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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém roce a přeji všem klidný a
úspěšný rok 2020.
Od letošního roku bude Zpravodaj v nové podobě a i
nadále Vás budeme čtvrtletně informovat o dění v
obci. V posledních pěti letech byl v prvním čísle
zpravodaje vložen plán akcí na celý rok. Jelikož
nepřišel žádný návrh termínu společenské nebo
sportovní akce, budou aktuálně jednotlivé akce
zveřejňované samostatně na vývěskách a webu obce.
Tradiční akce jsou uvedeny ve stolním obecním
kalendáři, který je ještě ke koupi na OÚ. Přílohou
zpravodaje je zápis z veřejné schůze ohledně budoucí
podoby návsi s návrhem workoutové plochy a
parkoviště na pozemku p.č. 231 a 234 (vedle dětského
hřiště), ohniště se saunou za novou klubovnou a dále
„názor zastupitele“.
Na podzim 2019 zastupitelé schválili a vyhověli
požadavku petičního výboru na svolání veřejného
setkání na téma „Nové společenské a sportovní
centrum obce Pulečný“ (zápis v příloze). Přítomným byl

po konzultaci se zastupiteli představen návrh ing. arch.
Novosada, druhý představil p. Hons. Návrh zastupitele
p. Honse na veřejné schůzi nikdo z přítomných
nepodpořil a jeho argument, že „je možné čerpat
dotace z EU až do výše 90% nákladů“, je velmi
zavádějící. Podmínky přidělení dotace jsou přísné a
šance, že dostaneme dotaci v řádech milionů, když
nemáme v obci školu, školku ani fungující spolky, je
minimální. Stavba klubovny byla zastupiteli schválena,
jednáme z ČEZem o snížení ochranného pásma VN,
které vede přes hřiště, v přípravě je nové osvětlení
hřiště a teras. V letošním roce bude dokončena
klubovna s terasou, travnatá plocha hřiště a
sportoviště s parkovištěm u dětského hřiště. Věřím, že
postupnými kroky vybudujeme náves ke spokojenosti
většiny obyvatel obce Pulečný.
Doufám, že Vás zaujme nabídka kulturní komise na
poslední stránce zpravodaje a sejdeme se na
cestovatelské přednášce o putování v Laosu, na jarním
tvoření, jarní brigádě nebo na pouti.
Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva
•

Na 12. zasedání zastupitelstva byl schválen schodkový rozpočet na rok 2020 dle jednotlivých paragrafů ve výši:
příjmy 7 446 400,- Kč, výdaje 11 156 000,- Kč, konsolidační položka 3 709 600,- Kč.

•

•

•

Zastupitelé schválili uzavření pachtovních smluv na dobu určitou do 31. 12. 2024, a to mezi Obcí Pulečný a:
1) Ilonou Kodýmovou (farma Vojtěška);
2) Kokonínskou zemědělskou a.s.
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotace:
1) na obnovu sousoší Piety a úpravu interiéru márnice (Ministerstvo zemědělství),
2) na opravu střechy kulturního domu č. p. 22 (Krajský úřad),
3) na vybudování veřejného prostranství včetně multifunkčního workoutového hřiště (Ministerstvo pro místní rozvoj a
Evropský zemědělský fond).
Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy mezi prodavajícím, Obcí Pulečný a kupujícím, SVS a.s. Předmětem smluv byl
vodovod „H“, a to propoj v délce 86,5 m za cenu 1 tisíc Kč, a obecní vodovod na ppč. 286/4 o délce 455 m za 1 tisíc Kč.

Obecní úřad informuje
Od 1. 1. 2020 nabyly účinnost nové Obecně závazné vyhlášky a s nimi byly upraveny i ceny. Vyzýváme občany, kteří se dosud
s novými podmínkami neseznámili, nechť tak učiní a nejpozději do 31. 3. 2020 své poplatky zaplatí.

•

•

Poplatek ze psů

Svoz komunálního odpadu
je nově upraven dle tabulky:

•

za jednoho psa

300,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65
let
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba starší 65 let

600,- Kč
150,- Kč

60 litrů
300,- Kč

Místní poplatek z pobytu
Původní Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
z ubytovací kapacity se k 1.1.2020 ruší, nahrazuje ji
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.
Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den
pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

•

Upozornění na povinnosti občanů
Povinností majitelů psů je uklízet exkrement, který na
veřejném prostranství pes způsobil.
Dle nové vyhlášky č. 5/2019 o poplatku za komunální
odpad má každý občan trvale bydlící, povinnost platit
za nádobu (popelnici). Pytle slouží pouze jako
doplňkový svoz a pro rekreanty.

