Obec Pulečný, Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce n. N.; Telefon: 775 574 270, 483 388 296; E-mail: info@pulecny.cz; www.pulecny.cz

Vážení spoluobčané,
po chladném období
konečně přišly teplé jarní
dny, zahrádky, stromy
a keře vykvetly do krásy.
S nadcházející uvolňováním
se snad pomalu vše vrátí do
starých kolejí a čeká nás
příjemný
letní
čas.
Státní pozemkový úřad
v Liberci bude v letošním
roce
investorem
dvou
velkých akcí, které vzešly
z komplexních pozemkových
úprav z let 2011-2015. První stavbou je výstavba „Vedlejší
polní cesty C1“ z Dalešic do Pulečného, pro kterou aktuálně
probíhá výběrové řízení na zhotovitele a začátkem června
vítězná firma převezme místo stavby. Druhou, navazující akcí
je výstavba „Hlavní polní cesty C3“ z Kopaniny do Pulečného,
pro kterou je zahájeno stavební řízení ke stavebnímu
povolení. Obnova obou polních cest by měla být hotová do
konce listopadu 2021.

Po několika jednáních a schůzek s pracovní skupinou je
schválen a na webu obce zveřejněn „Program Rozvoje Obce
Pulečný na období 2021 – 2027“. Dokument popisuje
a
určuje
rozvojové
priority
obce
na
dalších
7 let a dle potřeb bude aktualizován.
Na květnové zasedání zastupitelstva bude předloženo ke
schválení výběrové řízení na opravu fasády objektu
kulturního domu a úpravu krajnice silnice III/28711
zámkovou dlažbou a kovovou mříží na pochozí krajnici.
Čekáme na sdělení o přidělení dotace na víceúčelové hřiště
a malé vodní nádrže na Klíčnově. Na hřbitově byla
instalována nová dřevěná brána s brankou, v plánu je oprava
a nový nátěr vrat a dveří hasičské zbrojnice.
Ateliér Aurum Pardubice zpracovává 1. změnu územního
plánu obce Pulečný, který v nejbližších dnech postoupí
k připomínkám dotčeným orgánům, poté bude návrh cca
v září představen veřejnosti. O termínu budete včas
informováni.
Přeji vám příjemné jarní a letní dny!
Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva
Na 3. zasedání zastupitelstva bylo schváleno:








Nový „Plán rozvoje obce Pulečný“ na roky 2021 – 2027.
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci fasády Kulturního domu U Dubu a provedení hydroizolace chemickou injektáží.
Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova malé vodní nádrže na ppč. 1584/1, k.ú. Pulečný.
Koupě pozemku ppč. 60/7 o výměře cca 100 m2, jedná se o přístupovou cestu k objektu ev.č. 185.
Kupní smlouva na převod majetku SVS a.s. týkající se vybudování kanalizace pro lokalitu Z6a. Příjem pro obec je 224 tis. Kč.
Darovací smlouvy pro Hospic sv. Zdislavy (2.300 Kč), TJ. Sokol Huntířov n. J. (5.000 Kč) a Linku bezpečí z.s. (3.000 Kč)
Objízdná trasa Rallye Bohemia 2021 pro doprovodné vozy přes obec Pulečný v sobotu 10. 7. 2021.

4. zasedání zastupitelstva se koná 24. 5. od 19 hodin v kulturním domě U Dubu

Obecní úřad informuje a připomíná


Platbu za odvoz komunálního odpadu (popelnici)
a poplatek za psa.



Velkoobjemový kontejner je otevřen každou 1. sobotu
v měsících duben, červen, srpen a říjen, tj. 3. dubna,
5. června, 7. srpna a 2. října od 9 do 11 hodin. Do
kontejneru nepatří stavební suť, nebezpečný odpad,
čalouněný nábytek (sedací soupravy), pneumatiky…



Obecně
závazná
vyhláška
obce
Pulečný
č. 6/2011, O regulaci hluku je stále platná a žádáme
o její dodržování. Z vyhlášky vyjímáme: každý je povinen
o nedělích a svátcích v době od 24 - 9 hodin a od 12 - 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 a pod.


