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Vážení spoluobčané
Od červnového vydání bude Pulečenský
zpravodaj opět čtyřstránkový. Reaguji tím
na připomínky některých občanů, že obsáhlá vydání jsou neekologická a příliš nákladná. Z kapacitních důvodů mi tedy dovolte, abych Vás pokud možno co nejstručněji informoval o stavu a dění v naší obci.
Věřím, že touto cestou částečně zodpovím
i některé diskusní příspěvky, které se objevily na webových stránkách obce.
Neuspokojivý stav hospodaření naší obce v letech
minulých si vyžádal celkem dlouhý čas na zmapování
celé situace, nápravy chyb a celkovou analýzu, která
je stěžejní pro stanovení pevného základu k úspěšnému rozvoji naší obce. Současné snahy o perspektivní
budoucnost jsou však dosud zpomalovány finančními
pohledávkami za podepsané smlouvy s firmou Developer z let 20O7 a 2008 , které jsou na obci požadovány. Statisícové hodnoty těchto pohledávek pak přirozeně značně ovlivňují obecní rozpočet.
Na rozdíl od v minulém roce proběhlé kontroly
hospodaření za rok 2009, kde byly odborem kontroly
libereckého kraje při přezkoumání hospodaření obce
zjištěny závažné chyby a nedostatky, bylo vyhodnoceno hospodaření obce za rok 2010 jako velmi dobré.
Stabilizování a zprůhlednění finanční situace tedy
umožňuje dobrou strategii a realizaci plánů naší obce.
Z těchto důvodů jsme přistoupili k tvorbě strategického plánu, který je sestavován na základě výsledků
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únorového dotazníkového šetření. Významným krokem, který zajisté pomůže k realizaci plánů, bych pak
hodnotil učiněná opatření vedoucí k nápravě v lesním hospodaření. Naše obec hospodaří s úctyhodnými 100 hektary lesa. Při správném lesním hospodaření (za dva měsíce bylo vysázeno 1100 ks buků a 1150
ks smrků) lze tedy očekávat významné roční příjmy
do obecního rozpočtu i pro příští generace pulečenských občanů. Jediným dalším současným příjmem je
prodej obecních pozemků, kterých již nezbývá mnoho. Již dvouměsíční zkušenost správného lesního hospodaření dokazuje vysokou efektivnost a velmi dobrý přínos do obecního rozpočtu. Při vyhodnocování
příjmů u lesního hospodaření bylo zjištěno, že za rok
2007 a 2008 byl příjem do obecního rozpočtu 0 Kč, na
rozdíl od současnosti, kdy za 2 měsíce pouze povinné kalamitní těžby stromů napadených kůrovcem, byl
obecní rozpočet posílen o cca 200 000 Kč.
Předpokládáme, že takto získané prostředky významně přispějí například na vyřešení havarijního
stavu hřbitovní zdi, na již započaté opravy obecních
komunikací, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě ve
vybraných lokalitách, zajištění územní studie pro zastavitelné plochy Z1 a Z18 a jiné. Úvodní stránku bych
rád ukončil poděkováním paní Zdeně Bursové za její
osobní pomoc při výrobě vstupní brány na hřbitov,
panu Rudolfovi Pultarovi za údržbu v okolí kaple. Další poděkování náleží paní Jaroslavě Dědkové a Jiřímu
Schejbalovi za dobrovolný finanční příspěvek na pulečenský zpravodaj.
Václav Choutka
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Informace z obecního úřadu
Strategický plán obce

Pracovní skupina strategického plánu obce

Strategický plán rozvoje obce je dokumentem, který je zpracován za účelem dlouhodobého plánování
ekonomického a sociálního rozvoje obce. V rámci tvorby strategického plánování byly analyzovány současné problémy obce a navržena opatření k jejich řešení.
Plán se týká různých oblastí života v obci, například
bydlení, infrastruktury, dopravní obslužnosti, místní
ekonomiky a podnikání, životního prostředí a zemědělství, lesního hospodářství, kulturního a společenského života v obci, podpory turismu a rekreace. Pro
potřeby získání aktuálních informací o kvalitě života
v Pulečném proběhlo v obci v únoru 2011 mezi obyvateli dotazníkové šetření. Na základě výsledků byla
zhotovena sociálně-ekonomická analýza obce, určeny
problémové okruhy, z nichž vyplynuly strategické cíle
rozvoje obce a jednotlivé rozvojové aktivity.
Z dotazníků vyplynulo o občanech Pulečného:
• průměrný věk je 38,4 let (průměrný věk obyvatel
ČR je 40,5 let)
• občané preferují sport (nejvíce cyklistiku) a kulturu (zájem o divadlo a památky ve svém okolí)
• nejvíce času tráví prací okolo domu
• 57 % dotazovaných sleduje webové stránky obce,
95 % čte Pulečenský zpravodaj
• občané jeví zájem o obnovu hasičského sboru, ale
téměř nikdo není ochoten se aktivně zapojit
• občané by rádi využili prostor místní kaple a hasičské zbrojnice ke společensko-kulturním účelům

