Pulečenský zpravodaj

www.pulecny.cz

Slovo starosty

Prosinec 2010

Vážení spoluobčané, dovolte mi ujmout se úvodního slova v nově editovaném pulečenském
zpravodaji. Společně se začátkem nového volebního období naše obec plynule prochází
některými změnami. Jedná se o novězvolené členy obecního zastupitelstva a v oblasti mediální
a informativní o nově upravené webové stránky obce Pulečný a již zmiňovaný zpravodaj.
Vstupem do nového roku naši obec čeká
Závěrem mi dovolte, abych Vám v čase
řada úkolů. Plánů a předsevzetí je skutečně předvánočním popřál mnoho zdraví, životní
mnoho. Prioritou je dokončení územního plánu spokojenosti a vitality, která nám všem
započatého v roce 2006, jehož součástí je za- pomůže šťastně vykročit do roku 2011.
stavovací studie lokalit Z 1 (za čerpací stanVáclav Choutka
icí) 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.

Informace
z obecního úřadu

Obec stále zajišťuje svoz tříděného odpadu. Odpad
tříděný do plastových pytlů (žluté,oranžové
a šedé) je opět možno shromažďovat u kontejnerů
Webové stránky
u sběrného dvora či budovy hasičské zbrojnice,
Nové webové stránky obce Pulečný jsou již kde budou skladovány a v pravidelných
úspěšně v provozu na stále stejné adrese intervalech odváženy. V nejbližší době budou na
www.pulecny.cz. Rádi uvítáme jakékoliv věcné tato místa přistaveny kovové klece na tříděný
připomínky.
odpad. Na základě upozornění žádáme občany
Pulečného, aby neplnili kontejnery sousedního
Odpady
Rychnova.
Obecní zastupitelstvo bylo na svých pravidelných
pracovních poradách seznámeno s potřebou Zimní údržba
změnit systém nakládání s komunálním Zimní údržbu v letošní sezóně zajišťují Technické
odpadem. V naší obci jsou výrazné rozdíly ve služby Jablonec nad Nisou.
výši produkovaného odpadu na osobu. Statistiky,
Prosíme tímto občany, aby nebránili pluhování
které byly potvrzeny též pracovníky SKS, hovoří
nevhodným parkováním svých automobilů.
o průměrné produkci odpadu 30 L na osobu týdně.
Obecní zastupitelsvo by tedy mělo zohlednit Letecké fotografie Pulečného
snahu o třídění a v souvislosti s ní snížení
Obecní úřad umožňuje zakoupení letecké
nadprodukce komunálního odpadu.
fotografie naší obce ve formátu A3 za cenu 240 Kč.

