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Vážení spoluobčané,
do nového roku 2018 mi dovolte ještě
jednou Vám všem popřát hodně zdraví a
spokojenosti v osobním i profesním životě.
V měsíci lednu jsme volili nového
prezidenta České republiky, volby se ze zapsaných
327 voličů zúčastnilo 69,54% v prvním kole a ve
druhém pak 76,15% voličů. V obou kolech v naší
obci zvítězil Jiří Drahoš.
Letošní tzv. osmičkový rok připomíná
důležité události v historii naší země: založení
Československé republiky 1918, Mnichovskou
dohodu 1938, Vítězný únor 1948, invazi vojsk
Varšavské smlouvy do Československa 1968. Na
podzim letošního roku nás čekají komunální a
senátní volby.
V listopadu loňského roku jsme byli
dotázáni, zda byl v naší obci v minulosti vysazen
Strom republiky (lípa)? O existenci takového
stromu nám z dochovaných pramenů není nic
známo, a proto bychom mohli u příležitosti oslav
100. výročí založení Československa společně
Strom republiky v Pulečném vysadit. Přivítáme
Vaše nápady k místu vysazení.
Přílohou zpravodaje je plán akcí na letošní
rok, na kterých se bude podílet obec, SK Pulec a
kulturní komise. V organizaci akcí pro děti se
www.pulecny.cz

v tomto roce již nebude angažovat tvořivý klubík
Pulečci, který ke konci roku 2017 ukončil svou
činnost. Prostory bývalé školky však i nadále
mohou sloužit k setkávání zájmových skupin z obce.
Nyní máme aktuální nabídku společnosti
BEZMEZER o.p.s. z Rychnova k pořádání
pravidelných výtvarných workshopů a dílen.
Zahajovací dílna již tento čtvrtek 22. 2. od 15 do
18 hodin (info na webu obce).
Zveme Vás

V sobotu 3. března na taneční
zábavu – Šibřinky s kapelou
SRO, začátek ve 20 hodin na sále
U Dubu.
V sobotu
10.
března
na
společenský
večer
spojený
s cestovatelskou přednáškou
o putování po ostrově Island,
s ochutnávkou míchaných nápojů
a posezením u kytary. Začínáme
kávou a moučníkem v 17 hodin
na sále U Dubu.
V pondělí 30. dubna na pálení
čarodějnic a soutěže pro děti.
ÚNOR 2018

Kdy na zastupitelstvo?

Příští zasedání se bude konat 26. března
od 18 hodin na sále restaurace U Dubu.
Informace z obecního úřadu

•
•
•

Počet občanů k 1. 1. 2018: 427, z toho
206 mužů, 221 žen a 53 dětí do 15ti let.
Počet přihlášených psů: 84.
Platby za svoz KO je možno provádět hotově
na
OÚ nebo převodem na účet obce
14427451/0100:
ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.3.
a 30.6. 2018, nebo jednorázově do 31.3. 2018.

Sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu bez elektrozařízení:

v neděli 6. května 2018 na stanovištích:
Kopanina- Myslivecká chata 8.15 hod 8.25 hod
Klíčnov - firma TOMEX - 8.30 hod 8.40 hod
Pulečný - u hasičské zbrojnice 8.45 hod 8.55 hod
Pulečný - restaurace U Dubu 9.00 hod 9.10 hod
Pulečný - aut. zast. u kovárny 9.15 hod 9.25 hod
Použitá elektrozařízení můžete po dohodě s OÚ
odložit u sběrného dvora pod úřadem.

nepotřebné kmeny a betonové obruby hrobů, byl
upraven svod dešťové vody z márnice a jiné drobné
úpravy.
Prodej pozemků v lokalitě Z6a nad zahrádkami
jednotlivým žadatelům, z připravených sedmi
stavebních pozemků zbývá volný pouze jeden.
Podání žádosti o dotaci na:
a) Obnovu sochy sv. Anny na Kopanině
b) Opravu budovy márnice
c) Opravu místních komunikací.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu provést stavbu nového
kabelu NN v délce cca 153 m pro provozovnu p. L.
Dědka na Klíčnově s finanční náhradou 400,Kč/bm kabelu v krajnici MK 1202/1.
Zastupitelé berou na vědomí:
Bylo zahájeno stavební řízení stavby „Pulečný –
rekonstrukce
silnice
III/28711“,
krajská
komunikace na Klíčnov.
Byla dokončena stavba splaškové kanalizace pro
lokalitu Z6a firmou 1. Jizerskohorská a.s.
Obec obdržela žádost o stanovisko k náhradě
škody za pokácený strom na pozemku p.č. 1294/1,
který nechal pokácet a odvézt p. V. Hutta. Žádost
byla předána k vyřízení advokátovi Mgr. Čaňkovi.
Zastupitel V. Hutta požádal o obnovu řízení
ohledně zrušení místní komunikace p.č. 1294/1.

