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Vážení spoluobčané,

Informace z obecního úřadu

čas prázdnin a dovolených je pomalu u konce a již
příští sobotu se sejdeme na hřišti při tradičním setkání
„Rozloučení s prázdninami“.

Obecní úřad zve:

V plánovaném termínu 17. června firma Eurovia CS
dokončila rekonstrukci krajské komunikace na Klíčnov.
Přes všechny potíže a negativní zprávy je položen nový
asfaltový koberec v celé délce, včetně dopravního
značení, svodidel a nových propustků. Po kolaudaci
stavby bude obec řešit povrchy pochůzných krajnic.
Současně s rekonstrukcí komunikace byla (po
vybudování nové kanalizační stoky) vyasfaltována část
místní komunikace ke kapličce. Nově byla vybudována
místní komunikace v lokalitě Z6a.
V září zahájíme stavbu nového zázemí hřiště –
klubovny, kde vzniknou prostory pro sportovní
a společenské akce na hřišti. Slavnostní otevření
plánujeme na „Čarodějnice“ 30. 4. 2020.
Nového vzhledu se ještě letos dočká budova márnice,
plánujeme i obnovení sochy sv. Anny na Kopanině.
Koncem září bude předán vodovod “H“ (akce Z) včetně
nového napojení na veřejný řad do majetku Severočeské
vodárenské společnosti Teplice a v připojených
rodinných domech budou instalovány vodoměry.
Přeji Vám příjemný zbytek léta a těším se na viděnou
na některé z připravovaných akcí.
Jana Mališová

Na pondělí 9. 9. v 19 hodin přislíbil účast na veřejném
zasedání obecního zastupitelstva ředitel spol. Marius
Pedersen a.s., pan Z. Faistaver. Má připravenou prezentaci
o odpadovém hospodářství v obci, o třídění komunálního
odpadu. Seznámí nás s představou, jak by u nás v obci mohl
svoz odpadu probíhat a zodpoví i případné dotazy.

Obecní úřad informuje:


Ve druhé polovině září budou s žadateli o kompostér
uzavřeny smlouvy o zápůjčce a budou jim předány
k užívání. Celkem se jedná o 75 ks kompostérů.



Velkoobjemový kontejner bude otevřen 5. 10. 2019



Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí
o poskytnutí dotace za účelem realizace projektu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji v rámci
Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020“.
Žádosti o finanční podporu se budou přijímat od 23. 9.
2019. Finanční podpora se bude týkat výměny starých
kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných
domech.

Informace ze zastupitelstva


Zastupitelé projednali všechny žádosti o změnu
územního plánu, aktuálně je příjem žádostí uzavřen.
Jablonecké
oddělení pro územní plánování nyní
zpracovává „Zprávu o uplatnění ÚP Pulečný“, která pak
bude zveřejněna a předána ke schválení zastupitelstvu
obce.



Byl schválen dodavatel na opravu márnice, a to firma Jan
Kosák JETO z Rychnova u Jablonce n. N. Bude
opravena střecha, fasáda, okna a dveře.



Na projekt „Nová komunikace Pulečný – lokalita Z6a“
byla poskytnuta účelová dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje „Program obnovy venkova“ ve výši
300 tisíc Kč.



Zastupitelé schválili Memorandum o pokračování
spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou
hromadnou dopravou v územních obvodech členských
obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka.



Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy
spoluvlastnického podílu o velikosti 2/6 celku pozemků
a domu č.p. 100 za cenu 250 tis. Kč. Tímto obec vlastní
již celou tuto nemovitost.



Dne 11. 6. 2019 proběhla na OÚ kontrola České
inspekce životního prostředí na téma „Plnění povinností
při dodržování zákonných předpisů v ochraně lesa a
plnění funkcí lesů jako složky životního prostředí“. ČIŽP
v rámci kontroly lesního hospodářského celku Pulečný
nezaznamenala poškození či ohrožení životního prostředí
v oblasti ochrany lesa proti kalamitním škůdcům a proti
škodám zvěří, na úseku lesní dopravy a na úseku obnovy
lesa.

Příští zasedání se koná v pondělí 9. 9. 2019
od 19 hodin na sále kulturního domu U Dubu.
Kulturní komise informuje


12. 9. 2019 v 16 hodin přivítáme v kapličce deset nových
občánků.



26. 10. 2019 v 17 hodin začne tradiční setkání seniorů
a jubilantů. Opět se sejdeme na sále našeho kulturního
domu, kde bude připraven kulturní program
a občerstvení.