Informace
ze zastupitelstva

Na 1. mimořádném zasedání obecního
zastupitelstva zastupitelé schválili zrušení
V komunálních volbách, které proběhly termínu sklonitá střecha v uvedených
15. a 16.10.2010 bylo zvoleno 7 zastupitelů: zastavitelných plochách, návrh sklonu sedlových,
Ing. Jitka Veverková, Ing. Luboš Šolc, valbových a polovalbových střech 35 - 50°,
Bc. Václav Choutka, Jaromír Janda, Ing. Dalibor u smíšeného bydlení venkovského doplnit větu:
Krejčík, Jana Mališová, Jaroslava Zaoralová. “Obytné objekty budou mít 1NP + využité
Ing. Dalibor Krejčík z důvodu velké podkroví, výjimečně v těžišti sídla (podél
zaneprázdněnosti postoupil své místo náhradnici komunikace III. třídy) v odůvodněných případech
paní Evě Dudkové.
max. 2 NP s využitým podkrovím...”, zákaz stavby
Na ustavujícím zasedání byl zvolen dlouhodobě srubů ve všech lokaliktách.
uvolněným starostou Bc. Václav Choutka, Na 2. zasedání obecního zastupitelstva konaného
místostarostkou Ing. Jitka Veverková, předsedou dne 1.12.2010 byli zastupitelé seznámeni
kontrolního výboru paní Jana Mališová s rozpočtovou změnou č. 4: 26.8.2010 byla
a předsedou finančního výboru paní Eva Dudková. vrácena nevyčerpaná část dotace na volby do
Členy kontrolního výboru byli zvoleni Bc. Roman Parlamentu ČR 9.644 Kč Par. 6114 (provedeno ve
Karpíšek a Ing. Jan Müller. Členy finančního III. rozpočtové změně). 1.10.2010 připsána na
výboru byly zvoleny paní Daniela Weishauptová účet dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši
a paní Eva Krejčíková.
20.000 Kč Pol. 4111 (UZ 98187). Nevyčerpaná
Na 1. zasedání obecního zastupitelstva částka 9045 Kč bude vrácena do konce prosince.
konaného dne 16.11.2010 byly schváleny odměny 23.11.2010 byla poskytnuta dotace na sčítání
zastupitelům dle zákona č. 20/2009 Sb. Dále byla lidu ve výši 2.902 Kč Pol. 4111 (UZ 98005).
projednávána změna členů kontrolního výboru Dále byla provedena rozpočtová změna výdajů:
a proběhla nová volba, kde byl členem zvolen Z par. 6115 volby do zastupitelstev obcí převedena
pouze Ing. Jan Müller.
částka 15.000 Kč na par. 3745 péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň, z par. 3633 výstavba a údržba

inženýrských sítí 30.000 Kč na par. 3745 péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
Rozpočtová změna příjmů:
Položka 1334 odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu 1.292 Kč.
Položka 1335 poplatek za odnětí pozemků
plnících funkci lesa 21.342 Kč.
Celkem 22.634 Kč.

Rozpočtová změna výdajů:
Par. 1036 správa v lesním hospodářství 22.634 Kč.
Celkem rozpočtové příjmy po změnách:
4.765.782 Kč.
Celkem rozpočtové výdaje po změnách:
4.765.782 Kč.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu
na rok 2011, který byl předem projednán na
pracovní schůzce.

Zdravotní středisko
informuje

Od ledna roku 2011 přebírá po paní doktorce
MUDr. Janě Laštovkové ordinaci praktického
lékaře pro děti a dorost paní doktorka MUDr.
Iveta Vondrušková.
Od 1.1. 2011 budou také nové ordinační hodiny:
PO
ÚT
STŘ
ČT
PÁ

7.00 - 11.30
7.30 - 11.00
7.30 - 12.00
7.30 - 11.00
7.00 - 11.00

MUDr. Iveta Vondrušková tel.: 603 211 506

Gratulujeme
občanům

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

Prosinec
Köhler Blanka
Nuderová Jarmila
Strnadová Eva
Weishauptová Libuše

Leden
Horák Oldřich
Jandová Petruše
Rulcová Milena
Sauerová Marie
Vinš Josef

Únor
Beneš Miroslav
Cínová Pavlína
Hykmanová Vlasta
Mališová Jana
Rajchmanová Bohdana
Richterová Jolana

Dovolená MUDr. Laštovková: 20. 12. - 31.12.

Zástup zajišťuje MUDr. Vondrušková po tel.
domluvě na tel. číslech: 483 313 000 (ordinace
Kokonín) a 483 710 330 (ordinace Jablonec n.N.,
Mšeno, U Kostela 5).
Dovolená MUDr. Vacátková: 20.12. - 24.12.

27.12. - 31.12. ordinace otevřena dle ordinačních
hodin

Gratulujeme držiteli Zlaté plakety
Jánského panu Milanu Machovi.
K dnešnímu dni absolvoval úctyhodných 55 dobrovolných odběrů krve!
Pouhých 15 odběrů ho dělí od získání
nejvyššího ocenění - Zlatého kříže.

