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Vážení spoluobčané,

Informace ze zastupitelstva

se začátkem nového roku 2019 Vám přeji
především pevné zdraví a spokojenost v osobním i v
pracovním životě.

Zastupitelé schválili:

Leden přinesl potřebnou sněhovou nadílku i mráz,
což uvítali příznivci zimních sportů. Na dalešickém
hřebeni jsou běžecké stopy a na kluzišti se od
minulého víkendu, díky našim zaměstnancům a
ochotným občanům, bruslí. Zimní počasí se zatím
vyvíjí příznivě i pro přírodu a snad se doplní
zásoby vody nejen ve studnách.
Přílohou zpravodaje je jako v minulých letech
nabídka - kalendář sportovních i společenských
akcí. Výběr je pestrý.






Podání žádosti o dotace na opravu márnice,
obnovu sochy Sv. Anny, zrestaurování kříže
naproti OÚ
Podání zveřejnění výzvy na výstavbu nové
klubovny na hřišti
Podněty na změny v územním plánu
Směrnici 1/2019 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu

Příští zasedání se koná v pondělí 25. 2. 2019
od 1900 hodin na sále kulturního domu U Dubu.
Zpráva
odborného lesního hospodáře:

Jana Mališová

Informace z obecního úřadu
Obecní úřad připomíná:
Od 1. 1. 2019 nabyla účinnost nová Obecně závazná
vyhláška č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad
(změna byla popsána v prosincovém zpravodaji).
Vyzýváme občany, kteří doposud nezašli na OÚ a
nepodepsali novou smlouvu, nechť tak učiní do konce
února 2019. Toto se týká všech, tedy i těch, kteří dosud
popelnici neplatili. Připomínáme, že vyhláška stanoví
všem trvale bydlícím obyvatelům povinnost za
popelnici platit!

V roce 2018 jsme v obecních lesích zpracovávali
kůrovcem napadené stromy, vývraty a polomy. Jeden
porost musel být vzhledem ke značnému poničení
větrnou kalamitou dokácen. Celkem vytěženo 650 m3.
Vzniklé holiny i menší byly v tomto roce zalesněny. Na
dalším porostu byla provedena rekonstrukce – vykáceny
nevhodné dřeviny a následně zalesněn.
Na jaře bylo vysázeno celkem 4 400 ks smrků
a 2 200 ks buků. Byly provedeny prořezávky na celkové
ploše 5,36 ha. Na nových pasekách jsme provedli
postřik sazenic smrku proti klikorohu borovému. Byla
postavena oplocenka, do které budou letos vysázeny
dubové sazenice. Na podzim provedeny nátěry proti
okusu zvěří.

Po lesích byly koncem dubna rozmístěny lapače s
feromony na lýkožrouta lesklého a smrkového – 22 ks.
Vzhledem k vysokému výskytu kůrovce byly letos
feromony vyvěšeny v každém lapači 3x.
Na zalesnění, prořezávky a rekonstrukci porostu jsme
získali dotaci v celkové výši 41 tis. Kč. Na nátěry a
feromonové odparníky očekáváme příspěvek 56 tis. Kč.
Během roku byla zadávána zájemcům samovýroba
paliva v rozsahu 40 prm.
V celé republice je velmi nepříznivá situace
s kůrovcovou kalamitou, v některých částech je doslova
katastrofická. V roce 2019 se budeme především
věnovat ochraně lesa před kůrovcem.
Libor Nevyhoštěný

Informace kulturní komise
Jak již bývá zvykem, dostáváte ve zpravodaji prvního
čísla roku, plán akcí, které obec, spolky a sdružení
připravují. K tradičním akcím přibyly i nové, které
zpestří nabídku.
● Již tradiční akcí se stalo podzimní setkání seniorů a
jubilantů. V letošním roce členky kulturní komise,
spolu se starostkou, navrhly drobné úpravy:




termín akce je naplánován na 26. 10. 2019;
na slavnostní setkání budou osobně pozváni ti,
kteří v roce 2019 oslaví 65 let, 70 let a všichni
starší občané;
občany, kteří oslaví 75 let, 80 a více, navštíví
zástupce obce s dárkem a pozvánkou na
podzimní setkání.

● Další připravovanou událostí je 4. Pulečenská pouť,
kterou plánujeme na 1. 6. 2019 – a tedy při ní zároveň
oslavíme Den dětí.
Pokud se s námi chcete podílet na přípravě této akce
anebo znáte někoho, kdo by uměl zpestřit pouťový
program nebo si zde chtěl otevřít stánek – dejte nám
prosím vědět.
● Mnohým z vás chyběl na letošní rok obecní stolní
kalendář. Chtěli bychom jej opět pro příští rok 2020
vydat, a to s tématickým zaměřením na život v obci.
Tímto vyzýváme všechny, kdo rádi fotíte a budete mít
zajímavé fotky z obce, neváhejte s námi spolupracovat
a foto nám pošlete na OÚ (email:evakarpiskova@email.cz)
Kulturní komise v průběhu měsíce září vhodná fota
vybere a do kalendáře zařadí.
Eva Karpíšková

