým projevem před zastupiteli na 2. zasedání
obecního zastupitelstva hodnotil naší obec jako
nehezkou, která navíc v posledním roce neučinila
žádný pokrok, jež by zasluhoval účast v letošním
ročníku soutěže. Žhavými želízky při prezentaci
naší obce přitom byly například v letošním roce
nově vybudované arboretum, spolupráce se zemědělskou společností a v neposlední řadě zříze- Součástí ohodnocení je i letos finanční odměna
ní útulného prostředí pro ty nejmenší, tedy ma- formou dotace a to do výše 600 000 Kč. Přejme
teřskou školku, která je odloučeným pracovištěm si, aby získaná dotace byla budoucím zastupiškolky Rychnovské.
telstvem využita účelně. Vám, kteří jste při prezentaci vesnice opět v letošním roce pomáhali ve
fázích přípravných, či přímo před hodnotitelskou
komisí anebo jste byli přítomni na slavnostním
vyhodnocení výsledků, mnohokrát děkujeme.

Návštěva Senátu parlamentu ČR

19. června byly hodnotitelské komisi představeny výrobky z místních dětských dílniček. Doprovodným programem byla ukázka pěveckého
vystoupení místních dětí, které zazpívaly pulečenskou píseň „Ta naše vesnice….“ Představena
byla též pravidelná volnočasová aktivita cvičení
rodičů s dětmi aj. Při dvouhodinové prezentaci
obce pomáhali ochotně zástupci místního spolku Pulečný sobě pod vedením pana Petra Jandy.
Svého reprezentačního úkolu se zástupci spolku
ujali velmi zodpovědně a výsledkem pak bylo
ocenění bílou stuhou za příkladné vedení práce
s mládeží. Slavnostní předání cen se i v letošním
roce uskutečnilo ve vítězné vesnici Libereckého
kraje, kterou se stala obec Rádlo. Rádlu srdečně
gratulujeme!

Starosta obce Václav Choutka jako zástupce obce
přijal i v letošním roce pozvání do Senátu Parlamentu ČR. Zde proběhlo v měsíci září slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže,
kde byly jednotlivým zástupcům obcí slavnostně předány pamětní listy. Předávání bylo provázeno příjemnými proslovy Senátorky Dagmar
Zvěřinové, předsedy Spolku pro obnovu venkova
Eduarda Kavaly a jejich ministerskými kolegy. Po
slavnostním vyhlášení následovala komentovaná
prohlídky Valdštejnské zahrady.
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Velikonoční setkání

Pálení čarodějnic

Místní spolek Pulečný sobě ve spolupráci s obecním úřadem pořádali v neděli 20. 4. 2014 velikonoční setkání v kapli Navštívení Panny Marie
v Pulečném. Součástí programu bylo slavnostní
slovo pana děkana Oldřicha Koláře a koncert souboru Generace Gospel Choir. Kulturní program
byl jako již tradičně doprovázen malým velikonočním trhem, kde byly prodávány výrobky pulečenských dětí z tvořivých dílen a úžasné rukodělné práce dnes již zesnulé vážené paní Aurelie
Patočkové. Nechybělo ani zdobení májek a soutěž o nejlepší velikonoční koláč. Z deseti účastníků byly hlasováním z řad veřejnosti vybráni tito
vítězové:
1. místo: Radek Žídek - Babiččin banánový řez
2. místo: Lucie Žídková - Lehký jarní dortík
3. místo: Jana Štěpánková - Tvarohové šátečky
Recepty vítězných koláčů najdete v samostatné
příloze tohoto zpravodaje. Přejeme zábavu při
pečení a dobrou chuť.

Místní spolek SK PULEC ve spolupráci s obecním
úřadem uspořádali na obecním hřišti ve středu
30. 4. 2014 „ PÁLENÍ ČARODĚJNIC“. Hromadný
průvod po vesnici byl ukončen zapálením čarodějnické vatry.
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Recept na babiččin banánový řez
Těsto: 3 žloutky, 280g cukru, 3dcl oleje, 1dcl,
vody, 2 lžíce kakaa, 200g polohrubé mouky, 1
lžička prášku do pečiva
Náplň: 1 máslo, 200g cukr, 1 puding, 300ml
mléka, banány, čokoláda na vaření
Postup: Z ingrediencí uděláme těsto, které vlijeme na plech. Pečeme 25-30 min při teplotě
180°. Uvaříme puding, do kterého přidáme
máslo a cukr. Až těsto zchladne, položíme na
něj banány a zalijeme náplní. Nakonec polijeme čokoládou a necháme v lednici ztuhnout.