Informace ze zastupitelstva

Zastupitelé schválili:
Nové Zásady prodeje pozemků v obci Pulečný.
Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v
Pulečném, tzv. PRVKUK:
a) Zásobování pitnou vodou části obce od
kulturního domu U Dubu směr Klíčnov a Kopanina
z veřejného vodovodu z obce Dalešice.
b) Postupné vybudování nových kanalizačních stok
v délce cca 3 000 m připojených na stávající
splaškovou kanalizaci, která je napojena na ČOV
Rychnov u Jbc.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v obci se
připravuje na 10 až 15 let. Současný PRVKUK
obce je z roku 2004 a pokud by při provádění
kanalizačních stok, případně vedení vodovodu
obec žádala o dotaci, je nutné, aby záměr byl v
souladu s PRVKUKEM, z tohoto důvodu je nutná
jeho změna.
Navýšení ceny za opravu pravé severní strany
hřbitovní zdi ve výši 88 587 Kč bez DPH. Navíc
bylo provedeno opískování celé zdi, montáž
žlabovek za zdí se vsakovací jímkou obezděnou
zbývajícími pískovcovými kameny, byl upraven
prostor vedle márnice, odvezeny k likvidaci

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gratulujeme jubilantům
(50, 55, 60, 65, 70, 75, 80...)

Leden
Únor

Březen
Duben

Květen
Červen

Červenec

Rulcová Milena
Petrák Eduard
Krejčíková Eva
Šikolová Jitka
Rajchmanová Bohdana
Dědková Ilse
Kučová Ivana
Šikola Alexej
Tököli Imrich
Strnad Kazimír
Kiraly Štefan
Musilová Vlasta
Lanc Otto
Benešová Irena
Kobr Bořivoj
Veverková Jitka
Vinšová Alena
Kabelka Ivan
Horáková Pavlína
Součková Květoslava
Jandová Jana

Hons Milan
Hniličková Zdeňka
Foitová Eva
Kiralyová Jitka
Sýkorová Anna
Petiková Věra
Sauer Lubomír
Šolcová Ludmila
Filičko Martin
Filičková Jiřina
Seidlová Jolana
Veverka Lubomir
Horčička Roman
Jiřín Václav
Durdová Miluše

Srpen
Září
Listopad

Prosinec

Dům postavili v roce 1900 manželé Božena a Josef
(Anton?) Wunschovi z Pulečného, v jehož sousedství
stála jejich brusírna. Kvůli stavbě prý mírně odklonili
koryto Mohelky od silnice, aby vznikl pro dům větší
stavební prostor na katastru Pulečného. V přízemí domu
byla kavárna a v patrech hotelové pokoje. Před hotelem
byla zastávka tramvajové linky z Jablonce do
Rychnova. Hotel byl hojně využíván zejména
obchodními zástupci sklářských a bižuterních firem
přijíždějících na Jablonecko.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně
životních sil a optimismu!
Narozeniny opět společně oslavíme na
listopadovém setkání v kulturním domě U Dubu.
Narodili se
Ve 2. sv. válce se provozoval pouze hostinec a v
pokojích byli ubytováni - a v tom se vyprávění mírně
rozchází – příslušníci Hitlerjugend nebo odborníci
středního managementu, kteří vedli v Getewentu v
Rychnově zbrojní výrobu. V domě bydlela i jedna
švýcarská rodina a listonoš Maschke s rodinou. Ve
sklepě byla pasírna Roberta Peukerta a později snad
prádelna a mandl Lindnerových.

31. prosince 2017 Štěpán Kvapil
17. února 2018 Vítek Bednář
Rodičům gratulujeme a přejeme mnoho radostí
při výchově.
S novými občánky a jejich rodiči se sejdeme
24. května v kapličce na slavnostním uvítání.
Z kronik a vzpomínek

Hotel RADIO

Navazuji tímto na příspěvek ve zpravodaji 4/2017 o
pulečenských hospodách před 2. sv. válkou. Zaměřím se
na poslední uvedený objekt – hotel Radio, budova čp.
160 při silnici na Rychnov.
Snažím se zjistit něco o původu stavby a jejím
využití v běhu času. Zatím mám posbírané střípky
vyprávění několika pamětníků, podělím se o ně s vámi
tak, jak jsem je slyšela.

Po r. 1945 budova údajně krátce sloužila jako škola
v přírodě a vyvařovna pro pracující, posléze zde byl
provoz jabloneckého podniku Javoz (?), kde se šily a
vycpávaly přikrývky. Odhaduji, že od šedesátých let 20.
stol. už budova sloužila jen k bydlení, nejprve pro
zaměstnance ČSD a pak už pro občany Pulečného ve
správě národního výboru. V devadesátých letech pak
byly byty prodány do osobního vlastnictví.
Při zjišťování původu názvu hotelu – Radio – se
objevil jediný názor, že v budově snad chvíli bylo
učiliště firmy Telefunken, což by název vysvětlovalo.
Podívám-li se na fotografii hotelu Radio z
předválečné doby a na současný stav, je to pohled
neradostný, fasáda značně sešla a provedené změny
zejména oken jsou bohužel mimo architektonický styl
domu, holá účelnost zvítězila nad vkusem. Vchod do
domu a vnitřní schodiště nesou stopy původnosti a mají
svůj půvab.
Vlasta Novotná, kronikářka
Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný, IČO:
00832332, e-mail: info@pulecny.cz, zapsán do evidence
periodického tisku, evid. číslo: MK ČR E 17191,
odpovědná osoba: Jana Mališová, malisova.j@seznam.cz

S finanční podporou Ministerstva zemědělství v Praze byly z Dotace na údržbu a obnovu
kulturních a venkovských prvků opraveny:
Severní pravá strana hřbitovní zdi:

Centrální kříž na hřbitově

Socha sv. Jana Nepomuckého