Nedílnou součástí při tvorbě strategického plánu bylo i ustanovení pracovní skupiny z řad občanů,
která se bude pravidelně scházet a to počínaje dnem
8. června 2011. Návrh strategického plánu bude k nahlédnutí na webových stránkách obce. Připomínky
a náměty jsou vítány.

Objevují se připomínky občanů na chybějící náves.
V současné době můžeme informovat, že byla sjednána výsadba okrasných dřevin v lokalitě před bývalou
školou a dále vysazení lipové aleje podél části cesty
ke hřbitovu. Výsadba je plánována na podzim letošního roku a provede ji na vlastní náklady firma Holding
elektrovod jako náhradní výsadbu za vykácené dřeviny na území obce.
Obecní úřad rád přijme náměty na zbudování návsi.

Úpravy obecního úřadu

Ve dnech 18. – 22. dubna proběhla kompletní úprava vnitřních prostor obecního úřadu svépomocí za
účasti pana starosty, paní účetní a obou pracovníků
určených pro práci v obci. Úřad byl vymalován, byly
zakoupeny zátěžové koberce do všech místností, nové
židle a závěsy do zasedací místnosti, nová konzole
se záclonou do kanceláře paní účetní. Náklady činily
12 654 Kč na vybavení a 1 940 Kč na malování (barvy,
štuky, malířské náčiní).

Informace ze zastupitelstva
6. zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 21. března 2011

7. zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 2. května 2011

Volba obecního lesního hospodáře

Výběr zhotovitele obecních komunikací

Výběrová komise na pozici budoucího lesního hospodáře v lesích obce Pulečný se po vyslechnutí uchazečů: Ing. Rejchla, Ing. Kadlase a p. Nevyhoštěného
rozhodla doporučit obecnímu zastupitelstvu v Pulečném jako nejvhodnějšího kandidáta pana Libora
Nevyhoštěného, který splňuje všechny předpoklady
k výkonu funkce obecního lesního hospodáře.

Starosta seznámil zastupitele s třemi cenovými
nabídkami na zhotovení obecních komunikací. Po
prostudování nabídek zastupitelé rozhodli, že cestu
k domu č.p. 145 p. Tökoli zadají firmě Evžen Dvořák.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy

Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 119-2011-OS/Ř s městem Jablonec nad
Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Smluvní cena za jeden případ je 1000,- Kč.
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Výběr zhotovitele na vypracování studie pro
zastavitelné plochy Z1 a Z18

Komise pro zajištění výběru nejvhodnějšího zpracovatele územní studie pro zastavitelné plochy Z1
a Z18 ve složení : Ing Otto Lanc, Ing. Lucie Müllerová vyhodnotila čtyři nabídky. Na základě doporučení
výše uvedené komise zastupitelé schválili postoupení dvou kolektivů API studia s.r.o. a kolektiv pana doc.
Havliše do užšího výběru zhotovitele studie pro zastavitelné plochy Z1 a Z18.
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Zdravotní středisko
informuje
Dovolená
Praktický lékař pro dospělé
Dovolená v ordinaci MUDr. Vacátkové
v termínu od 18. – 31. července.
Prosíme pacienty o včasné zajištění léků.
Tel.: +420 483 388 004.
Praktický lékař pro děti a dorost
Termín dovolené v ordinaci MUDr. Vondruškové
nebyl dosud upřesněn.
Tel.: +420 483 388 682, www.alergojbc.cz
Zástup zajištěn po celé léto - MUDr. Laštovková.
Nově otevřená prodejna
„SMÍŠENKA U TETY“ v Dalešicích
pokračuje v provozu.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Zveme vás
Rally Bohemia
Dne 3. července 2011 od 8.30 – 18.30 hod. proběhne na uzavřených úsecích obce Pulečný rychlostní zkouška automobilové soutěže Rally Bohemia.
Celá trasa rychlostní zkoušky se týká obcí: Malá Skála,
Sněhov, Klíčnov, Pulečný, Rychnov, Pelíkovice, Radoňovice, Hodkovice n. M., Sedlejovice, Vrchovina, Třtí,
Radostín, Sychrov.

