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Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte popřát Vám i Vašim
blízkým vše dobré v novém roce, mnoho zdraví a
spokojenosti v pracovním i osobním životě.
I v letošním roce je v plánu řada akcí, nejen
pro děti, kdy bude příležitost ke společenskému či
sportovnímu setkání.
Vysvěcení nového zvonu do kapličky, jak
bylo uveřejněno v prosincovém zpravodaji, se
posune na sobotu 28. května a spojí se tak se
svátkem Navštívení Panny Marie. Jak víme od
pamětníků, u příležitosti tohoto svátku se konala
v Pulečném pouť a my bychom rádi na tuto tradici
navázali.
Zveme Vás

Středa 24. února od 19 hodin na sále restaurace
U Dubu proběhne ukázková hodina břišních a
cikánských tanců pod vedením Lucie Slaninové
(bližší info na plakátcích).
Sobota 27. února od 9 hodin pořádá SK Pulec
pro místní hráče turnaj ve stolním tenise.
Čtvrtek 3. března se koná od 16 hodin
2. dobročinná burza knih. Mimo knih ze zrušené

www.pulecny.cz

obecní knihovny budou v nabídce nově i knihy ze
soukromých knihoven.
Burzu spojíme s přednáškou a promítáním
o medu s paní Millerovou, bude připraveno i
malé občerstvení. Začátek v 17.30 hodin.
Výtěžek z této akce bude použit pro splnění dalších
přání, a to doplnění tzv. lineárního zvonění nového
zvonu v kapličce a na opravu harmonia.
V sobotu 19. března od 9.30 hodin se uskuteční
velikonoční
tvoření pro rodiče
s dětmi
v prostorech
školky.
V neděli 20.
března od 15
hodin pak velikonoční setkání v kapli Navštívení
Panny Marie s bohoslužbou slova a zpěvem
komorního sboru z Jablonce n. N. Před kapličkou
bude připraven stánek s občerstvením a prodejem
velikonočních drobností.
Co chystáme nového?

Pulečenskou pouť u příležitosti svátku
Navštívení Panny Marie. Tento svátek má základ
v biblickém vyprávění o setkání dvou žen,
ÚNOR 2016

mimořádným způsobem omilostněných, které
čekaly na narození dítěte. Jednou z nich je Panna
Marie, druhou matka Jana Křtitele svatá Alžběta.
Památka této události se v římskokatolické církvi
slaví 31. května (dříve 2. července).
Tradici pouti spolu s pulečenskými občany
započala paní Gudrun Křížková okolo roku 1997.
Dle jejího vyprávění se jednalo o náročnou
přípravu i organizaci, přesto celá akce skončila
nezdarem, jelikož pouťové atrakce p. Kočky
z Prahy nakonec nedorazily do Pulečného, ale daly
přednost pouti v Hejnicích.
Pokusíme se tedy o obnovení tradice a budeme
velmi vděčni za každý nápad, pomoc a spolupráci
při organizaci takto náročné akce.
V pátek 9. září chystáme druhé vítání
občánků, narozených od dubna 2015 do srpna
2016. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o slavnostní
přivítání v kapličce, aby se přihlásili na OÚ.
Kdy na zastupitelstvo

Příští zasedání bude dne 22. února od 18
hodin na sále restaurace U Dubu.
Informace z obecního úřadu

·

Výše poplatků pro rok 2016 (za popelnice,
psy) zůstávají ve stejné výši jako v předešlém
roce. Platby je možno provádět hotovostně
nebo převodem na účet OÚ a to:
a) ve dvou stejných splátkách nejpozději
do 31.3. a do 30.6. 2016
b) jednorázově do 31.3. 2016