Vánoční symboly
Chceme-li uchovávat tradice, je třeba pochopit jejich smysl, význam a symboliku. Vánoce
patří dozajista k nejvíce oslavovaným svátkům
a právě tradice s nimi spojené stále přejímáme
z generace na generaci. Děťátko, Betlém,
ryba, zvířata, nadělování – symboly, které
neodmyslitelně patří ke křesťanskému původu
Vánoc a jejich vysvětlení je nám zřejmé. Co ale
třeba strom a jmelí?

Strom
Proč právě strom? A proč právě jehličnatý?
Přesný důvod asi nikdo neví. Možná jde o to, že
právě strom spojuje všechny tři části světa. Svými
kořeny zasahuje do země, pozemský svět symbolizuje kmen a korunou je spojen s oblohou.
Pro jehličnaté stromy je k tomu charakteristická
věčně zelená barva, tedy symbol věčného života.
Jako vánoční symbol se strom do Čech dostal v 19.
století z Německa. Ten úplně první údajně v roce
1812 nazdobil režisér Stavovského divadla Leibich. Ingredience: 30 dkg žitné mouky (může být
i hladká pšeničná),15 dkg cukru, na špičku nože
Jmelí
amonia, skořice, anýz, jeden tlučený hřebíček,
Snítky zeleného či zlatého jmelí neodmyslitelně
jedno nové koření, ze ¼ citronu kůru, 12 dkg
patří ke Štědrému dni. Přináší do domu štěstí
medu, 2 vejce, vosk na plech, ¼ kg čokoládové
a lásku, chrání proti zlým duchům. Kouzelná
máčecí hmoty, 2 dkg másla, bílková poleva
moc se umocňuje, je-li snítka jmelí darována,
nikoliv zakoupena. Štěstí zajišťuje množství bobPostup: Mouku, cukr a koření dáme na vál.
ulek: čím je jich více, tím více štěstí má obdaVytvoříme uprostřed důlek, přilijeme rozehřátý,
rovaný v příštím roce. Zvyk líbat se s partnerem
ale prochladlý med a vajíčka. Ze všeho vypracuči partnerkou pod zavěšeným jmelím pochází
jeme těsto, které vyválíme na placku. Pak vykrajuod starých Keltů, kteří věřili, že jmelí zajišťuje
jeme pomocí formiček tvary. Naskládáme na vosplodnost. Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi
kovaný plech a upečeme v mírně vyhřáté troubě.
stromem. Z jeho dřeva však byl vytesán kříž, na
Prochladlé perníčky namáčíme v čokoládové
němž trpěl a skonal Ježíš. Strom nemohl tu hanbu
hmotě a ozdobíme půlkami mandlí. Nebo je poliunést, a proto seschl do malých keříčků. Způsob
jeme bílkovou polevou a ozdobíme ořechem, aneobživy (tj. přijímání živin z jiných stromů – parabo ještě syrové je potřeme rozšlehaným vajíčkem,
zit) symbolizuje obřad prijímání Kristova těla
ozdobíme mandlemi a pak upečeme.
a krve ( zdroj víry a síly).
Zdroj: Dagmar Šottnerová – Vánoce

Vánoční perníčky podle
maminky Ljuby Skořepové

Dobrá rada
Aby vánoční stromek vydržel co nejdéle pěkný, je dobré vědět, že není až tak důležité, kdy je
uříznutý, ale jak je uskladněný. V době, kdy se stromky řežou, jsou vlastně ve vegetačním klidu, jejich životní pochody jsou pozastaveny. Pokud jsou uchovávány při teplotě asi 50C, vydrží i několik
měsíců. V bytě by měl být stromek postaven ve stojanu s nádrží na vodu. Málokdo ví, že šikmým
seřezáváním kmene zbavujeme stromek cévek, které vedou do stromu vodu. Cévky jsou totiž těsně
pod svrchní rozpraskanou kůrou.