Rozloučení
s prázdninami 2011
Opět chystáme
odpoledne plné
zajímavých vystoupení,
kreativních dílen,
střelecké soutěže
a jiných dobrodružství.
Předběžné datum:
27. srpna 2011.

Vítáme nové občánky

Gratulujeme občanům
Přejeme mnoho zdraví, štěstí, pohody a lásky
všem našim občanům, kteří v následujícím čtvrtletí
oslaví kulatá jubilea 50, 55, 65, … let:

Červen
Lubomír Šolc
František Dudek

Červenec
Lenka Borufková
Milan Kučo
Josef Šikola

Srpen
Marie Šolcová
Roman Karpíšek
Jaroslava Dědková
František Dědek

Loučíme se
Dne 7. června 2011 nás navždy opustila vážená paní Eva Strnadová.
Velké díky a tichou vzpomínku na
zakládající členku Sokola v Pulečném,
která ještě v 81 letech v roce 2006
vedla své cvičenky na sletech v Liberci
a v Praze, přikládají Sokolky.

Děkujeme a vzpomínáme.

S narozením děťátka začíná se pohádka ...
Přejeme všem rodičům i dětem, aby svou pohádku
prožívali jen s radostí a vítáme mezi námi nové občánky:
Adélku Štrynclovou (13. březen 2011)
Martínka Foita (14. květen 2011)
Ríšu Anthony Mayera (2. červen 2011)
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Z historie

Čarodějnice

Cesta do Vatikánu

Výsledek dobré spolupráce Obecního úřadu v Pulečném a SK Pulec vyústil 30. 4. 2011 ve velmi zdařilou akci, která pobavila nejen děti, ale i dospělé. Díky
pěknému počasí jsme si mohli užít i tradiční lampionový průvod plný soutěží pro děti. Velké poděkování patří SK Pulec za soutěže i občerstvení. Nemalé dík
náleží i panu Janu Kiraly za pomoc obecnímu úřadu
s přípravou vatry.

Historický koutek letního čísla zpravodaje
jsme se rozhodli obohatit inspirací na cesty. Již před 76 lety žili v Pulečném cestovatelské duše, které se nebály výprav do ciziny, jako například Wanda Wawřichová,
která v roce 1935 absolvovala dvouměsíční
poutní cestu do Vatikánu a zpět.
Do Říma vyrazila 27letá Wanda 27. května pěšky
z Pulečného, aby se zúčastnila 27. kongresu esperantistů. Šla přes Mnichovo Hradiště, Kolín, Jihlavu, Znojmo, Linec, Salzburg, Svatý Mořic, průsmykem Pachstein a dále. Během kongresu slečnu Wandu Wawřichovou přijal osobně papež Paus Pius XI, od kterého
obdržela pamětní kříž. Zpět jela vlakem.

Hrajeme si s odpadem

Za poskytnutí archivních fotografií a informací děkujeme Wandině vnukovi panu Janu Wawřichovi.

Soutěž

Netradiční dětský den v Pulečném na téma hrajeme si s odpadem proběhl v sobotu 11. června 2011.
Získaná krajská dotace byla využita nejen k zorganizování zábavného odpoledne se vzdělávací tematikou,
ale též k pořízení obecního loga a propagačních materiálů, které mohou být využity k prezentaci naší obce.
Děkujeme všem, kteří se s hravým a vstřícným přístupem zapojili do eko soutěží, recyklovaného tvoření a nechali se pobavit jedinečným vystoupením amatérského divadla Vichr z hor.

Z již zmíněných kapacitních důvodů jsme soutěž „Poznej svou obec“ prozatím přerušili.
I v tomto díle děkujeme všem zúčastněným
a mnohokrát gratulujeme třem výhercům, kteří
splnili i BONUS a správně nám napsali jména koní,
jejich majitelů i kde je můžeme vidět:

Tomáš Fuchs, Pulečný 14, 8 let
Jana Karbanová, Pulečný 144, 10 let
Jaroslava Dědková, Klíčnov 43

Správné odpovědi II. dílu soutěže:
1 - Stela a Luky, Varadyovi, Pulečný (za pilou)
2 - Linda, Kiralovi, Pulečný
3 - Jiskra a Borek, Bártovi, Klíčnov
4 - Šaman, Dudkovi, Pulečný (silnice z Rychnova)
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