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Vážení spoluobčané,
jaro jsme letos přivítali masopustním
průvodem, shozením Morany do potoka a jarní
brigádou. Počasí nás však nemile překvapilo
nedělním přívalovým deštěm, kdy se přes naši obec
přehnala blesková povodeň.
Dle rodáků takový příval vody dlouho
nepamatují. Krajská komunikace se změnila v řeku,
voda se valila ze strání a polí, mnohým zaplavila
zahrady, natekla do sklepů a garáží. Nejhůře byly
postiženy rodiny v těsné blízkosti pulečenského
potoka, vodou a bahnem byly zasaženy
i nemovitosti u přilehlých polí na jižním svahu
obce. Sousedé si pomáhali navzájem, na pomoc
dorazili dobrovolní hasiči z Rychnova a p. Jarda
Havlík se svým nakladačem manitou.
Ve spolupráci s KSSLK budeme proto řešit
neprůchodné propustky, kanály a odvodnění
obecních cest.
Změna klimatu s sebou bohužel přináší i
neočekávané změny počasí a je na nás, abychom
byli na nečekané zvraty připraveni.

Zveme Vás:

•
•
•

V sobotu 27. května na 2. ročník
STAROČESKÉ POUTI
- viz pozvánka na poslední straně
V sobotu 24. června na „Dětskou cestu
pohádkovým lesem“
- viz pozvánka na poslední straně
V sobotu 29. července na „Sousedské
posezení u táboráku na hřišti“

Informace z obecního úřadu

Od středy 17. června bude k hasičské
zbrojnici přistaven velkoobjemový kontejner,
určený přednostně k odkládání domovního odpadu
a věcí zničených nedělním přívalovým deštěm.
Do kontejneru nepatří: pneumatiky, barvy,
elektronika, elektrozařízení, oleje, stavební
materiál, eternit, stavební omítky, lepidla atd.
Do konce příštího týdne slíbila Krajská
správa silnic LK vysprarvit výtluky a díry v
krajské komunikaci na Klíčnov.
Upozornění: Někteří občané
stále nemají
zaplaceny poplatky za TDO a psa na rok 2017.

www.pulecny.cz

KVĚTEN 2017

Kdy na zastupitelstvo?

Příští zasedání bude dne 29. května od 18 hodin
na sále restaurace U Dubu.
Informace ze zastupitelstva

Dne 13. března se na podnět petičního výboru
uskutečnila veřejná schůze ve věci zachování
Klíčnovského rybníka. Přítomný p. Libor Dědek
ústně slíbil, pokud zastupitelstvo odsouhlasí PD na
rozdělovací objekt, nebude mít on problém se
zásypem pozemků pod hrází rybníka. Rozdělovací
objekt je jednoduchý betonový se dvěma
obdélníkovými přelivy, kterým bude průtok
rozdělován do toku a do náhonu. Náhon je stávající
a byl vybudován v dávné minulosti. Zastupitelé
schválili vybudování stavby rozdělovacího objektu
na pozemku p.č. 2038 na vlastní náklady žadatele.
Zastupitelé projednali tři žádosti o změnu
v platném územním plánu obce Pulečný, dvě
žádosti zastupitelé schválili, jedna žádost o využití
pozemku p.č. 2056 na plochy bydlení a rekreace
schválena nebyla. Obec nemá v současné době
zájem rozšiřovat rozvojové plochy pro novou
výstavbu.
Zastupitelé schválili podání žádosti na
Krajský úřad LK o dotaci na obnovu kříže před
domem č.p. 23 a na opravu místních
komunikací.

Starostka informovala o několikaletém úsilí na
realizaci opravy krajské komunikace III. tř. na
Klíčnov. Na pozvání obce osobně přijel náměstek
hejtmana KÚLK pro dopravu pan Marek Pieter,
který podpořil naši žádost o opravu této
komunikace v úseku od restaurace U Dubu na
křižovatku na Klíčnov. Proběhla schůzka se
zástupci Krajské správy silnic Libereckého kraje a
obec ve spolupráci s KSSLK připravila výběrové
řízení na zpracování projektové dokumentace.
Z výběrového řízení vzešla s nejlevnější
nabídkou projektová kancelář Jareš, Maděra,
Stejskal ze Stráže nad Nisou.
Vzhledem ke stížnostem obyvatel RD nad
zahrádkami a nemožnosti dohody s obyvateli domu
č.p. 197 ohledně parkování jejich vozidla na
pozemku p.č. 293/2 (rozšířená MK nad
Jandovými), byla podána žádost na Policii ČR
a stavební úřad Magistrátu Jablonec nad Nisou
o umístění značky „Zákaz stání“.
SMUTNÁ ZPRÁVA