Finanční výbor v minulém roce prověřoval
náklady obce na likvidaci komunálního odpadu „na
občana“ nebo „na popelnici“. Z výsledku šetření
výbor doporučuje zachovat současný smluvní
systém vybírání úhrady za komunální odpad, který
je spravedlivější a podporuje motivaci k třídění
odpadů, jelikož důsledným tříděním lze ušetřit na
kapacitě popelnice, intervalu svozu nebo pouhým
zakoupením pytlů na odpad.
Pohledávku ve výši 5 810,- Kč za popelnici a
600,- Kč poplatek za psa urgujeme u dvou
domácností, z nichž jedné již byla odebrána
popelnice.
Vyhodnocení nákladů za likvidaci komunálního
odpadu za rok 2015 zveřejníme v příštím
zpravodaji.
· Velkoobjemový kontejner bude otevřen první
sobotu v měsíci dubnu od 900 do 1100 hodin.
· Počet občanů k 31. 12. 2015: 405

Informace ze zastupitelstva

Starostka informovala zastupitele, že 20. 1.
t. r. se vzdali svého mandátu zastupitel p. Petr
Janda a Bc. Václav Choutka, volební strana č. 2 –
Pulečný sobě. Následující den byly osloveny
náhradnice z této strany pí. Eva Dudková a pí.
Renata Horáková, obě se písemně vzdaly svého
mandátu. Následně byli osloveni další náhradníci
z této kandidátní strany: Ing. Dalibor Krejčík, Jan
Kiraly, Jiří Musil, Jan Koukol, i oni se vzdali svého
mandátu.
Po odstoupení celé kandidátní strany obecní
zastupitelstvo zůstává v počtu pěti zastupitelů a dál
může fungovat.
Dne 13. 1. t.r. byly podány dvě žádosti o
dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:
Opravy místních komunikací a Oprava sakrální
památky – kříže na hřbitově. Rozpočet na opravu
MK je 910 tis. Kč, žádaná dotace 455 tis. rozpočet
na opravu kříže je 113 256 Kč, žádaná dotace
79 279,- Kč.
Obecní kroniku za rok 2011 – 2013 psala
Mgr. Andrea Choutková, která se písemně
vyjádřila, že v současné době nechce pokračovat
v této činnosti. Starostka představila novou
kronikářku Mgr. Vlastu Novotnou z Klíčnova. Paní
Novotná požádá paní Choutkovou o spolupráci na
zápisu kroniky za rok 2014 a začne psát rok 2015.
Odměna za kronikářskou práci bude vyplacena po
předložení ročního zápisu zastupitelům.
Spolky Pulečný sobě a SK Pulec předložily
finančnímu výboru vyúčtování finanční dotace od
obce – nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Finanční výbor předložil plán kontrol hospodaření
na rok 2016.
Kontrolní výbor prověří finanční náklady na
položení kanalizace k čp. 100 p. V. Jiřína.
Informace o stížnostech bývalého zastupitele Petra
Jandy:
Zásah do MK č. 1305/5 od Karbanů –
asfaltové svody. V písemné odpovědi bylo sděleno,
že se jedná o běžnou údržbu – vysprávku
asfaltových krytů, kdy tato činnost nevyžaduje
ohlášení ani stavební povolení speciálního úřadu.
Písemné vyjádření dopravního inspektorátu:
„Označit celý úsek MK obousměrně dopravním
značením A7a a v co nejkratší době nechat provést
odbornou firmou celkovou rekonstrukci, včetně
odvodnění a rekonstrukce propustku s odpovídajícím
zádržným systémem tak, aby předmětné místo
neohrožovalo bezpečnost silničního provozu, vše za
účelem zvýšení BESIP v místě“.

