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Vážení spoluobčané,

Zveme Vás

do konce roku 2017 zbývá jen pár dní a nás
čekají sváteční volné dny. Přeji Vám krásné
Vánoce, hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních i
novoročních svátků po celý rok a važme si jeden
druhého.
Ráda bych poděkovala všem organizátorům
a spolupracovníkům, kteří se v letošním roce
zasloužili, že jsme se mohli společně setkávat na
společenských i sportovních akcích. Věřím, že v
podobném duchu budeme spolupracovat i nadále.
Jana Mališová

v pátek 29. prosince na tradiční
ŠTĚPÁNSKOU
ZÁBAVU ,
začátek
v 19 hodin na sále U Dubu .
K volbě prezidenta republiky, která se
uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné
II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018).
Volební místnost:
sál v kulturním domě č.p. 22
Čas:
pátek od 14 do 22 hodin
sobota od 8 do 14 hodin.
Zimní sporty

Pro milovníky běžek budou díky spolupráci se
Sokolem Huntířov připraveny běžecké tratě s
nástupem i u nás v obci.
Podrobné informace o tratích najdete na adrese:
h ttp :// b ezeck e - trate- hu n ti rov.w eb n od e.cz

V případě příznivých klimatických podmínek a
nadšení a spolupráce dobrovolníků připravíme
bruslařům ledovou plochu na hřišti.
I letos si můžete na obecním úřadě zakoupit
stolní kalendář za nákladovou cenu 80,- Kč, s
fotografiemi ze života v obci, poděkování patří
autorce paní Evě Karpíškové.
www.pulecny.cz

Informace z obecního úřadu

Ve dnech 27. – 29. 12. bude obecní úřad uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené.
PROSINEC 2017

Svoz popelnic o vánočních svátcích zůstává beze
změn.

Plánované akce v roce 2018:
Název akce

Požadavky a připomínky k zimní údržbě volejte
na tel. 775 574 239.
Od 1. 1. 2018 platí nový ceník poplatků za odvoz
komunálního odpadu, viz příloha zpravodaje.
Bezpečnost v obci
Začátkem měsíce listopadu bylo instalováno
dočasné dopravní značení na omezení kamionové
dopravy přes obec směr Klíčnov a Dalešice. Po
uplynutí zákonné doby bude toto dočasné dopravní
značení nahrazeno trvalým. Celá akce byla
realizována ve spolupráci s obcí Dalešice a
Krajskou správou Libereckého kraje.
Silný vítr Herward, který se v neděli 29. 10.
přehnal přes naši obec způsobil škody nejen v
obecních lesích, ale vyvrátil a ohrozil stabilitu i
některých stromů v klíčnovské aleji. Po kontrole a
dohodě s pracovníkem KSSLK bylo vydáno
povolení ke kácení lípy nad Vojtěchovými a pod
RD pí. J. Domalípové.

Oprava a udržování drobných
sakrálních staveb
- márnice
- kříž u úřadu, socha Piety
- socha sv. Anny na Kopanině

Předpokl.
cena v Kč
750 000

Oprava mostků

150 000

Protipovodňové opatření u čp. 160

100 000

Oprava střechy, pláště a zahrádky
U Dubu

900 000

Prodloužení kanalizační stoky v
kom. III/28711

700 000

Nová klubovna na hřišti
Napojení vodovodu „H“ (akce Z)

1 000 000
250 000

Informace ze zastupitelstva

Oprava místních komunikací

1 000 000

Zastupitelé i přítomní na zasedání byli
seznámeni s vizualizací nové klubovny na hřišti
(viz web obce – Návrh návsi). Na stavbu je vydáno
stavební povolení a v příštím roce je možné začít s
realizací.

CELKEM

4 850 000

Společenská kronika

Zastupitelé schválili:
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě
Z6a a prodejní cenu 900,- Kč/m2.
Zadání projektové dokumentace na prodloužení
splaškové kanalizace v komunikaci III/28711 (ke
zbrojnici)
Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o
dotaci na opravu další části místní komunikace
„U statku“.
Uzavření smlouvy s Kokonínskou zemědělskou
a.s. na zimní údržbu pro rok 2017/2018.
Ceník služeb za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu na rok 2018.
Ponechání
odměn
neuvolněným
členům
zastupitelstva ve stejné výši jako doposud.
Příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy Liberec ve výši
2100,- Kč.
Rozpočet na rok 2018.
Plánované příjmy:
9 866 000
Plánované výdaje:
9 866 000

29. listopadu se narodila Nina Juhasová
Rodičům gratulujeme a přejeme mnoho radostí při
výchově.

Prosíme spolky i jednotlivce, kteří se chtějí
zapojit do společenského života v obci, aby do
15. ledna předložili přehled a termín akcí, které
zorganizují, spolu s žádostí o finanční příspěvek.