•

Objem
sběrné
nádoby

80 litrů

110
litrů
120
litrů
240
litrů

Frekvence
svozu
1x za 7 dní
1x za 14 dní
1x za 7 dní
1x za 14 dní
1x za měsíc
Kombinovaný
svoz
1x za 7 dní
1x za 14 dní

Poplatek za rok
2.220,- Kč
1.560,- Kč
2.515,- Kč
1.700,- Kč
1.040,- Kč
2.090,- Kč
2.940,- Kč
2.000,- Kč

Kombinovaný
svoz

2.390,- Kč

1x za 7 dní

5.755,- Kč

1x za 14 dní

3.900,- Kč

Kombinovaný
svoz

4.815,- Kč

Pozn.: Svoz odpadu 1 x za měsíc je určen pro domy, kde
žije pouze jeden občan trvale bydlící.

Uzavírka křižovatky „Rádelský mlýn“

Úplná uzavírka křižovatky je plánována od 29. 3. 2020 do 2. 7. 2020. Stavba bude zahájena 2. 3. 2020 a bude omezen provoz na
silnici I. tř. číslo 35 Liberec – Hodkovice n. M. – provoz bude možný v každém směru pouze v jednom jízdním pruhu. Od 30. 3.
2020 by měl být provoz na této silnici vedený ve dvou jízdních pruzích ve směru na Liberec a v jednom pruhu ve směru na
Hodkovice n. M. Veškeré pohyby ze silnice I. tř. číslo 65 (silnice od Jablonce n. N.) nebudou na tuto silnici možné. Obec bude
o dalších omezeních a možných objížďkách průběžně informovat na webových stránkách obce, ve vývěsních skříňkách v obci
a ve zpravodaji.

•

Žádáme občany o dodržování pořádku na kompostovišti u hřbitova.

Kompostování slouží k likvidaci odpadu ze hřbitova, bioodpadu ze zahrad (trávy, listí, suchých květů…) V žádném případě na toto
kompostoviště nepatří větve z prořezávky stromů – pokud potřebujete takový materiál odložit, domluvte se s dělníky
- zaměstnanci obce nebo přímo na OÚ, kde vám sdělí kam větve můžete přivézt a kde budou zlikvidovány.
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Společenská kronika
V lednu oslavili svá jubilea:
Stanislava Kobrová
Libuše Bártová
Jiří Novotný

Petruše Jandová
Věra Honsová

Jiří Zelinka
Václav Poláček

Stanislava Kobrová
Milena Rulcová

Eva Krejčíková
Jiří Durda
Illse Dědková
Hana Pátková

Petr Janda
Bohdana Rajchmanová
Dalibor Pešta
Jaroslav Vácha

V únoru, březnu a dubnu jubileum oslaví:
Vojtěch Miko
Josef Bárta
Vlasta Novotná
Lucie Navrátilová
Vlasta Musilová

Miroslav Beneš
Simona Hanzalová
Jaroslav Vojtěch
Jana Huttová
Zdeňka Hájková

Jaroslav Souček
Jindřich Hádek
Jiří Karban
Kazimír Strnad

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

Z kronik a vzpomínek
V loňském roce nechala obec vyměnit původní dřevěná
okna v hasičské zbrojnici. Během prací došlo k zajímavé
události. V horním patře bylo u okna v prvním patře
uvolněné prkno v podlaze, pod ním malý prostor a další
prkno a pod ním - poklad. Nikoli zlato, stříbro a drahé
kamení, ale historické listiny a pamětní odznaky. Obojí je
poškozeno vlhkostí, plísní,
zubem
času,
ale
písemnosti byly předány
na
restaurování
do
státního archivu a odznaky
jsou
v
akreditované
laboratoři. Odznaky (viz
foto) byly vyrobeny k 50.
výročí založení Hasičského
sboru Pulečný - Klíčnov a
otevření nové budovy
hasičské zbrojnice dne
22.6.1924. Je na nich reliéf
věrně
zobrazující
hasičskou zbrojnici. Dle
vyobrazení byla původní stavba před úpravami velice
pěknou a stylově jednotnou, funkční a fungující. Následné
poválečné úpravy jí velice ublížily. Při prohlídce vnitřních
prostor hasičárny vnímavého návštěvníka překvapí
důmyslnost stavby a že by tato technická památka
zasloužila stavební úpravy směřující k původní podobě
objektu. V současné době jsou přízemní prostory využity
jako technické zázemí pro zaměstnance obce.
První vyjádření archivářů k nalezeným německy psaným
písemnostem cituji dále: Nalezené písemnosti sboru
dobrovolných hasičů v Pulečném (Die freiwillige Feuerwehr
zu Puletschnei)