V červenci bude Katastrální úřad v Jablonci n. N.
pokračovat na obnově katastrálního operátoru
zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího
obvodu budov. Druhá etapa naváže na loňské
mapování, které bylo ukončeno u hasičské zbrojnice.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování hranic 10 dní
předem písemně zváni. Podrobné informace najdete na
webových stránkách a na vývěsce OÚ.
Je v zájmu všech občanů, aby tomuto tématu věnovali
pozornost a udělali si v daný termín čas na projednání.

Mobilní pošta v Pulečném: každé úterý v čase od 11,10 hod.
do 11,55 hod. můžete využít mobilní pobočku České pošty. Bílá
dodávka s logem České pošty bude v určených časech
zaparkována před obecním úřadem.
Mobilní pošta je prozatím ve zkušebním provozu po dobu
měsíce května 2021. Pokud máte o tuto službu zájem,
neváhejte ji využít.

Společenská kronika
V květnu slaví narozeniny a životní jubileum:
Domalípová Jitka
Benešová Irena

Štryncl Ivo
Müller Jan

Poláčková Alena

V červnu a červenci narozeniny a jubilea oslaví:
Vinšová Alena
Dudek František
Borufková Lenka
Šikola Josef

Šolc Lubomír
Součková Květoslava
Tököliová Lenka
Hniličková Zdeňka

Kabelka Ivan
Papay Štefan
Kučo Milan

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

8. března, v nedožitých 94 letech, zemřela paní Pavlína Horáková.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Kulturní komise informuje
Již druhý rok nám pandemie Covid-19 nedovolila pořádat tradiční podzimní ani jarní akce. Nyní se snad konečně „blýská“ na lepší
časy a léto bychom si mohli užít v plné parádě. Bude-li tomu tak, připravujeme pro vás tyto akce:





Pátek 23. 7. Sousedské setkání – táborák, opékání buřtů, zpívání při
kytarách.
Sobota 24. 7. Putovní kino – jako novinku tohoto roku připravujeme letní
promítání na hřišti. Jaký film bude promítnut si rozhodnete vy, občané.
Na zadní straně zpravodaje je pro tento účel připravena anketa.
Sobota 28. 8. Rozloučení s prázdninami – odpolední program pro děti
i dospělé. Pro děti
připravujeme
různé
atrakce a soutěže, chybět
nebude
hudba
či
občerstvení.
Ilustrační fota jsou z loňského roku

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

PETANQUE
v sobotu 12. 6. na hřišti v Pulečném
se koná turnaj družstev,
registrace trojic od 8.30

Z kronik a vzpomínek
Zvony
Poslové radosti, slávy, neštěstí, informace, nebezpečí, krásné
pro ucho i oko. V dobrých dobách se odlévají, ve špatných
taví.
Možná ne každý ví, že se při výrobě zvon ladí do určité
tóniny. Ale jak mistr zvonař naučí zvon znít v určité zvolené
tónině? Ovlivňuje to tvar, hmotnost a velikost zvonu.
A pracovat přitom musí zvonař s přesností na desetiny
milimetru.
Zvony bývají po obvodu zdobeny vlysy s rostlinným,
figurálním nebo dekorativním motivem, většinou je zvon
datován a autorizován, popř. si přečteme jméno
objednatele.
Do ruky se mi dostala kopie části staré brožury uložené ve
státním archivu o zvonech v Pulečném a na Klíčnově. Text
pro nás z němčiny přeložila paní Nedomlelová z Dalešic,
která ovládá staré německé písmo.
První pulečenský zvon, o kterém se v dokumentu píše, byl
ulit v České Lípě r. 1878, měl průměr 385 mm a ladění d
a zvláštní osud. Visel nejdříve na domě čp. 19 pana
Wabersicha, který byl proto nazýván „Glockelhannes“. Tento
dům byl pravděpodobně za kapličkou. Na těle zvonu pod
ozdobou byl vyobrazen učenec Sv. Augustin.

