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Vážení spoluobčané,
dlouho očekávaná rekonstrukce krajské komunikace na
Klíčnov zdárně pokračuje, jsou vyměněny stávající propustky,
drenáže a uliční vpusti, ve druhé polovině května budou
položeny podkladní asfaltové vrstvy. Stavba bude pokračovat
do plánovaného termínu ukončení 17. června.
Nad zahrádkami probíhá výstavba příjezdové komunikace a
vjezdy pro sedm rodinných domů.
Ve fázi schvalování jsou smlouvy o věcných břemenech a
služebností inženýrských sítí pro vodovod „H“, splaškovou
stoku pro lokalitu Z6 a prodloužení kanalizace k hasičské
zbrojnici.
K jarním akcím patří tradičně pálení čarodějnic, letos na
účastníky lampionového průvodu čekala u hřbitova stará
čarodějnice, na hřišti vatra a ohňostroj. Za zdařilou akci
patří dík hlavním organizátorům Zd. Pffeferovi, Evě Lancové
a Míle Durdové.
V sobotu 1. června se bude konat Pulečnská pouť a Den dětí.
Všichni jste srdečně zváni, program je uveden na poslední
stránce zpravodaje. Prosím tímto ženy o upečení domácích
moučníků do stánku s kávou.
Děkuji a přeji Vám příjemné jarní dny.
Jana Mališová, starostka

Informace z obecního úřadu
Obecní úřad připomíná:


V neděli 5. května 2019 proběhne svoz nebezpečného
odpadu. Svoz bude probíhat dle harmonogramu na
stanovištích:
Kopanina Myslivecká chata
8,15 – 8,25 hod.
Klíčnov firma TOMEX
8,30 – 8,40 hod.
Pulečný u hasičárny
8,45 – 8,55 hod.
Pulečný parkoviště U Dubu
9,00 – 9,10 hod.
Pulečný aut. zast. u kovárny
9,15 – 9,25 hod .



28. 2. 2019 skončila lhůta pro zaplacení poplatku za
svoz komunálního odpadu. Obecní úřad však stále
eviduje neplatiče a vyzývá všechny občany, kteří dosud
nezaplatili, nechť tak učiní co nejdříve. Během měsíce
května budou všem neplatičům zaslány upomínky.



Do konce května mají občané možnost podávat změny
k územnímu plánu. Poté budou požadavky zastaveny
a začnou probíhat práce na vyhotovení nového územního
plánu.



Doručování zpravodaje a pošty z OÚ. U některých
nemovitostí mají naši dělníci problém s vložením
zpravodaje, nebo dopisem z OÚ, prosíme majitele domů
o umístění poštovní schránky na dostupném místě.

Obecní úřad informuje:
Naší obci, která je členem Mikroregionu Jizerské hory byla
přidělena dotace z EU na projekt „Kompostéry pro občany
Mikroregionu JH“. Součástí dotace je štěpkovač, benzínový
nožový drtič větví, typ WEIBANG WB SH 1025, postavený
na podvozku se zapojením za obecní automobil. Štěpkovač
byl zakoupen společně pro obec Maršovice a Pulečný.
Aktuálně je na Maršovicích a cca za měsíc bude připraven
štěpkovat větve v naší obci. Dřevo vhodné ke štěpkování
(průměr max. 130 mm) můžete připravit na přístupném místě,
nahlásit na OÚ a naši pracovníci přijedou a dřevo seštěpkují.
Občanům, kteří
si požádali v
loňském roce o
kompostéry,
budou vydány v
měsíci září.

Informace ze zastupitelstva

Společenská kronika



V měsících květen, červen, červenec a srpen oslaví
narozeniny:

Byl schválen dodavatel na vybudování zázemí
hřiště, a to firma N-WOOD s.r.o. Jablonec n. N.
Stavba je dle architektonické studie a projektu Ing.
arch. O. Novosada a bude rozdělena na dvě etapy:
v roce 2019 – základová deska a připojení na
inženýrské sítě, na jaře 2020 bude dokončena
dřevostavba.



Byla uzavřena smlouva o dílo se společností 1.
Jizerskohorská společnost s.r.o. na zhotovení
příjezdové komunikace a zřízení vjezdů k domům
v lokalitě Z6 (nad zahrádkami).



Je podána žádost o poskytnutí dotace z programu
obnovy venkova na zhotovení příjezdové
komunikace a zřízení vjezdů – Pulečný – lokalita
Z6.

Příští zasedání se koná v pondělí 3. 6. 2019 od 1900
hodin na sále kulturního domu U Dubu.

Alena Poláčková
Irena Benešová
Alena Vinšová
Ivan Kabelka
Eva Dudková
Pavlína Horáková
Květoslava Součková
Štefan Papay
Zdeňka Hniličková
František Dědek
Všem srdečně gratulujeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví!

