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Vážení spoluobčané,
příjemně prosluněný květen nás rozkvetlou přírodou
společně naladil na období jarních aktivit a nastartoval nás
na blížící se prázdninový čas. Po dvou letech omezení, která
způsobila nemoc COVID-19 se všichni určitě rádi vracíme do
běžných kolejí, ke kterým se hlásí i 5. ročník pulečenské
pouti, červencové sousedské setkání u ohýnku a letní kino.
Prostor areálu u Pulečenského potoka byl nově doplněn
víceúčelovým hřištěm, které je připravené pro zájemce
o míčové hry i případně jiné volnočasové aktivity. Sportovní
kolektivy si mohou po objednání využít možnost vzájemného
utkání například ve volejbalu, nohejbalu a minikopané.
Ačkoli stavební profese procházejí složitým obdobím, věřím,
že se do léta dočkáme nové fasády restaurace U Dubu
a původní vize z října 2010, vytvořit v Pulečném náves, se
tímto přiblíží ke své konečné podobě. Dlouhodobě řešená
koordinace zásahu do krajské komunikace mezi Kokonínem
a Pulečným se konečně dostala do závěrečné fáze a v těchto
dnech fy. Strabag pracuje na její generální rekonstrukci.
Značný rozsah souvisejících prací si pak vyžádá od
1. července na nezbytnou dobu, cca jednoho měsíce, úplnou
uzavírku křižovatky „u kovárny“. Z tohoto důvodu vznikne
i dočasné nástupní místo pro autobus městské hromadné
dopravy, které bude posunuto směrem k Rychnovu. Bližší
informace o objízdné trase, uzavírce a provozu MHD budou
zveřejněny na vývěskách a webu obce. Doufám, že veškerá
dopravní omezení vzájemnou tolerancí zvládneme a budeme

se těšit na novou komunikaci s novými chodníky
k autobusovým zastávkám a nasvětlené přechody pro
chodce.
Společně s obcí Dalešice se i naše obec připojila k výzvě
Libereckého kraje na poskytnutí věcí pro sirotky a děti na
Ukrajině. Máte-li zájem a možnost tuto aktivitu podpořit, pak
věci můžete přinášet na obecní úřad do 30. května t.r. Jedná
se hlavně o hračky pro venkovní i vnitřní použití, sportovní
potřeby, dětské oděvy, spodní prádlo a boty pro děti ve věku
0-15 let, potřeby osobní hygieny, úklidové prostředky,
domácí chemii, osušky, ručníky, ložní prádlo, plenky pro děti.
Po roztřídění věcí dopravíme tyto do areálu HZS LK v Jablonci
nad Nisou, odkud bude organizována nakládka a přeprava
přímo do Vinnycké oblasti na Ukrajině.
Krásné dny přeji!

Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva
Na 2. zasedání zastupitelstva bylo schváleno:
 zveřejnění výzvy k podání nabídek na opravu mostu u čp. 13 dle stavebního povolení
 uzavření smlouvy o dílo na výrobu a montáž pochozích roštů odvodňovacího žlabu u hasičárny, s firmou Tomáš
Pařízek, Pulečný 33, ve výši 195 500,- Kč
 uzavření smlouvy o dílo na osvětlení v lokalitě Z6, s firmou Bimont s.r.o. Liberec, ve výši 72 552,- Kč
 uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí z.s., ve výši 3 000,- Kč
 uzavření darovací smlouvy na zhotovení, údržbu a provoz lyžařských běžeckých stop v zimní sezóně 2021-22, s TJ
Sokol Huntířov nad Jizerou, ve výši 5 000 Kč
 navýšení ceny zakázky Oprava fasády Pulečný čp. 22, ve výši cca 163 tisíc Kč
 zadat vypracování projektové dokumentace na opravu mostku u domu č.ev. 184







Na 3. zasedání zastupitelstva bylo schváleno:
uzavření Smlouvy o dílo na akci Křižovatka u kovárny, se zhotovitelem firmou Strabag Liberec, ve výši 2.357.138
Kč
uzavření smlouvy o dílo na demontáž a montáž svítidel VO na křižovatce u kovárny, s firmou Bimont Liberec, ve
výši 512.744 Kč
nákup zahradního traktoru STARJET P5 za 145 tis. Kč
počet členů zastupitelstva na volební období 2022–2026: 7 členů
poskytnutí finančního daru Hospici sv. Zdislavy ve výši 2.355 Kč
zapůjčení klubovny na hřišti panu Zdeňkovi Pfefferovi, Pulečný 22, o víkendech (sobota-neděle) od 14. 5. do 4. 9.
2022 pro provozování rychlého občerstvení

4. zasedání zastupitelstva se koná 13. 6. 2022 od 19 hodin v klubovně na hřišti

Obecní úřad informuje a připomíná


Povinnost uhradit platbu za odvoz komunálního
odpadu (popelnici) a poplatek za psa. Termín první
splátky je do 30. 6.