Zvon byl v 1. sv. válce zabaven pro zbrojní průmysl, ale brzy
nahrazen novým železným. Když v r. 1923 hasičárna
vyhořela, zvon spadl a praskl.
Další zvony byly na hřbitově. Ulity byly v Chomutově
v roce 1902. Na těle zvonu byla v medailonku vyobrazena
Mariahilfen (Marie Pomocná). I ty byly odevzdány v 1. sv.
válce. V roce 1923 byly pověšeny zvony nové o průměru 400
mm, váze 42,5 kg a ladění c.
Tyto zvony byly pořízeny z dobrovolných darů. Stejně jako
náš současný nový zvon v naší kapličce Navštívení Panny
Marie.
První zvony na Klíčnově byly údajně zakoupeny majitelem
domu čp. 10 (dosud stojící statek pod silnicí na Kopaninu na
konci slepé cesty) pro kostel v Jenišovicích. Ale pro kostel
byly malé, tak byly zavěšeny na dům čp. 10, poté na lípě u
domu čp. 2 a nakonec na domě čp. 32. Čísla popisná 2 a 32
jsem na Klíčnově nenašla, jen v Pulečném před křižovatkou
s kokonínskou silnicí má čp. 32 roubený domek Součkových.
Zvon visel i na staré hasičské zbrojnici na Klíčnově, která je
v současnosti líbezně opravena a na Kopanině vedle
Myslivecké chaty v jednoduché dřevěné zvonici.
Je možné, že některé mnou uváděné údaje nejsou přesné.
Pokud by někdo ze čtenářů mohl téma zvonů doplnit nebo
upřesnit, uvítám to.
zapsala kronikářka Vlasta Novotná

Zpráva lesního hospodáře
Jaro v pulečenském lese
V současné době se zpracovávají kůrovcem napadené stromy na Kopanině
a Holmance. Na dalešickém vrchu jsou stromy od podzimu zpracované.
Větší těžba probíhá u silnice směrem na Kokonín. Tento porost byl celý
napaden lýkožroutem smrkovým. Po celém obecním lese je rozmístěno
22 ks lapačů s feromonovými odparníky.
Dále probíhá zalesňování holin, na dalešickém vrchu je hotovo a pokračuje
se na Kopanině. Celkem bude vysázeno 3 300 ks buků, 2 900 ks smrků,
120 ks modřínů. Na sadbu budeme žádat o finanční příspěvek.
V červenci by měl být vyhlášen dotační titul na zmírnění následků
kůrovcové kalamity za rok 2020, o který zažádáme.
Krajský finanční příspěvek na feromonové odparníky a na nátěry proti
okusu zvěří z r. 2020 byl schválen a zaslán na účet obce částkou 57 tis. Kč
Samovýroba paliva je jako každý rok průběžně zájemcům zadávána.
Libor Nevyhoštěný, odborný lesní hospodář

Podařilo se


Obnovit starou úvozovou
cestu na Dalešice. Obecní
zaměstnanci
prořezali
a pročistili původní cestu
vedoucí podél pole na
Dalešice,
čímž
vznikla
turistická pěšina do Dalešic
a dalšího okolí.



Opravit a zrekonstruovat vnitřní prostory márnice. Prostory jsou nyní připraveny
k využití pro případná smuteční rozloučení.

ANKETA K PROMÍTÁNÍ FILMU
Vyberte a zaškrtněte 1 film, který si přejete vidět v sobotu 24. 7. v putovním kině v Pulečném.






Štěstí je krásná věc (český film z roku 2020)
Ženy v běhu (český film z roku 2019)
Bezva ženská na krku (český film z roku 2017)
Yesterday (film Velké Británie z roku 2019)

Anketu si odstřihněte nebo název filmu napište na papír a vhoďte do schránky na OÚ do 20. 6.
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