Jedná se o nevelký soubor jazykově německých písemností
z let 1878–1926. Mezi nejzajímavější a informačně
nejbohatší dokumenty patří protokoly z různých jednání
a zpráva o činnosti spolku z roku 1879.
Nejstarším nalezeným dokumentem je zápis ze zasedání
Správní rady Sboru dobrovolných hasičů v Pulečném
konané dne 5. 6. 1878.
Neméně zajímavou, avšak značně poškozenou písemností,
je protokol ze schůze velitelů hasičských sborů z Bezděčína,
Dalešic, Jistebska-Černé Studnice, Vrkoslavic a Rádla
konané dne 26. 8. 1894 v Pulečném.
O hospodaření s financemi a o cenách hasičské výzbroje
v době Rakouska-Uherska vypovídá nepříliš rozsáhlý
seznam příjmů a vydání za rok 1885. Mezi výdaji se objevuje
například hasičská sekera pořízená za 4 zlaté 20 krejcarů
nebo devět hasičských helem za 24 zlatých.
O dobře odvedené práci pulečenských hasičů svědčí dopis
rychnovského občana Antona Preißlera, který dne 23. 9.
1900 sboru zaslal písemné poděkování za rychlý zásah po
vypuknutí požáru jeho stodoly.
Nejmladší z nalezených dokumentů se již činnosti hasičů
v Pulečném netýká. Jedná o tištěnou žádost hasičského
sboru z Mníšku u Liberce o finanční výpomoc pro
nezaopatřenou rodinu jejich nedávno zesnulého kamaráda,
který byl 40 let dobrovolným hasičem.
Po ošetření odznaků a písemností umožní obec při vhodné
příležitosti jejich prohlídku.
zapsala kronikářka Vlasta Novotná
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Kulturní komise informuje
Jako každý rok, tak i letos chystá kulturní komise několik akcí, na které jste všichni srdečně zváni. Termíny plánovaných akcí jsme
nechali vepsat do našeho pulečenského kalendáře, takže určitě žádnou neminete.
I nadále budou zástupkyně obce navštěvovat Vás, starší občany, aby vám popřály k životnímu jubileu a pozvaly Vás na tradiční
podzimní setkání všech, kteří v roce 2020 oslaví 65 let, 70 let a více let. Občany, kteří oslaví 75 let, 80 let a starší obec potěší
dárkovým balíčkem.

Připravujeme:
•

21. 3. 2020 od 18 hodin se na sále U Dubu koná tradiční cestovatelská přednáška.
S cestovateli Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou se tentokrát vydáme do
dalekého Laosu.

•

V sobotu 4. 4. 2020 vás zveme jarní
tvoření – na sále U Dubu budeme
vyrábět
velikonoční
výzdobu.

•

18. 4. se bude konat jarní brigáda –
příprava hřiště na Čarodějnice

•

Na sobotu 30. 5. 2020 připravujeme 5. Pulečenskou pouť. Letos ji opět věnujeme Dni dětí a zárověň ji spojíme s odhalením
sochy Sv. Anny na Scheybalově stezce. Sochu se podařilo obnovit z dotace Ministerstva zemědělství, z rozpočtu obce a za
přispění darů občanů.

Dětská skupina Melounek fotograficky informuje o své činnosti
Eskymáci
Krmení zvířátek
v lese

Ptačí krmítka
Mikuláš

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný, IČO: 00832332, e-mail: info@pulecny.cz, zapsán do evidence periodického tisku,
evid. Číslo: MK ČR E 17191. Redakční rada: Jana Mališová, malisova.j@seznam.cz, Eva Karpíšková, evakarpiskova@email.cz.
Uzávěrka příštího čísla 30. 4. 2020
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