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Vážení spoluobčané,
začátek léta přinesl časté srážky a chladnější dny, typ léta,
které mnozí z nás pamatujeme. A díky četným srážkám mají
naši dělníci plné ruce sekání trávy veřejných ploch a příkopů
podél obecních cest. Velkou měrou se podíleli na úpravě
plochy hřiště, byla odstraněna celá stavba dvou buněk se
střechou, kterou zde cca v roce 2000 postavili členové SK
Pulec.
V sobotu 25. 7. bylo zájemcům představeno nové zázemí
hřiště a vítězná firma z výběrového řízení DM Bagry Plavy
započala s výstavbou asfaltové in-line dráhy, která bude
sloužit malým cyklistům a inlajnistům. Před novou
klubovnou bude mimo ochranné pásmo VN připraveno
zatím perkové hřiště pro volejbal, nohejbal, atd.
Díky získané dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj můžeme
rozšířit nabídku pro volný čas dětí i dospělých a na ploše

vedle dětského hřiště budou instalovány fitness a dětské
prvky s workoutovou sestavou. Vzhled návsi také pozvedne
nová střecha kulturního domu, jejíž oprava začne koncem
tohoto měsíce. Střed obce tak dostává novou podobu
a i nadále chceme pokračovat na jejím zvelebení.
Trochu mě mrzí, že naši (nebo spíš moji) práci někteří
neustále kritizují, pomlouvají, šíří nepravdy, ale svoje
záležitosti, které by věci posunuly dál, neřeší.
Přeji všem příjemně strávený zbytek léta a nezapomeňte se
zúčastnit tradičního rozloučení s prázdninami, které bude
letos s rozšířeným programem za neuskutečněnou pouť.
K tanci i poslechu budou znít písničky Waldemara Matušky
a se skupinou Wejkend nám zazpívá Jiřka Caklová.
Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva
Na 3. a 4. zasedání zastupitelstva bylo schváleno:
 Zadat Ing. Z. Hudcovi z Rychnova u Jbc vypracování projektové dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení na
opravu požární nádrže na Klíčnově.
 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava vnitřních prostor márnice v obci Pulečný“ s firmou Jan Kosák JETO,
Rychnov u Jbc.
 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava plochy + in-line dráha na hřišti v obci Pulečný“ s firmou DM BAGRY – Daniel Mládek,
Plavy.
 Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Volnočasové sportoviště v obci Pulečný“ s firmou Colmex, Praha.
 Restaurování kulturní památky Sousoší Piety firmou Vágnerovo umělecké kovářství, Dvůr Králové n. L. a akad. sochařem
Janem Víchem z Libčice nad Vltavou, ve spolupráci s Ing. Hnětynkou z Jablonce n. N.
 Uzavření smlouvy se zhotovitelem firmou AURUM Pardubice na dílo „Zpráva o uplatňování územního plánu Pulečný, jejíž
součástí je zadání Změny č. 1 ÚP Pulečný“. Zároveň byla odsouhlasena finanční spoluúčast žadatelů ve výši 10 000,- Kč za
každý podaný podnět o změnu ÚP, který byl projednán.

Obecní úřad informuje


V tomto měsíci probíhají stavební práce na hřišti. Začalo budování asfaltové in-line dráhy a úprava povrhu hřiště.
Na pozemcích vedle stávajícího dětského hřiště se začne budovat volnočasové sportoviště pro děti i dospělé.
Budou zde naistalovány fitness prvky, workoutová sestava, dětská trampolína… Obci se na tento projekt podařilo
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Dbejte zvýšené bezpečnost při pohybu Vás a Vašich dětí v těchto
prostorách během stavebních prací!



Od 1. 9. 2020 zahájí Katastrální úřad v Jablonci n. N.
obnovu katastrálního operátoru zjišťováním průběhu
hranic pozemků a vnějšího obvodu budov. Vlastníci
nemovitostí budou ke zjišťování hranic týden předem
písemně zváni. První etapa se bude týkat domů
a pozemků v části obce vlevo od hlavní silnice, tj. od
kovárny po hasičárnu. Podrobné informace najdete na
webových stránkách a na vývěsce OÚ.
Je v zájmu nás všech, abychom tomuto tématu
věnovali pozornost a udělali si v daný termín čas na
projednání.



U hřbitova bylo vybudováno nové kompostoviště na trávu, listí a větve. Neházejte sem odpady jako geotextilie,
dráty, umělé květy, misky, květináče, apod.
Na větve z prořezu stromů je vlevo připravena samostatná sekce, dávejte je sem pro štěpkování. Zbytky z věnců
dávejte do popelnice na hřbitově. Zamyslete se také prosím, zda je nutné všechen odpad z vašich zahrad na toto
kompostoviště vozit, zda si nepořídit kompostér k vašemu domu. Mimochodem v loňském roce jste většina z Vás
dostala kompostéry od obce zdarma, tak je, prosíme, využívejte.
Udržujte zde pořádek, odpad házejte na jednu příslušnou hromadu a místo po sobě vždy pohrabte, ať se tráva,
listí nebo větve nepovalují všude kolem!