Vzpomínka

Informace komise pro životní prostředí

Kotlíková dotace
Od roku 2022 bude platit zákaz používání kotlů na pevná
paliva třídy 1. a 2., tj. běžné kotle na uhlí.
V letošním roce proběhne další „kotlíková dotace“, která
umožňuje získat dotaci na výměnu kotle. Je to poslední
dotace, kterou je možné získat z evropské unie. Žádosti je
možné posílat i elektronicky a tudíž nestát fronty. Třetí vlna
počítá s výměnou starých kotlů na tuhá paliva za tepelné
čerpadlo nebo kotel na biomasu. Poprvé jsou z podpory zcela
vyjmuty kotle spalující uhlí. Dotace jsou určeny na výměnu
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje
požadavky 3., 4. nebo 5. emisní třídy. Na tepelné čerpadlo či
kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (např.
pelety) mohou lidé získat až osmdesát procent pořizovacích
nákladů, nejvýše však 127 500 Kč. Na kotel na biomasu s
ruční dodávkou paliva také až 80 procent nákladů, ale
nejvýše 100 000 Kč. Pokud zvažujete využití kotlíkové
dotace, zašlete email s údaji: jméno, email, místo realizace,
nový zdroj tepla, o kterém uvažujete (případně již
nainstalovaný), na: kotliky@kraj-lbc.cz. Budete informováni
o připravovaném programu. Vyhlášení programu plánuje
Liberecký kraj v průběhu července 2019 a příjem žádostí v
průběhu září 2019. Další peněžní bonus ve výši až 20 000
korun mohou lidé získat například kombinací kotlíkových
dotací s programem „Nová zelená úsporám“. Bližší
informace lze získat také na adrese: https://dotace.krajlbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-LIBERECKEM-KRAJIiii-r903673.htm
Alexej Šikola

20. 2. 2019
zemřel
pan Miroslav Votoček

Narodila se
20. 1. 2019
Gabriela Koukolová

Rodičům gratulujeme a jim i malé Gábince
přejeme zdraví, štěstí a spokojený život!

Z kronik a vzpomínek

Dětská skupina Melounek informuje

Otevírá se jaro, období, které nás láká ven a na procházky.
Jednu takovou jarní procházku vám nabídnu.
Myslím, že většina z nás má povědomí o existenci Naučné
stezky Jany a Josefa V. Scheybalových, která prochází i naší
vesnicí. Stojí za to si ji v klidu celou projít, přečíst si zajímavé
příběhy na tabulích jednotlivých zastavení, potěšit se výhledy
do krajiny.
Začátek a První zastavení Scheybalovy stezky je na Dobré
Vodě nedaleko místa bývalé báječné výletní restaurace, ze
které už zbyly jen rozvalené základy zarostlé náletovými
dřevinami a poblíž neobvyklého pomníku obětem 1.sv.války.
Celou naučnou stezku vyznačil Klub českých turistů –
hledejte bílý čtverec s diagonálním zeleným pruhem.
Sledování značek je třeba věnovat pozornost, někdy jsou
poněkud dál od sebe. Postupně objevíme dalších 16 zastavení,
která jdou za sebou v následujícím pořadí:
2.Dolní Dobrá Voda
3.Anděl strážce
4.Kostel Sv.Václava a starý hřbitov
5.Socha Sv. Jana Nepomuckého
6.Městské muzeum v Rychnově
7.Bývalá Schoffelova manufaktura
8.Klingerův kříž
9.Hofrichterův kříž
10.Rozcestí v Pelíkovicích
10a.U čtrnácti Sv. Pomocníků
10b.Svatý kříž
11.Pamětní kámen manž.Scheybalových
12.Pamětní deska R.Felgenhauera
13.Rozhledna Kopanina
14.Socha Sv.Anny
15.Pulečný
V Pulečném jsme po 12,5 km a naše procházka končí.
Od narození Ph.Dr. Josefa Václava Scheybala (1928 – 2001),
vědce, etnografa, historika umění, vynikajícího kreslíře
a ilustrátora, uplynulo 30.12.2018 devadesát let. Jeho
oblíbenými místy poznávacích výletů byl i Rychnov, Pulečný
a Kopanina. Právě proto tudy vede naučná stezka, která jeho
odkaz přípomíná.
Scheybalovy kresby z našeho regionu často připomenou místa
a domy už zaniklé.

Na akce pořádané DS
Melounek jsou zvány
všechny pulečenské
děti.

Vlasta Novotná, kronikářka

Z kulturních akcí
Masopust

Velikonoční dílny

Svatojakubská noc - Čarodejnice

Nezapomeňte
1. 6. 2019 - zábava pro děti i dospělé
Pulečenská pouť a Den dětí
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