Recept na lehký jarní dortík
Těsto typické piškotové: 2 vejce, 100g cukru,
1 balíček vanilkového cukru, 75g hladké mouky, 50g solamylu, 1 lžička kypřícího prášku.
Náplň: 1 velký bílý jogurt, 2 tvarohy, cukr dle
libosti, ovoce dle libosti, želatina na ztužení
krémů.
Postup: Všechny ingredience smícháme v těsto, které vlijeme do dortové formy. Pečeme
20-30min při teplotě 175-200°. Po vychladnutí uděláme náplň a dáme na těsto. Necháme ztuhnout v lednici (nejlépe přes noc).

Tvarohové šátečky
250g měkkého tvarohu
250g másla nebo rostlinného tuku
250g hladké mouky
Špetka soli
Hustá meruňková marmeláda

Postup: Z másla nebo tuku, tvarohu, mouky a
soli vypracujeme těsto, které na pomoučené
desce vyválíme na plát o síle asi 3 mm. Rádýlkem nakrájíme stejné čtverce, naplníme
je marmeládou, přeložíme do tvaru šátečku,
potřeme ušlehaným vejcem, položíme na vymaštěný plech a upečeme. Před podáváním
posypeme moučkovým cukrem smíchaným s
vanilkovým cukrem.
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Dětský den

Drakiáda

Místní spolek Pulečný sobě ve spolupráci s obecním úřadem pořádali na
obecním hřišti v sobotu 14. 6. 2014
dětský den ve stylu STŘEDOVĚKÉ
SLAVNOSTI.
Odpoledne plné rytířských turnajů,
ukázek tradičních řemesel, ochutnávek bylinných likérů a středověkých
preclíků vyvrcholilo slavnostním
pasováním všech dětí na rytíře.
Děti absolvovaly disciplíny zdatnosti, bystrosti a odvahy. Všechny
získané dovednosti pak využily při
záchraně spanilé princezny. Ani letos děti nepřišly o improvizované
představení divadla Vichr z hor. I v
letošním roce nás navštívil dětmi
oblíbený Útulek Dášenka. Slavnost
pak pokračovala tanečním vystoupením skupiny Countryon a hudebním představením kapely Fotři.
Máme radost z hojné účasti.

Místní spolek Pulečný sobě ve spolupráci s obecním
úřadem pořádali v sobotu 20. 9. 2014 na Svaté Anně
tradiční PULEČENSKOU DRAKIÁDU. Součástí hlavního
programu dračích letů bylo lanové centrum i doprovodný program, kde si mohli děti s rodiči prostřednictvím výtvarných dílniček vyrobit například vlastní větrník. Děkujeme za bohatou účast. Poděkování náleží
zejména i Vám, kteří jste donesli občerstvení z vlastní
pekařské či cukrářské dílny.

Rozloučení s prázdninami
Místní spolek SK PULEC ve spolupráci s obecním úřadem
uspořádali dne 30. 8. 2014
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Součástí programu byla trasa
plná úkolů. Od 19.00 hodin hrála živá hudba.
-14-

To není pes, to je Sloughi aneb
Šampioni v Pulečném
Sloughi je arabský krátkosrstý chrt pocházející
pravděpodobně z Orientu. Jako země původu je
označeno Maroko. Sloughi je velmi inteligentní a
hrdá. Je velmi přítulná a oddaná svému pánovi, k
cizím lidem je rezervovaná. Je velmi dobrým hlídačem. Její výchova je tak jako u každého chrta poněkud složitější.
Naše dvě sloughi sedmiletý Kásir Bohemia Genao a
pětiletý Pharao Bohemia Genao, jsou našimi miláčky a členy rodiny, kteří ovlivňují a doplňují její chod.
Psi jsou pro nás tak trochu i koníčkem. Jezdíme s
nimi na závody-coursing a výstavy.
Coursing je kynologický sport. Jedná se o jednu z
mnoha aktivit, která je založena na touze psa lovit.
Běhá se v přirozeném terénu s přírodními nebo
umělými překážkami. Cílem psa při coursingu je
ulovit kořist, která je tažená navijákem. Tato návnada v podobě střapce z igelitových pásků nebo králičí kůže, je tažena lankem mezi kladkami po dráze,
která simuluje skutečný běh zajíce. K významnějším
výsledkům staršího Kásira patří tituly Mistr ČR v