Během června proběhlo dotazníkové šetření ohledně vypracování nového strategického plánu obce.
Děkujeme všem občanům, kteří si našli chvilku a dotazník vyplnili. Z 360 rozdaných dotazníků se nám jich vrátilo
105. Máte-li zájem a chcete vědět jak dotazníkové šetření dopadlo, co občanům obce chybí a v čem obec chce
a může Vašim požadavkům vyhovět, přijďte diskutovat na setkání v úterý 15. 9. 2020 od 18 hodin na sál
Kulturního domu.



Upozorňujeme! 13. 9. – 4. 10. 2020 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena restaurace U Dubu.
Zároveň začátkem září zahájí firma Petra Novotného z Rychnova u Jbc opravu střechy kulturního domu
U Dubu.

Společenská kronika
V srpnu oslaví svá jubilea:
Dvořáková Jana

Šístek Karel

V září a říjnu oslaví jubileum:
Pultarová Jaroslava
Zdeněk Zaoral
Bursová Zdeňka
Mach Milan

Dědek František

Hutta Václav
Miková Magdaléna

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

18. 6. 2020 nás opustil pan Lubomír Veverka

Upřímnou soustrast pozůstalým.

Kulturní komise informuje
V sobotu 25. 7. 2020 jsme, u příležitosti svátku Sv. Anny, slavnostně odhalili novou
sochu Sv. Anny na Scheybalově stezce. Akce se zúčastnil děkan římskokatolické
farnosti pan Oldřich Kolář, který sochu vysvětil. Zhotovitel sochy pan Ivan Kunetka
pověděl jak socha vznikala a pochválil paní starostku za její aktivitu, že socha může
opět stát na svém místě.
V podvečer
jsme
všem
zájemcům
představili novou
klubovnu na hřišti –
a za doprovodu
muzikantů
ze
souboru ŠAFRÁN
jsme poseděli u
táboráku, nechyběli
buřty a drobné
pohoštění. Celou akci zakončily tanečním vystoupením „OHNIVÉ
ČARODĚJKY“.

Z historie sochy Sv. Anny
Zápis z kroniky Farního úřadu Rychnov 1. díl, strana 107, kterou
přeložil archivář státního archivu v Jablonci n. N. Mgr. Jakub
Feige:

„Zřízení a vysvěcení dvou nových kamenných soch sv. Jana
Nepomuckého a sv. Anny v Pulečném“
V roce 1810 nechal pulečenský usedlík a forman jménem
Gottfried Pietsch č.p. 20 postavit a ozdobit dvě nové sochy
z kamene. Jednu ve středu vsi, svatého Jana Nepomuckého,
a druhou nad vsí u cesty ke Kopanině a Lísce, svatou matku
Annu. Obě tyto sochy [v roce 1810 byl rychnovským
farářem Josef Blasius Bernhard Stowasser] slavnostně
vysvětil s procesím 15. neděli po letnicích dne 23. září
odpoledne, čehož byl přítomen hodně velký počet
obyvatelstva.
Ve fondu Farní úřad Rychnov je k dispozici Soupis křížů,
soch a polních kaplí ve farním obvodu z 19. století. Podle
něho v Pulečném Svatá Anna, podstavec a socha z kamene,
přístřešek z prken. V dobrém stavu. Nápis: Gott und der
heil. Anna zu Ehren ist diese Statue erbaut worden von dem
Gottfried Pietsch aus Polletschney Anno 1810 (v překladu:
Bohu a svaté Anně ke cti byla postavena od Gottfrieda
Pietscheho z Pulečného léta 1810). Postavil Gottfried

Pietsch na svém pozemku U Kopaninské cesty. Udržování
náleží Gottfriedovi Pietschemu.
Od starousedlíků je známo, že sv. Anna měla za úkol
dohlížet na děti, které chodily pěšky z Kopaniny do
Pulečného a Rychnova do školy.
Socha byla bohužel cca v 60-tých letech minulého století
zničena vandaly a dlouhá leta zde stál pouze podstavec.
Tomuto místu se mezi místními obyvateli do dnešní doby
říká u sv. Anny.
Nápad obnovy sochy byl dlouhodobý. V roce 2019 se obci
Pulečný a kameníkovi Ivanu Kunetkovi podařilo (díky
finanční dotaci z ministerstva zemědělství) sochu obnovit.
25. 8. 2020 sochu opět vysvětil pan děkan Oldřich Kolář.

