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Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu, koncem května
odkvetly ovocné stromy i šeříky, teplé počasí láká
na zahrádky a k výletům do přírody.
Kulturní komise připravila slavnostní vítání
občánků, kterého se zúčastnilo všech jedenáct
pozvaných dětí s rodiči i prarodiči. Obec se nám
rozrůstá o mladé rodiny a je to dobře.
S blížícím se termínem komunálních voleb
(5. - 6. 10. 2018) sílí ze strany některých občanů
kritika práce starostky a zastupitelů, i přesto, že se
ve čtyřletém volebním období učinilo značné
množství práce v oblasti kultury, rozvoje obce a
infrastruktury. Jen stručně…
Opravy místních komunikací, projektová
příprava celkové rekonstrukce krajské komunikace
na Klíčnov, opravy v budově kulturního domu č.p.
22, dokončení první etapy návsi, projekt klubovny a
zázemí hřiště, opravy sakrálních památek a části
hřbitovní zdi, příprava a realizace lokality Z6a k
prodeji pozemků, projektová příprava lokality Z1,
změna územní studie lokality Z18,
napojení
obecního vodovodu „H“ na veřejný řad.
V oblasti kultury přibyly k již zavedeným
společenským akcím nově obnovené tradice vítání občánků, setkání jubilantů a seniorů,
staročeská pouť (liturgický svátek Navštívení
Panny Marie, kterému je zasvěcena naše kaplička,
www.pulecny.cz

se slaví 31. května, původně 2. července). V roce
2016 byl vysvěcen nový zvon do kapličky, který byl
pořízen z příspěvků pulečenských občanů.
Přeji Vám krásné slunečné dny, dobrou
náladu a uvidíme se na pouti.
Jana Mališová
Vítání občánků 24. 5. 2018

Zveme Vás

V sobotu 2. června na 3. ročník staročeské poutě
a den dětí – podrobný program najdete na poslední
straně zpravodaje.
KVĚTEN 2018

V sobotu 28. července na „Sousedské posezení u
táboráku“.
V sobotu 25. srpna na tradiční „Rozloučení s
prázdninami“.
Kdy na zastupitelstvo?

Příští zasedání se bude konat 18. června
od 18 hodin na sále restaurace U Dubu.
Informace z obecního úřadu

• Očkování psů proběhne ve čtvrtek 31. 5.
od 17 – 17.30 hodin před OÚ, poplatek za
očkování 100,- Kč.
• Velkoobjemový kontejner otevřen tuto sobotu
2. června od 9 – 11 hodin.
• Odvoz fekálií z žump a jímek převzala za
firmu p. Sáčka fa EVOSA s.r.o. z Frýdštejna.
Objednávka vývozu na telefonu: 483 393 048,
mobil: 724 818 648.
Upozornění

Stále je v platnosti obecně závazná vyhláška č.
6/2011 „O regulaci hluku ve dnech pracovního
klidu a o svátcích“. Nedělní klid nám závidí i
někteří občané ze sousedních obcí...
Informace ze zastupitelstva

Ministerstvo životního prostředí – Operační
program ŽP vyhlásilo výzvu č. 103: Předcházení
vzniku komunálních odpadů. V rámci této výzvy je
možné požádat o domácí kompostéry a štěpkovač.
V dubnu proběhlo mezi občany dotazníkové
šetření, vrátilo se 75 ks vyplněných dotazníků s
převažujícím typem kompostéru 1400 l.
Prostřednictvím Mikroregionu Jizerského hory
bude do konce července t.r. podána žádost o dotaci
„Kompostéry pro občany Mikroregionu
Jizerské hory“. V případě schválení žádosti budou
kompostéry předány do užívání na jaře 2019.
Zastupitel p. Václav Hutta se dne 11. 5. vzdal
mandátu zastupitele, následně byl osloven
náhradník p. Milan Kučo, který se ze zdravotních
důvodů vzdal mandátu, další náhradník p. Roman
Horčička, na posledním zasedání složil slib a bylo
mu předáno Osvědčení o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva obce Pulečný.
Lesní hospodář p. Libor Nevyhoštěný informoval
přítomné o probíhajících aktuálních lesních pracích
a plánovaném postupu při těžbě dřeva v letošním
roce. V současné době je třeba přednostně
zpracovávat dřevo napadené kůrovcem a