V sobotu 1. 6. jsme se setkali
již na 4. Pulečenské pouti.
Ve všehochuti atrakcí, stánků,
občerstvení i kulturního
programu se malí i velcí dobře
bavili, bylo krásné počasí…
Prostě se celý den
velmi vydařil.
Velký dík patří všem, kteří se
na organizaci pouti podíleli!



V letošním roce opět chystáme stolní kalendář. Pokud
máte zajímavé snímky z obce a jste ochotni je zveřejnit,
pošlete je adresu evakarpiskova@email.cz, a to do 15. 9.

Společenská kronika
V měsících září, říjen, listopad, prosinec oslaví
narozeniny:
Jaroslava Pultarová
Zdeněk Zaoral
Václav Hutta
Libor Nejedlý
Zdeňka Bursová
Magdaléna Miková
Martin Filíčko
Jiřina Filíčková
Horymír Hrubý
Zdeňka Hrubá
Lubomír Veverka
Václav Jiřín

Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Vzpomínka

29. 4. 2019 zemřela
paní Anna Sýkorová

Narodili se

10. 4. 2019
11. 4. 2019
8. 6. 2019
11. 6. 2019
25. 6. 2019

Jakub Špitálník
Natálie Sofie Škaloudová
Jan Foltán
Barbora Vlaháčová
Jáchym Pokorný

Srdečně blahopřejeme, a dětem i rodičům
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Zpráva zastupitele
Nejsme charita
Všichni víme, že vývoj se nedá zastavit a stejně tak se musí
rozvíjet i obec. Před zastupitelstvem obce tak stojí nelehký
úkol, najít rovnováhu mezi rozvojem obce ven a dovnitř
s tím, že základem pro dobré směřování obce bývá strategický
plán. V minulém roce jsme byli svědky masivního prodeje
stavebních pozemků, čili především takzvanému rozvoji ven.
Pro ty, kteří by se chtěli problematikou prodeje pozemků dále
zabývat, poslouží zápisy ze Zasedání OZ přístupné v digitální
podobě na stránkách obce. Pro ty ostatní nabízím krátké
shrnutí. V roce 2018 prodala obec celkem 10 stavebních
pozemků o celkové rozloze 11,5 tis. m² s tím, že se převážně
jednalo o pozemky v územní lokalitě Z6.
Minimální cena nezasíťovaného pozemku podle dokumentu
s názvem "Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce
Pulečný" (opět k nahlédnutí na stránkách obce) byla
stanovena na 400 kč/m² a tato cena se od roku 2011
nezměnila. Zdá se Vám to málo? Ano, je to málo. Pro
srovnání např. ve vedlejším Rychnově u Jablonce N.N. se
prodávají pozemky za 620 kč/m². Spolu s Ing. Alexejem
Šikolou a MUDr. Adamem Hrubým se už několik měsíců
snažíme v zastupitelstvu prosadit zvýšení ceny. Bohužel zatím
bez úspěchu.
Prodej stavebních pozemků sice přináší zajímavý přísun do
obecní kasy, ale z dlouhodobého hlediska a při pohledu z více
úhlů se ukáže, že zvolený postup přináší nemalé komplikace.
Jako první člověka napadne otázka, co budeme dělat, až
pozemky dojdou. Při hlubším zamyšlení nás napadne, že
prodej stavebních pozemků s sebou přinese i nárůst
obyvatelstva obce. Ano, při vyšším počtu obyvatel dosáhne
obec na vyšší státní příspěvek, ale co se děje pak? Ze všech
stran ke mě doléhá názor, že obec je rozdělená na dva
a možná i víc myšlenkových táborů. Mezilidské vztahy
se budují velmi pomalu. Velký počet novousedlíků, kteří jsou
aktivní a snadno se semknou, povede časem k rozdělení obce.
Malá čtvrť se časem dokáže přimknout k novému velkému
centru, ale nová velká čtvrť přistavená k menšímu centru,
buď utvoří vlastní svět, nebo naopak původní centrum
sociálně spolkne. Pro někoho je důležitý růst obce a někdo by
raději bydlel v menší obci s přátelskou atmosférou a dobrými
mezilidskými vztahy. My hledáme cestu k druhé variantě,
i když řešení není vůbec jednoduché.
Stavební boom se projevuje i jiným způsobem. Hodně lidí se
ho snaží využít, ať už při prodeji, nákupu či při
zprotředkování. To vytváří napětí v obci a výsledek může být
třeba praktický zánik spolkové činnosti. Řešení nabízí
dočasný zákaz prodeje obecních pozemků stejně, jako to mají
zavedeno na Rádle.
Nabízím Vám zde jiný pohled na intenzívní prodej stavebních
pozemků. Úskalí, která jsem zde jmenovala nejsou ani
zdaleka vyčerpávající, ale věřím, že povedou k zamyšlení
každého z nás.
Helena Vondráková