Něco k zamyšlení

může říci, že je obklopen mnoha dobrými přáteli?
My všichni, co máme ten dar bydlet na venkově
v souznění s přírodou obklopeni stromy.
Těchto pár řádků bychom do budoucna velmi rádi
Vždyť není dobrý přítel ten, kdo nám poskytne
přenechali komukoliv, kdo by měl chuť obohatit přístřešek při nepřízni počasí, či blahodárný stín,
náš zpravodaj svými slovy a myšlenkami. Ať už se když nás nemilosrdně pálí slunce? Není přítelem
má jednat o úvahu nebo jen věcnou připomínku. ten, o koho se vždy s jistotou můžeme opřít a při
Tak prosím, podělte se s námi o své názory. Předem pevném objetí z něho načerpat energii? Nevážíme
za ně děkujeme!
si toho, kdo nás nakrmí ovocem, máme-li hlad,
I zde jsem se nechala unášet předvánoční at- nebo i toho, kdo nás pobaví třeba zpěvem ptáků či
mosférou a s myšlenkou na strom jako jeden ze jen ševelením listů? Není radost pohledět na naše
symbolů Vánoc se zrodila potřeba napsat:
děti, které se beze strachu odevzdávají do těch
pevných rukou, aby se dostaly blíž k oblakům?
Vězme, že máme kolem sebe mnoho přátel
i mimo lidskou rasu a vzdejme hold stromům.
A. Choutková

Nezapomeňte, v únoru 2011 zase
v maskách slavíme MASOPUST

Pocta stromům
Při psaní těchto řádků se dívám z okna a vše je
zahaleno do úžasného bílého kabátu, který tady
z tepla od kamen působí až hřejivě. Není tomu
však dlouho, kdy jsme všichni honem, honem připravovali naše zahrádky, aby tohoto třpytivého
svršku byly hodny. Nejedenou se k mému sluchu
doneslo, jak ty proklaté stromy opět shodily tu
neuvěřitelnou haldu listí a jak by bylo dobré je
pokácet.
Nebudu se tu rozepisovat o tom, co je všem
zřejmé. Jak důležité pro celou naší planetu stromy jsou. Mám však potřebu pohlédnout na stromy jako na naše velmi dobré přátele.
Ne nadarmo se říká, že dobrých přátel není
mnoho, či že v nouzi poznáš přítele. Kdo z nás

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2011

Nádražní 800
Rychnov u Jbc

Vám přeje
květinářství
a keramika
Lucie Navrátilová

Z historie
Ke konci každého roku patří ohlédnutí a zhodnocení, jaký ten rok byl. V některých případech je
dobré zapomenout, ve většině však vzpomínáme
víc než rádi a některá ohlédnutí nám umí vykouzlit úsměvy na tvářích. Možná právě toto vrácení
se v čase nás může velmi příjemně pohladit po
duši. Věříme, že pár takových milých proniknutí
do historie bychom mohli s vaší pomocí zahrnout
Předválečná česká škola v Pulečném na sklonku
do každého zpravodaje.
čtyřicátých let
V tomto čísle nás obohatili o své vzpomínky
zachycené na fotografiích paní Marta Jiřínová
a pan Václav Jiřín. Mnohokrát jim za to děkujeme!
Nyní v historii znatelně poskočíme a s koncem
Ve většině případů máme problém s přesným roku 2010 se podívejme na pulečenské silvestrodatováním fotografií, a tak prosíme vás, kteří bu- vské oslavy v 60. letech.
dete vědět více, kontaktujte nás!
Pouze s pomocí vás všech, kteří máte chuť se
do pulečenské historie ponořit a zavzpomínat,
se můžeme pokusit vytvořit prozatím alespoň
sbírku fotografíí a dat například v elektronické
podobě.

Půlnoční scéna silvestrovského programu v podání dobrovolné sokolské organizace.

Mateřská škola v Pulečném ve 30. letech.

PAPÍRNICTVÍ
Opět v Rychnově

V tomto vydání pulečenského zpravodaje jsme
započali naše ohlédnutí v době meziválečné a to
konkrétně ve třicátých letech minulého století.
Na dobové fotografii lze spatřit dětský kolektiv
mateřské školky, kde v první řadě třetí zleva sedí
dnes již 84 letá paní Marta Jiřínová.

vlasová galanterie,bižuterie,
vánoční ozdoby
Adresa: Nádražní 538 (u Pizzerie)
PO-PÁ 9.00-18.00
SO 9.00-12.00

Něco pro naše broučky - Najděte 5 rozdílů a obrázky vybarvěte.