poškozené větrnou kalamitou. Dále odpovídal a
vysvětloval občanovi MH, jakým způsobem se
eviduje a prodává vytěžené dřevo.
Na Krajský úřad LK byly začátkem roku podány
2 žádosti o dotaci:
1) Oprava MK – přiznaná dotace ve výši 284 tis.
Kč.
2) Obnova sochy sv. Anny – z důvodu nižšího
bodového ohodnocení dotace nebyla schválena.
Ministerstvo pro místní rozvoj jsme žádali o
dotaci na opravu MK Ke statku, žádost je zařazena
mezi náhradníky.
Obec požádala Povodí Labe s. p. o pročištění
koryta Mohelky před domem č.p. 160. Provedení
prací bylo přislíbeno na podzim t. r.
Starostka seznámila zastupitele s odpovědí
náměstka pro dopravu KÚ LK p. Marka Pietra
k plánované rekonstrukci krajské komunikace na
Klíčnov. V dopise sděluje, že celková rekonstrukce
bude provedena na jaře roku 2019. Starostka
vyzvala p. MH, aby v čase, který zbývá do jara
2019, vyřídil vypořádání svého pozemku
zasahujícího do krajské komunikace tak, aby
rekonstrukce mohla proběhnout v celém rozsahu.
Oslovený namítl, že při jednání s projektantem
zjistil, že projekt nepočítá s odvodněním a
zbudováním příkopu. Opravu povolí jen v případě,
že bude úsek kolem jeho domu řádně odvodněn.
Na dotaz zastupitele ing. Šolce, zda jsou v současné
době jeho pozemky uvolněny k nakládání s nimi
nebo jsou stále v exekuci, MH prohlásil, že jeho
pozemky 100% v exekuci nejsou. Dle zjištění na
Katastrálním úřadě v Jablonci n.N. s pozemky
nakládat lze, ale jen se všemi závazky vůči
správním orgánům.
Provizorně byly v úseku od kovárny na Klíčnov
vyspraveny nejnebezpečnější výtluky.
Zastupitelé schválili:
Směnu pozemků ppč. 2122 o výměře 7.082 m2 ve
vlastnictví Kokonínské zemědělské a.s. s pozemky
ppč. 2172 o výměře 3.548 m2 a ppč. 2192 o výměře
3541 m2 ve vlastnictví obce Pulečný za cenu 50,Kč/m2.
Odkoupení části místní komunikace „U statku“ o
výměře 117 m2 od Kokonínské zemědělské a.s. z
důvodu opravy MK a vybudování odvodňovacího
žlabu za cenu 50,- Kč/m2.
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
bývalé školky za účelem zřízení „Dětské skupiny“
pro děti od 2-6 let.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na stavbu nového kabelového
vedení NN pro lokalitu Z6a.

Změnu územního plánu v oblasti zásobování části
obce pitnou vodou. Obec již neplánuje vybudování
tlakové stanice, jak je nyní uvedeno v ÚP.
Zásobování pitnou vodou horní části obce (od
kulturního domu č.p. 22 směr Dalešice a Klíčnov)
bude z veřejného vodovodu z obce Dalešice podle
studie vypracované ing. Hudcem.
Uzavření smlouvy o dílo na akci „Připojení
vodovodu H“ s firmou 1. Jizerskohorská a.s., která
jediná ze tří oslovených firem poslala cenovou
nabídku.
Počet 7 zastupitelů pro volební období 2018-2022.
Kronikářský zápis za rok 2017.
Směrnici č. 1/2018 O ochraně osobních údajů
Obecního úřadu Pulečný.
Směrnici č. 2/2018 O provozu informačního
systému Obecního úřadu Pulečný.
Zprávy SK Pulec