Zpráva odborného lesního hospodáře
Lesy Pulečný

V loňském roce jsme v obecních lesích
omezili úmyslnou těžbu kvůli zvýšenému výskytu
kůrovce, tím vznikly pouze malé holiny, které se
letos na jaře zalesnily – 2 000 ks buků a 2 100 ks
smrčků. Všechny paseky s nezajištěnou kulturou
byly ožnuty – celkem 6,50 ha, během října a
listopadu se na těchto plochách provedly nátěry
proti okusu zvěří. V pulečenských lesích byly na
vhodných místech koncem dubna rozmístěny
lapače s feromony na lýkožrouta lesklého a
smrkového – 21 ks, feromony se vyvěšují
minimálně 2x za sezónu před rojením lýkožrouta.
Na výše uvedené nátěry a feromony budeme
čerpat dotaci z fondu libereckého kraje, kterou
vyhlásil Krajský úřad v Liberci.
Také
monitorujeme
zvýšený
výskyt
klikoroha. Je to brouk, který ožírá kmínky mladých
smrčků, které následně uschnou, proto se v příštím
roce budou proti němu provádět postřiky.
Během roku byla zadávána zájemcům
samovýroba paliva v rozsahu 40 prm.
V říjnu se provedla úmyslná těžba pod
Dalešicemi. Jednalo se o porost mýtní značně
proředěný kůrovcovou a větrnou kalamitou. Bylo
vytěženo 278 m3, dříví bylo převážně dodáno na
pilu Rychnovská dřevařská. Odvoz dřeva probíhal
pod dohledem paní starostky a namátkové kontroly
místního občana MH.
V současné době probíhá nahodilá těžba po
říjnové větrné kalamitě. Jedná se o jednotlivé
stromy případně skupinku vyvrácených nebo
zlomených stromů. Zpracování kalamity značně
komplikuje podmáčená půda, proto bude možná
realizace v některých lokalitách až po zámrazu.
Libor Nevyhoštěný
Z kronik a vzpomínek

Tentokrát jsem posbírala pár střípků o způsobu
obživy předchozích generací naší obce a o
hospodách a hotelech v naší vsi.
Obyvatelstvo se historicky nejprve zabývalo
zemědělstvím a lovem a postupně pak přibývala
řemesla a další činnosti.
Kronika udává, že před 2.sv.válkou tu bylo např.
12 výrobců skla, 2 pasíři, mlýn, pekárna, 2 řezníci,
2 obchody, 3 ševci, 2 krejčí, 3 truhláři, 2 malíři
obrazů, kolář, kovář, pokrývač, elektrikář, strojní
zámečník, 10 hospod a na Klíčnově malé břidličné
lomy.

Počet hospod jsem nejprve pokládala za chybu v
zápisu kronikáře, ale pamětnice mne ujistila, že
tomu tak skutečně bylo a napočítaly jsme jich
dokonce ještě víc než stojí v kronice.
Kdybychom šli před lety obcí od Kopaniny dolů,
mohli bychom postupně navštívit Mysliveckou
chatu na Kopanině a U Janků naproti Myslivecké
chatě, na začátku staré cesty, dnes je tam už jen
chatka a zahrada.
Na Filkách byly hospody u Bártů čp. 40 a
Kotrbů čp. 16 na křižovatce, Kotrbovi měli při
hospodě i obchod.
Sejděme níže k bývalé staré hasičárně, mj. teď
pečlivě opravené, a tam na křižovatce stála hospoda
Kudla, ta měla i sál.
Když půjdeme dál kolem Dědků a modrého
domečku č.44, tak přijdeme k další bývalé hospodě
u Skálů čp. 80.
A pokračujeme stále směrem dolů na křižovatku
a tam do úzké, zprvu strmé uličky. Na jejím konci
za zelenou roubenkou Karbanů stával hotel Bílý
koníček/2.10/. Dům tam je dodnes, jen v
pozměněné podobě.
No a cestou k restauraci U Dubu, která nám
jediná zbyla, narazíme napravo na další místo
bývalé hospody, stávala v místech garáže Votočků.
Než se zajdeme občerstvit k Dubu, čekají nás
ještě dvě zastávky – přímo na křižovatce do
Rychnova stával dům, který padl při stavbě silnice
a křižovatky, byla v něm hospoda a obchod /6.3./ a
nakonec při silnici na Rychnov velký hotel a vinárna Rádio/17.4./, dnes obytný dům čp.160.
Dopracovali jsme se k počtu dokonce 12.
V kalendáři obce na rok 2017 se objevila
fotografie Café Puletschnei /5.7./, ale to bude
pravděpodobně omyl, taková kavárna stávala
údajně v Rychnově.
Po r. 1945 nastaly obci bouřlivé časy, značná
část německého obyvatelstva byla odsunuta, obec
se vyprázdnila a jen těžce hledala nový způsob
života.
Pozn. Nalistujete-li v kalendáři Pulečného 2017
den proloženě uvedený u názvu hospody, najdete
historický obrázek toho objektu.
Vlasta Novotná, kronikářka

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný,
IČO:
00832332,
e-mail:
info@pulecny.cz,
zapsán do evidence periodického tisku, evid. číslo:
MK ČR E 17191,
odpovědná osoba: Jana Mališová, malisova.j@seznam.cz