L.I.RELAXX STUDIO
NÁDRAŽNÍ 800, RYCHNOV U JBC N.N.

Ilča Bártová
tel.:724 222 516
kadeřnictví
prodlužování vlasů
solárium

Lucie Tomíčková
tel.:777 894 101
kadeřnictví
prodlužování vlasů
vizážistka

Anna Chloubová
tel.: 605 190 348
kadeřnictví - možnost
i bez objednání

Tereza Zítková
tel.:721 758 351
kadeřnictví - možnost
i bez objednání
Michaela Šírová
tel.: 775 213 431
manikúra-modeláž
nehtů
pedikúra

Dana Srnová
tel.: 606 205 098
kosmetika

Hanka Uhríková
tel.: 775 715 760
masáže

Brána jazyků otevřená
Christmas
the Time to Celebrate
For all Christians, Christmas is a happy time
when they celebrate the rememberance of the
day Jesus Christ was born. It doesn´t matter what
religion you are – Christian, Jewish, Muslim, or
any other religion (or even if you´re an atheist)
– you can´t avoid some of the signs, symbols, and
traditions of this Christian holiday.
Zdroj: Bridge 2002

Spuren im Schnee
Freude und Frieden
geht wieder durch die Natur,
durch glänzende weisse Flächen
zieht eine einsame Spur.
Vom schnürenden Fuchs? Oder Hasengehoppel?
Aus pulvrigen Polstern gucken Fichtenstoppel.

Zdroj: Das Lied vom Walde, Siegfried Weiss | Gustav
Leutelt

Mikulášská besídka

Představujeme
Dne 4. prosince byla na hudebně - literárním
večeru pořádaném městem Jablonec nad Nisou
představena kniha Siegfrieda Weisse Píseň o lese.
Jak autor sám uvádí, kniha vznikla jako pocta
jizerskohorskému
spisovateli
Gustavu Leuteltovi
a byla vydána
při
příležitosti
150. výročí jeho
narození.Na své si
přijdou milovníci
krajinářské
fotografie a také
poezie či prózy
a to navíc v českém
i německém jazyce.
www.horskyspolek.cz

Soutěž

V tomto čísle pulečenského zpravodaje
vyhlašujeme 1. díl soutěže ‘‘Znáš svou obec?’’
Odpovědi zasílejte na emailovou adresu obecního
úřadu - obec.pulec@tiscali.cz nebo osobním
doručením na obecní úřad nejpozději do
14. února 2011. Ze správných odpovědí,
které budou zveřejněny v březnovém vydání
zpravodaje, vylosujeme tři výherce, na které čeká
odměna.
Ke správnému zodpovězení postačí pojmenovat
první tři fotografie. Bonusová fotografie
pro nejpozornější občany bude samostatně
odměněna.

1

2

I letos k nám do Pulečného přišel Mikuláš
v doprovdu s čertem a anděly. O program se
postaraly děti z dětského domova, které nejen
moc pěkně zatančily, zazpívaly a připravily
soutěže, ale také výborně rozproudily atmosféru.
Živý Betlém s tradičními koledami a říkadly
předvedl folklorní soubor Šafrán pod vedením
manželů Václavíkových. Celé odpoledne provázel
slovem i hudbou pan Jan Šíma a hezký ohňostroj
k rozsvícení vánočního stromečku zajistil
provozovatel restaurace U Dubu pan Zdeněk
Pfeffer. Všem výše jmenovaným patří velký dík!

Vítání adventu
3

BONUS

I podvečerní adventní setkání v místní kapličce
umocnilo příjemnou předvánoční atmosféru.
Děkujeme panu děkanovi Oldřichu Kolářovi za
požehnání.
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