2. března 2017 nás navždy opustil
pan Ludvík Navrátil

Ing.
Hudec
předal
zpracovanou
„Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
na stavbu vodovodu a kanalizace pro lokalitu
Z1“. Součástí této dokumentace musí být
„Smlouvy o právu provést stavbu“ s vlastníky
dotčených pozemků.
Zastupitelé řešili výměnu obecního vozu,
stávající užitkový vůz Renault Kangoo, rok výroby
1998, který byl obcí zakoupen v roce 2007 za cenu
118 tis. Kč, již neprojde technickou prohlídkou
(končí 1.7.2017). Automobil má za 10 let provozu
najeto 48 962 km, což je cca 5 000 km/rok (stav
tachometru 128 130 km). Oprava by již nebyla
rentabilní. Byly navrženy varianty výměny:
a) operativní leasing
b) nákup nového vozu
c) nákup ojetého vozu
Na posledním zasedání byl schválen nákup
ojetého vozu a dále byl schválen záměr prodeje
nepotřebného vozu Škoda Felicia, skříňové
dodávky z roku 1998.

Čest jeho památce
Zprávy o činnosti spolků

Pulečci z.s.
V sobotu 1. dubna jsme společně s SK Pulec
uspořádali masopustní průvod a večerní zábavu
Šibřinky. Z parkoviště vyrazil masopustní průvod
v čele s koňským povozem za doprovodu veselé
muziky kapely GRATIS.
Děkujeme všem malým i velkým účastníkům
za krásné masky, divadelnímu souboru Kordula za
pohádku „Velké trápení chameleona Leona“,

kapele Gratis, sponzorům Řeznictví Melichar
a restauraci U Dubu.
Velký dík patří pí. Zdeňce Bursové, Jitce
Domalípové,
manželům
Kabelkovým
a Kyraliovým, kteří pohostili průvod domácími
dobrotami a stopkou na zahřátí. O domácí
moučníky se postaraly i maminky z klubíku.
Těšíme se na Vás na příštích akcích, snad nám
bude počasí i nálada přát stejně příznivě.
Kateřina Hrubá

SK Pulec z.s.
Tradiční akce „Pálení čarodějnic“ se zúčastnilo
cca 30 dětí za doprovodu dospělých. Na hřišti byly
připraveny soutěže a výroba malých papírových
netopýrů.
Za soutěže byly děti odměněny medailemi
čarodějnic a sladkostmi.
Po lampiónovém průvodu, zapálení vatry
a opékání buřtů ozářil Pulečný velký ohňostroj.
Akce se vydařila i přes chladné počasí.
Děkujeme kamarádkám učitelkám Pavle
a Daně z Liberce za pomoc s dětským programem.
Jitka Domalípová

Z kronik a vzpomínek

Skokanský můstek ve Vransku
Stojím pod bývalým skokanským můstkem,
svého času největším v Čechách, ve srázu pod
Kopaninou. Dodnes lze vysledovat patky nájezdu a
místo dopadu a představě pomáhá i pod můstkem
nově
zbudované
vzpomínkové
místo
s vysvětlujícím textem a posezením pro
návštěvníky. Čtu tam, že v době druhé světové
války tu bývaly velké skokanské závody
s rekordem můstku 72 metrů za účasti 4,5 tisíce
diváků. Stojím v té pustině, v tom těžce dostupném
terénu a říkám si, jak se sem proboha všichni ti lidé
dostali? A co závodníci, bez jakéhokoli zázemí
podávali takové výkony! Představuji si je jak ve
šponovkách, norských svetrech a větrovkách
s těžkými dřevěnými lyžemi v rukách opakovaně
stoupají nahoru na můstek, aby se pak odvážně
spustili do hlubiny pod sebou.
Kde stojím? Dostanete se na toto místo shora
ze silnice z Kopaniny na Frýdštejn, odbočíte
doleva dolů do lesa asi 50 m nad penzionem
Na Výpřeži.
Ještě přidám několik faktů načerpaných
z Maloskalského zpravodaje 1/2007 z podkladů
pana Václava Mencla:
*V r. 1928 postaven turnovskými lyžaři pod
Kopaninou do Vranského údolí můstek K30.
V tomtéž roce na něm Nor Sigmund Ruud
skočil 33 m.
*V r. 1932 vystavěna nová nájezdní věž
umožňující skoky přes 40m.
*V r. 1939 nájezd zvýšen o dalších 10m.
*14. 1. 1940 proběhl 1. ročník závodu o Štít
města Turnova. Zvítězil skokan Lukeš skokem
52m sledován téměř 4 tisíci diváků.
*V letech 1941-42 můstek znovu upraven a
rekord můstku byl hned v r. 1942 zvýšen na 72
m.
*V r. 1950 byl můstek naposledy opravován,
závodilo se až do roku 1953, ale pak byla
činnost Sokola, který se o můstek staral, násilně
ukončena a to byl můstku konec.
Vlasta Novotná, kronikářka
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