… pro upřesnění
Od roku 2016 je k prodejní ceně pozemků připočtena 21%
sazba DPH, celkem
cena stavebního pozemku činí
484,- Kč/m2.
7 pozemků v lokalitě Z6a částečně se sítěmi se prodávalo za
cenu 900 Kč/m2, včetně DPH.
Konkrétní písemný návrh MUDr. A. Hrubého na zvýšení
ceny a úpravu „Zásad prodeje pozemků“ přišel 18. 6. 2019.
Na pracovní schůzce nedošlo ke shodě zastupitelů a konečná
verze bude projednána na zasedání OZ 9. 9. 2019.
Z mého pohledu nedochází k žádnému intenzivnímu prodeji
stavebních pozemků, natož aby se toto dotklo spolkové
činnosti…
Jana Mališová

Z kronik a vzpomínek
Letošní léto
Meteoroložka Dagmar Honsová
je nejen vynikající
odbornice, ale i fanda do pranostik o počasí a statistik
o vývoji a srovnávání počasí v čase. Snad vás zaujme něco
z jejích vyjádření a mého pozorování počasí v naší obci na
jaře a v létě letošního roku.
* Letošní Velikonoce byly teplotně nadprůměrné (21,5 –
23,5°C), ale historické maximum naměřené v Klementinu je
24,2°C.
* Tzv. ledoví muži (12.-14.5.) přinášejí velké ochlazení
a ranní mrazíky až v 65%. I letos bylo v období „ledových
mužů“ chladno. 14.5. jsem ráno naměřila 0°C a přes den se
teploty nedostaly přes 14°C.
* Květen máme spojený už s letními teplotami, ale občas se
ještě objeví i sněžení. V květnu sněžilo např .v letech 1978,
1997, 1999.
* Nejvyšší aktivita klíšťat je za vlhkého vzduchu, tedy ráno
a večer.
* P Astronomické léto letos začalo 21.6. v 17.54 a teplota
toho dne dosáhla na Klíčnově 25°C. První „třicítka“ padla
letos 2.6.
* Ke svátku sv. Vavřince se váže řada pranostik, nejznámější
je asi „Medardova kápě 40 dní kape“. Předky Medard děsil
především špatným sušením sena a houbovými chorobami
rostlin. Letos na Medarda nespadla ani kapka.
* První tropická noc tohoto roku byla z 11. na 12.6., kdy
teplota neklesla pod 20°C. Další nastaly 26.6.,27.6.,1.7.
a 29.7.
*17.6. jsme mohli pozorovat superúplněk, kdy je Měsíc
nebývale velký a vybarvený. Nejvyšší denní jsem letos na
Klíčnově naměřila dne 24.7., a to 35,5°C.
*Kroniky často připomínají ničivou povodeň z r. 1257, která
zaplavila část Prahy. My máme děsivou zkušenost ze srpna
roku 2002, kdy byla zaplavena velká část České republiky.
6.-7. srpna 2002 spadlo na Šumavě a v Krušných
a Novohradských horách rekordních 250 mm.
*Kolem sv. Vavřince (10.8.) lze na obloze pozorovat do
půlnoci při jasné obloze padající Perseidy, kdy jich za hodinu
může spadnout až kolem 70. Říkalo se jim slzy sv. Vavřince.
teplotu
*Od 20.3. do 11.8. jsem letos zaznamenala 19 dnů, kdy
spadlo alespoň pár dešťových kapek, ale jen v 8 případech to
byl silnější déšť.
Přeji vám krásné dny bez dramatických klimatických jevů.
Vlasta Novotná, kronikářka

Dětská skupina Melounek informuje

Nezapomeňte
Sobota 24.8. 2019

V září opět začínají taneční!

Dotace
Středa 18. 9. 2019

V lokalitě Z6a byla k pozemkům vybudována nová
příjezdová cesta s finančním příspěvkem ve výši 300 tis. Kč
z Dotačního fondu Libereckého kraje – Program obnovy
venkova.

Sobota 9. 11. 2019
turnaj ve stolním tenise
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