Připravujeme
29. srpna 2020 Rozloučení s prázdninami s programem pro děti i dospělé.
Na hřišti se děti mohou těšit na odpolední program plný zábavy, soutěží, koule Bubble home, na skákací hrad, aj. Se svým
programem vystoupí agentura „Ahojky“ a „Balónková Adélka“. Pro dospělé od 18,30 hod. zahrají „Waldovy Matušky“
a kapela „Wejkend“ se zpěvačkou Jiřinou Caklovou. Samozřejmostí bude i občerstvení.

17. října 2020 LAOS – po proudu Mekongu – cestovatelská přednáška v kulturním domě U Dubu.

Názor zastupitele

Níže uvedená sdělení jsou zveřejňována v souladu s tiskovým zák. § 4a zák. 46/200 sb. a vyjadřují
pouze názor pisatele. Předkládáme je v původním formátu a v neupravované podobě.

Vypravování nového strategického plánu rozvoje obce do roku 2030.
Strategický plán má řešit komplexně rozvoj a stabilizaci obce a umožnit, aby nedocházelo k zásadním konfliktům v rozvoji jednotlivých
oblastí života obce (doprava, ochrana životního prostředí, památek, kultura a sport, sociální záležitosti, zdraví, podnikání, vzdělávání a další),
zohledňuje potřebu vyváženého rozvoje ekonomických a sociálních aspektů s ochranou životního prostředí, přírodních zdrojů a historických
památek.
Strategický plán významně posiluje schopnosti obce absorbovat externí finanční prostředky pro konkrétní projekty (nejen z Evropské unie), a
tím zvyšuje konkurenceschopnost obce získat co nejvíce prostředků na realizaci projektů, které přispějí k naplnění stanovených cílů.
Zastupitelé obce zatím již půl roku zpracovávají demografické podklady o struktuře obyvatel a to v oblastech, aby se zjistilo co občané v
obci chtějí, aby se jim tu žilo dobře.
Nově zpracovavaný „ Strategický plán2030 “ by měl komplexně propojit a zohlednit již probíhající procesy, stabilizaci obce a naplánovat,
co chceme dále v obci zachovat a nově vybudovat pro lepší životní podmínky občanů.
Obec patří všem jejím občanům a ti by měli mít možnost uplatnit své názory na dalším uspořádání obce a její technických a sociálních
akcích.
Názorů a požadavků co v obci chceme změnit a zlepšit je spousta a právě k rozhodování bude třeba stanovit rozhodovací kriteriá pro
jejich výběr k realizaci za principu přímé občanské demokracii. Jako kriteria výběru by měla být zejména vybrána aktuálnost požadavku,
cenový náklad, předpokládaná využitelnost pro počet občanů, ochrana životního prostředí.
Všichni naši občané, kteří chtěji nějakou změnu by měli podat svůj návrh, co by se mělo v obci zlepšit. Tyto náměty soustředit a pak z nich
provést celkovou anylýzu stavu obce. Podle stanovených kriterií rozhodnout o vhodnosti a pořadí prováděných akcí.
Vyvrcholením široké rozpravy se všemi obyvateli obce by měla pak být svolána veřejná schůze na které by se vyhodnotilo plnění starého
strategického plánu a následně vyhodnotily nové náměty pro nový strategický plán.
Jako příklad nedostatků, které by se měli řešit jsou níže uvedené akce:
1. Ochrana obce proti přívalovým dešťům vybudováním ochranných příkopů a suchovodů.
2. Ochrana obce proti vzrůstajícímu nedostatku spodních vod pro zajištění pitné vody.
3. Dokončení oprav místních komunikací.
4. Dořešení chodníků pro bezpečnou chůzi od restaurace U Dubu k Lancovým.
5. Zajištění odtoků dešťových vod od domů dle stavebního zákona, aby neškodily komunikacím.
Těch námětů na odstranění závad a přání občanů je mnoho a vyplynou z jejich centralizace
Pro úspěšné zpracování strategického plánu by měla mít obec dostatek pozemků a financí, aby mohla provést jejich směnu či vhodný nákup.
Pak by se na nich mohly uskutečnit veřejněprospěšné akce a stavby.
Jako příklad nevhodného odprodeje je pozemek u hřbitova manželům Novotným, kde je třeba v těchto místech chránit obec proti
přívalovým dešťům a také vybudovat zde remízky a mokřady pro vhodné prosakování vod do podloží, aby domky níže položené měli dostatek
pitné vody.
Spoluobčané! Pulečňáci !
zapojte se do tvorby strategického plánu svými náměty a zkušenostmi !
Pulečný 31.07.2020
Zastupitel Milan Hons
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