Vyasfaltování parkovací plochy před
domem p. Flodrmana. OÚ jako silniční správní

úřad zaslal p. P. Flodrmanovi „Oznámení o
zahájení řízení ve věci odstranění stavby“.
Pan Flodrman požádal písemně o posunutí
termínu pro odstranění stavby na přelom března a
dubna s ohledem ke klimatickým podmínkám.
Odstavných a parkovacích míst pro osobní
automobily je v naší obci více, přítomní na
zasedání byli s nimi seznámeni a zastupitelé se
budou touto problematikou dále zabývat. Zastupitel
p. Václav Hutta ohledně této záležitosti předal
starostce otevřený dopis, který je k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Ing. Veverková informovala o plánu zadání
studie na zázemí pro hřiště – klubovnu. S tímto
návrhem budou seznámeni i zástupci spolků.
Jako v loňském roce Vám předkládáme
přehled hospodaření za uplynulý rok.
V tomto roce jsou v plánu akce: oprava
severní strany hřbitovní zdi, likvidace černé
skládky u Sutnarů, projekt komunikace, parcelace a
zasíťování lokality Z6, vyřešení odvodnění
obvodového pláště a rekonstrukce WC v restauraci
U Dubu, projektová dokumentace na klubovnu –
zázemí pro hřiště. Liberecký kraj a Krajskou správu
silnic opakovaně žádáme o velkoplošnou opravu
silnice III. třídy směr na Klíčnov.

Přehled hospodaření obce za rok 2015
PŘÍJMY:
Daňové příjmy
Daně z nemovitostí
Z plateb za komunální odpad
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Ostatní příjmy (dotace)
Z lesní těžby
Nájemné: byty, nebyt. prost.restaur.
Pohřebnictví
Z prodeje pozemků
Z pronájmu pozemků
Ostatní příjmy
Sankce – fy. Nisainvest
CELKEM

3 692 654
232 263
221 802
13 167
2 880
1 403 917
612 091
297 316
4 000
1 593 711
15 469
39 960
630 000
8 759 230

Ost. záležitosti kultur
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Kulturní činnost
Volný čas – děti, mládež
El. energie na veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Za svoz komunál. odpadů
Péče o veř. zeleň – sekání, kácení,
nákup vybavení, mzdy dělníků
Odměny zastupitelstvu obce
Ochrana obyvatel
Náklady na zajištění chodu OÚ:
Mzdy zaměst., zdrav.+soc. p, DPP.
Knihy, tisk (Sbírka zákonů)
Majetek – drobný
Materiál – kancelářské potřeby
PHM
Služby pošt
Služby telekomunikací
Energie
Ostatní výdaje
Školení, vzdělávání, právní služby
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Platby daní a popl. státnímu rozp.
Celkem OÚ
Obecně přij. a výdaje z fin. oper.
Pojištění
Ostatní činnost
Náves – rekonstrukce
CELKEM
Gratulujeme jubilantům

Leden

Únor
Březen
Duben

V Ý D A J E:
Pěstební a produkt. činnost
Správa v lesním hospod.
Silnice
Silniční doprava
Příspěvek na provoz veřej. dopravy
(MHD,ČSAD)
Odvod a čištění odpad.vod

499 185
118 559
2 093 938
60 352
299 300

Červen

Červenec
27 000

Jandová Petruše
Rulcová Milena
Sauerová Marie
Beneš Miroslav
Weishaupt Josef
Dědková Ilse
Weishaupt Zdeněk
Dědek Jan
Strnad Kazimír
Musilová Vlasta
Schrotzová Božena
Vinšová Alena
Šolc Lubomír
Kabelka Ivan
Dudek František
Horáková Pavlína
Šikola Josef
Hniličková Zdeňka

9 223
15 472
147 954
183 480
27 070
17 416
75 187
24 299
311 946
639 375
327 697
9 301
421 539
2 405
4 023
43 365
24 901
4 089
42 256
11 808
81 931
72 994
110 880
3 328
10 508
834 030
8 537
21 786
314 115
1 127 015
7 192 237

Srpen
Září

Říjen
Listopad

Prosinec

Šolcová Marie
Dědek František
Hutta Václav
Sýkorová Ludmila
Schrotz Miroslav
Šístková Dana
Seidl Milan
Sýkorová Anna
Bursová Zdeňka
Ernestová Stanislava
Weishauptová Milena
Šolcová Ludmila
Filičko Martin
Filičková Jiřina
Jiroušová Marie
Hrubý Horymír
Veverka Lubomir
Vojtěchová Milada