coursingu 2009, Mistr Čech v coursingu 2009, Mistr Moravy 2010, také se kvalifikoval a tím účastnil
ME v Mariánských Lázních 2009, ME v Chardonnay-Francie 2010, ME v Pouch-Německo 2013. Mladší
Pharao běhá výborně, ale na závodech nedosahuje
takových úspěchů jako Kásir. Snad jen kvalifikace a
účast na ME v Pouch- Německo 2013 stojí za zmínku.
Výstavy - Kásir: Pojizerská výstava psů Mladá Boleslav 2008, Pojizerská výstava psů Mladá Boleslav
2009, Oblastní výstava Praha 2008, Česká národní
výstava psů Mladá Boleslav 2008, Česká národní výstava psů Mladá Boleslav 2010,Mezinárodní výstava psů Brno 2009, Mezinárodní výstava psů Mladá
Boleslav 2009. Díky těmto titulům je Kásir Český
šampion na Národních a Mezinárodních výstavách.
Pharao: Oblastní výstava psů 2010, Česká národní
výstava psů Mladá Boleslav 2010, Česká národní výstava psů Ostrava 2011, Česká národní výstava psů
Mladá Boleslav. Díky těmto titulům je Pharao Český
šampion, mezinárodní šampion.

Pulečný na cestách
I v letošním roce se pojďme na sklonku léta poohlédnou za příjemnými místy, která někteří z
nás cestovatelsky navštívili a vychutnali tamější
atmosféru v doprovodu Pulečenské vranky.

Finsko - Pallas

Finsko - Pallas

-15-

Finsko - Norská hranice

Chorvatsko - Svatý Rok

Bulharsko - Musala

Bulharsko - pohoří Rila

Kopanina oslavila 120. výročí
Letos tomu bylo právě 120 let od slavnostního
otevření rozhledny Kopanina. 3.června 1894 se
konala velkolepá slavnost. Klub českých turistů
vypravil na otevření rozhledny z Prahy zvláštní

vlak. Cílem bylo nádraží na Malé Skále, kde již bylo
připraveno přivítání členů hasičských, veteránských, pěveckých a tělovýchovných spolků. Poté
se vyrazilo na výšlap k rozhledně, kde proběhlo
slavnostní otevření. O výstavbě rozhledny Kopanina začal Klub českých turistů poprvé uvažovat
v roce 1892. Již v tomto roce byl zakoupen pozemek pro stavbu rozhledny. Poté Klub českých turistů začal shánět finance na její výstavbu. Získali
téměř 3 000 zlatých. 29.října 1893 byl slavnostně
položen základní kámen k rozhledně. Následujícího roku v červnu byla slavnostně otevřena. Rozhledna na Kopanině byla pro český národ symbolem, který se měl tyčit na pomyslné jazykové
hranici mezi českým vnitrozemím a německým
pohraničím.
I přesto, že do katastrálního území Pulečný spadá
území Kopanina, rozhledny Kopanina se to již netýká. Rozhledna Kopanina byla v minulosti z katastrálního území Pulečný přesunuta do katastrálního území Frýdštejn. Hranice přelomu katastrů
je cca 2 m od rozhledny.
Rozhlednu Kopaninu najdete na vrcholu kopce
Kopanina což je 657 metrů nad mořem. Rozhledna dosahuje výšky 18 metrů a je vystavěná z pálených cihel a na vrcholu byla původně zakončena
volným ochozem. Ochoz byl poté roku 1936 zastřešen a opatřen okny z důvodu častého nepříznivého počasí. Rozhledna skýtá nádherný kruhový

výhled na nedaleký hrad Frýdštejn, Malou Skálu,
Krkonoše a Jizerské hory, za dobré viditelnosti lze
dohlédnout na Ještěd, Ralsko, Bezděz, Kozákov a
další…
A jak rozhlednu Kopanina najdete? Tak to asi vám místním
nemusíme předkládat, ale i
přesto, rozhledna Kopanina
leží na modré turistické trase. Je to i 13. zastavení naučné stezky Jany a Josefa Scheybalových. Můžete ji navštívit
během celého roku. Nejdříve
si ale vyzvedněte klíč u paní
Janků na Kopanině v domě č.p.
229, avšak v rozumnou dobu.
Rozhledna Kopanina je totiž
jednou z posledních, která
funguje tradičním prvorepublikovým způsobem.
J.Š.

Motýl

Ve dnech 9. a 10. září někteří členové sdružení
,,Pulečný sobě,, připravili pro žáky 3. tříd Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou zábavné odpoledne. Akce se konala v rámci plnění programu ,,Motýl,, 2014 u penzionu v
Krásné. Žáci překonávali několik lanových překážek, které pro ně členové sdružení přichystali.
Dětem se tato sportovní akce velice líbila.
Chceme touto cestou členům sdružení - hlavně
pánům Jandovým - poděkovat nejen za přípravu,
ale i pomocný dozor a budeme se i dále těšit na
další možnou spolupráci. Moc děkujeme!!!
Za pedagogické pracovníky Mgr. Hana Zemínová
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