Společenská kronika
V měsíci lednu svá životní jubilea oslavili:
Petruše Jandová
Libuše Bártová
Václav Poláček
Milena Rulcová
Tomáš Pařízek

V únoru, v březnu a dubnu budou slavit:
Vojtěch Miko
Miroslav Beneš
Eva Krejčíko
Josef Bárta
Jaroslav Souček
Bohdana Rajchmanová
Illse Dědková
Jana Huttová
Hana Pátková
Kazimír Strnad
Vlasta Musilová
Zdeňka Hájková

Všem srdečně gratulujeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví!
Zprávy z dětské skupiny
Nový
rok
si
v Melounku užíváme
se sněhem venku.
Bruslíme, hrajeme si,
bobujeme a chodíme
na procházky. Když
nejsme
zrovna
venku, tak tvoříme,
hrajeme divadlo a
nebo
zdoláváme
opičí
dráhu.
Rozhodně
se
nenudíme a těšíme se
na každý nový den
s kamarády. Přejeme
Vám příjemná překvapení v novém roce a mnoho zdraví.
Vaše Ds Melounek.

Dětská skupina Vás zve:
Ptačí krmítka
Dne 13.2.2019
v 1000hodin
Pulečný - naproti restauraci U Dubu
Společně si ozdobíme strom pro ptáčky.
Přidejte se k nám a pomozte dětem
ozdobit strom pro ptáčky.
Přineste jim něco dobrého nebo vyrobte
krmítko.
Nemůžete dorazit dopoledne? Nevadí, akce probíhá celý den,
dle Vašich časových možností.

Z kronik a vzpomínek

Nezapomeňte

Základem společenského života menších měst a obcí
býval v historii spolkový život. I v naší vesnici bývala
kdysi velmi živá spolková činnost, která občany
spojovala, bavila a pomáhala jim.

V měsíci únoru a březnu jsou na sále kulturního
domu U Dubu připraveny tyto akce:

Farní kronika uvádí např. tyto spolky:

10. 2. 2019
od 1400 hodin
deskové hry

Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1874, počet členů asi
180)
Člen pan Franz Priessler z. čp. 130 byl dokonce
okresním inspektorem hasičů.
Hasičům podléhal zdravotnický oddíl pod vedením
praktického lékaře, jeho členové až do r. 1938 pěšky
nosili nemocné na nosítkách do jablonecké nemocnice.
Pěvecký sbor Deutsche Sangerbund (zal.1871, asi 80
členů)
Kronika uvádí, že silně obohatil kulturní život v obci.
Čtenářský spolek (zal. 1873, asi 50 členů)
Tělovýchovný spolek (zal.1886, asi 80 členů)
V létě se cvičilo na vlastním cvičišti, v zimě na sále U
dubu. Existovalo družstvo mužů, žen, mládeže, dětí a
družstvo házené.

15. 3. 2019 od 1800 hodin
cestovatelská přednáška

Spolek veteránů (zal. 1890, asi 70 – 80 členů)
Z jejich iniciativy byl postaven pomník 33 padlým a
nezvěstným občanům obce v 1. sv. válce.
Německá omladina (zal. 1911, asi 40 – 50 členů)
Při založení spolku byl uprostřed obce u sochy Sv. Jana
Nepomuckého vysazen dub, stál ještě v r. 1945.
Zemědělský spolek (zal.1890, asi 100 – 200 členů)
Spolek ochraňoval a prosazoval zájmy členů, přičleněn
k němu byl spolek pro nucenou porážku, družstevní
mlýn a družstevní pekárna.
Dechová kapela (existovala 1900 – 1914, 35 mužů, v 1.
sv. válce pro ztrátu členů zanikla)
Spolek hráčů na citeru (před 1.sv.válkou, asi 14 členů,
zanikl rovněž v 1.sv.válce)
Myslivecká společnost
Pulečný mělo vzorový lovecký revír, jakého daleko
nebylo. Pořádal hony na koroptve, bažanty a zajíce.
Při počtu obyvatel v obci (v r. 1867 asi 1400, v r. 1930
asi 1100) je víc než pravděpodobné, že řada obyvatel
byla členem více spolků.
Mgr. Vlasta Novotná, kronikářka obce

23. 3. 2019
od 1400 hodin
setkání s fotografem

V roce 2018 byly realizovány opravy těchto
místních komunikací:


Místní komunikace k Trojákům a Turczyniakům se
opravila s příspěvkem 284 tis. Kč z prostředků
Libereckého kraje – Program obnova venkova.

cesta po opravě



Místní komunikace ke statku byla opravena
s příspěvkem ve výši 339 tis. Kč z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj – Program obnovy a
rozvoje venkova.

cesta u Trojáků před opravou

cesta po opravě

cesta ke statku před opravou

cesta po opravě
cesta u Turczyniakům před opravou

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný, IČO:
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periodického tisku, evid. číslo: MK ČR E 17191,
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