V pondělí 30. dubna vzplál na hřišti oheň
s čarodějnicí na vrcholu. Ženy ze spolku ve
spolupráci s Obcí a Zdeňkem Pfefferem připravily
pro děti soutěže s odměnami, výtvarnou dílnu,
lampionový průvod a malou hranici k opékání
buřtů, které věnoval pan hostinský Zdeněk. Akce se
velmi vydařila, přišlo cca 35 malých i větších dětí.
Čarodějnický večer zpestřila hudba skupiny Gratis,
působivý ohňostroj a taneční vystoupení ohnivých
žen z Jablonce n.N.
Narodili se

2. února 2018 Antonín Hons
15. května 2018 Amélie Bártová
Rodičům gratulujeme a přejeme mnoho radostí
při výchově.
Z kronik a vzpomínek
Dnes Vás pozvu na jarní procházku naší vesnicí, na
které se zastavíme u všech drobných sakrálních památek
obce. A že jich máme v Pulečném devět, úctyhodný
počet!

První najdeme naproti kravínu v soukromé zahradě
domu čp. 46. Stojí tu kříž z roku 1844 na pískovcovém
podstavci s hlavičkami andělů v duchu baroka. (1)
Sejděme na křižovatku k Mohelce a tam za mostem
objevíme velkou téměř skrytou sochu Sv. Jana
Nepomuckého. Socha měnila svoje stanoviště při
stavebních úpravách okolí, jak je zřejmé ze starých
fotografií. (2)
Nyní se vydáme hlavní pulečenskou ulicí směrem k
obecnímu úřadu a naproti němu je památka chráněná
státem - kříž s krucifixem na stupňovitém kamenném
podstavci datovaný k roku 1828. Bývá ozdoben
květinami a svíčkami. (3)
Projdeme kolem bývalé školy a kapličky nahoru ke
hřbitovu za velkým centrálním hřbitovním křížem, který
je čerstvě opravený a velmi dominantní. (4)
Ze hřbitova půjdeme kolem „hasičárny“ směrem na
Dalešice. Hned za poslední chalupou vpravo na travnaté
soukromé cestě je sakrální památka, ze které zbyl
dvojdílný žulový sokl s datováním 1826. Na něm býval
dle historika pana Scheybala kříž s plechovým
malovaným korpusem a pod ním postavy Panny Marie a
Jana Evangelisty. (5)
Vrátíme se k „hasičárně“, na soutoku Dalešického a
Pulečenského potoka při silnici na Klíčnov svítí
novotou opravená druhá socha Sv. Jana Nepomuckého.
Není velká, ale jaksi milá a blízká. (6)
Neměníme směr a stoupáme do kopce na Klíčnov po
nově vyasfaltované silničce, která nás přivede v místě,
kde končí její nejprudší stoupání, k druhé památce
chráněné státem – Pietě vytvořené kolem roku 1840.
Podstavec i socha prosí o opravu a je snahou obce ji
zajistit. I tady jsou dost často květiny, díky za ně. Výraz
Panny Marie je bolestný i odevzdaný, jiný za ranního
jiný za večerního světla. (7)
A nyní se naše procházka změní v menší turistický
výlet. Klíčnovem pokračujeme stále nahoru ke
křižovatce na Kopaninu. Asi po 200 m od křižovatky
směrem ke Kopanině se pod silnicí vpravo krčí na
soukromém pozemku třetí památkově chráněný objekt.
Velmi pěkný kříž, bohužel značně poškozený, na
působivém kamenném soklu. Bohulibý záměr obce
opravit jej se pro nedohodu s majitelem zatím
nezdařil.(8)
K poslední sakrální památce si vyšlápneme na
Kopaninu a odtud po hřebenové staré cestě zpět k
Pulečnému. Tam uvidíme sokl bohužel už bez sochy
Sv. Anny, která dle pamětníků už před lety podlehla
řádění vandalů. Její podobu známe ze staré fotografie a
kresby historika Scheybala. Snaha obce o její obnovu
bude určitě časem naplněna. (9)
A tím naše procházka končí...
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