Velkoobjemový kontejner je otevřen každou
1. sobotu v měsících duben, červen, srpen a říjen,
tj. aktuálně 4. června, 6. srpna a 1. října od 9 do 11
hodin. Do kontejneru nepatří stavební suť,
nebezpečný odpad, čalouněný nábytek (sedací
soupravy), pneumatiky…

UPOZORNĚNÍ na platnost Obecně závazné vyhlášky
obce Pulečný č. 6/2011, O regulaci hluku
Z vyhlášky vyjímáme: každý je povinen o nedělích a svátcích
v době od půlnoci do 9 hodin ráno a od 12 do 24 hodin, na
zastavěném území, obce dodržovat klid a zdržet se provádění
veškerých prací spojených s užíváním hlučných strojů,
přístrojů a zařízení, např. sekaček, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů, vrtaček, apod.

Důrazně žádáme o její dodržování!

Pozor, pozvánka všechny občany!
Ve středu 13. 7. od 16.30 hodin se na sále kulturního domu U Dubu koná veřejné projednání 1. Změny územního
plánu obce Pulečný. Přítomni budou zástupci odboru územního a strategického plánování magistrátu Jablonec n.
N., odborný výklad povede zpracovatel návrhu Ing. arch. Petrů z ateliéru AURUM Pardubice.
Do dokumentace Změny č. 1 územního plánu Pulečný lze nahlížet:
 na oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje Magistrátu
města Jablonec nad Nisou (č.dv. 127, I. patro budovy radnice – zejména v úředních dnech pondělí a středa od
8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),
 na Obecním úřadě Pulečný – zejména v úředních dnech pondělí od 8.00 do 12.00 hodin a od 13:00 do 18:00
hodin a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin, (popřípadě v jiný domluvený termín)
 na internetových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou (www.mestojablonec.cz) a obce Pulečný
(www.pulecny.cz).

Společenská kronika

V květnu slaví narozeniny a životní jubileum:
Jiří Sutnar

Alena Poláčková

Irena Benešová

V červnu a červenci narozeniny a jubilea oslaví:
Alena Vinšová
Květoslava Součková
Jiří Weishaupt
Vilém Novák

Jan Kabelka
Jaroslav Koblížek
Alena Pfeffrerová
Zdeněk Pfeffer

František Dudek
Štefan Papay
Václav Hutta
Zdeňka Hniličková

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví a pohody do dalších let!
21. 3. zemřel pan Martin Filíčko
6. 4. zemřela paní lllse Dědková

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kulturní komise informuje
Poslední dubnový večer je již tradičně spojován
s pálením čarodějnic. Po dvou covidových letech
jsme si mohli opět společně na hřišti zapálit
oheň, opéct buřty, pro děti připravit soutěže.
Celý večer pak ukončil ohňostroj.
26. května slavnostně přivítáme 13 dětí
narozených v průběhu posledních dvou let.
Vítání nových občánků se koná od 16 hodin
v kapličce.
Další akcí, na kterou Vás srdečně zveme, je již
5. Pulečenská pouť, která je připravena na
sobotu 11. 6. Děti potěší SpongeBob
v kalhotách, pohádky O Smolíčkovi a O
Koblížkovi či balónková Adélka. Připraven bude skákací hrad, kolotoč, koule bubblehome,
myslivecký koutek se střelnicí a jiné atrakce, chybět nebudou ani řemeslné stánky a samozřejmě občerstvení.
Večer nám zahraje oblíbená jablonecká kapela SOUSEDI.
Dále připravujeme a jste o prázdninách zváni na tyto akce:
 Sobota 23. 7. – tradiční Sousedské setkání – táborák, opékání buřtů, zpívání při kytarách
 Sobota 6. 8. – Putovní kino
 Sobota 3. 9. – Rozloučení s prázdninami, těšit se můžete na odpolední program pro děti i dospělé. Pro děti
připravujeme různé atrakce a soutěže, chybět nebude hudba či občerstvení.

O přesném programu na plánovaných akcích Vás budeme včas informovat na letácích, fb a webu obce.

Od května je v provozu nové hřiště. Děti jistě využijí
branky na fotbálek a rády si zahází i na basketbalové
koše.
Dospěláci si mohou zahrát volejbal, nohejbal,
florbal… Sloupky na sítě a síť jsou uzamčeny. Zájemci
si mohou po domluvě klíče půjčit na obecním úřadě,
nebo o víkendu přímo v klubovně na hřišti.
Po ukončení hry je třeba opět sloupky a síť uložit
a zamknout.
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