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně
životních sil a optimismu!
Narozeniny opět společně oslavíme na
listopadovém setkání…

zajisté vyeliminuje i stále se objevující podezírání, že
s obecními prostředky nenakládáme dobře. Budeme
rádi, když na naše budoucí akce přijdou ti, kterým se
s námi líbilo.
Přejeme Vám zastupitelům i všem aktivním občanům
(těm dlouho aktivním i těm nově se zapojujícím), aby si
chvíle při organizování všech budoucích obecních akcí
užívali tak, jako jsme si to užívali i my a obec tím velmi
dobře reprezentovali (nejen dvojnásobným vítězstvím
v soutěži Vesnice roku a tím ziskem 1 200 000 pro naši
obec). Přejeme Vám, aby Vám díky tomu vznikla
taková přátelství jako se podařilo nám.
S přáním všeho dobrého Andrea Choutková a všichni ze
sdružení Pulečný sobě“

Kulturní komise:
Konto ZVON: k částce 30 377,- Kč jsme
připočetli 8 000,- Kč z prodeje kalendářů, 5 tis. Kč
věnovali manželé Navrátilovi, 5 tis. Kč pan Ing. Otto
Lanc, 5 tis. Kč SK Pulec, 1 tis. pan Eduard Petrák. Za
sponzorské dary a podporu zakoupením kalendáře moc
děkujeme. Částku 54 377,- Kč použijeme na nákup
zvonu a přebytek bude základem pro další nákup.
Sbírka bude pokračovat na doplnění tzv. lineárního
zvonění zvonu a na opravu harmonia. Cena lineárního
zvonění je cca 35 tis. Kč, částku za opravu harmonia
zatím neznáme.

Zpráva lesního hospodáře Libora Nevyhoštěného
Pěstební a těžební práce v lesích obce Pulečný:

Zprávy o činnosti spolků

SK Pulec
Na svátek sv. Štěpána 26. 12. uspořádal náš
spolek ve spolupráci s restaurací U Dubu tradiční
Štěpánskou zábavu. Plný sál „Pulečňáků“, pár
„Rychnováků“ a „lufťáků“ tančil na hudební doprovod
Petra Geislera, který plně nahradil kapelu a zahrál
všechny známé taneční „pecky“. Všichni se skvěle
bavili, s půlnocí přišla bohatá tombola. Hlavní cenu –
obrovského plyšového medvěda věnoval hostinský
Zdeněk Pfeffer. Dík patří i ostatním sponzorům.
Za SK Pulec Jitka Domalípová

Pulečný Sobě
Rozhodli jsme se, že pro tento kalendářní rok
nebudeme žádat o žádnou dotaci z obce. V naší činnosti
budeme pokračovat bez spolupráce s obcí. Vnímáme to
jako příjemné odlehčení, kdy nás v naší inspiraci,
nadšení a radosti ze setkávání nebudou omezovat nutné
formality. Do obecního kalendáře tedy nemáme čím
přispět. Nemáme problém si naše akce zajistit
z vlastních zdrojů, na vlastních prostranstvích, což

Vytěžené holiny byly zalesněny smrkem již
v roce 2014 a v roce 2015 na jaře se dosazoval buk
v předepsaném
poměru
dle
osnov
Lesního
hospodářského plánu. Zároveň byly smrkem vylepšeny
předloňské paseky. Celkem bylo vysázeno 6900 ks
sazenic buku lesního a 3200 ks sazenic smrku ztepilého.
Mladé porosty byly v létě ožnuty a na podzim natřeny
proti okusu zvěře. Provedly se prořezávky celkem na 1
hektaru lesa a probírky do 40ti let na ploše 2,40 ha. Na
vysázený buk, prořezávky, probírky a na zajištěnou
kulturu bylo zažádáno o finanční příspěvek na
hospodaření v lesích, který byl v prosinci 2015 připsán
na účet obce v částce 92 722,- Kč. V obecních lesích je
rozmístěno na vhodných místech celkem 15 ks lapačů
na lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého, které
byly od dubna do října pravidelně vybírány. V nahodilé
těžbě byly na jaře zpracovány polomy, další nahodilé
těžby probíhaly průběžně v druhé polovině roku, kdy se
musely zpracovávat stromy napadené kůrovcem
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě byla plánovaná těžba
760 m3 snížena na 450 m3.
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