Obec Pulečný, Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce n. N.; Telefon: 775 574 270, 483 388 296; E-mail: info@pulecny.cz;
www.pulecny.cz

Vážení spoluobčané,
společně vstupujeme do posledního podzimního měsíce
a věřím, že i společně budeme další čtyřleté období
pokračovat v přátelské a věcné komunikaci formou
Pulečenského zpravodaje.
Letošní nástup podzimu byl značně náročný na vzájemnou
ohleduplnost vzhledem k probíhajícímu zamezení průjezdu
křižovatkou u kovárny. Předběžná informace v srpnovém
zpravodaji, kdy zhotovitel stavebních prací předpokládal, že
křižovatka bude s opatrností průjezdná, se nakonec ukázala
jako nereálná. Aktuálně dle informace společnosti Eurovia
CS, a.s. navazuje jejich stavební činnost od pondělí 14. 11.
2022 zahájením rekonstrukce krajské komunikace „Košovské
aleje“ v Rychnově a v Pulečném. Pro naši obec nastává další
nové omezení (frézování a pokládka asfaltu) v úseku od
zprovozněné
křižovatky
u
kovárny
k hostinci
U Dubu. Předpoklad realizace tohoto úseku je do 10. 12. t.r.
O rozsahu uzavírky a případné objízdné trase Vás budeme
informovat na úřední desce (vývěsce) i na webu obce.
Dovolte mi krátké ohlédnutí, za říjnovými komunálními
volbami, kdy jste svou účastí (volilo 67,7 % spoluobčanů)
určili mandáty pro současné zastupitelstvo obce. Zájem
o čtyřletou aktivní práci pro obec i tentokrát projevilo pět

sdružení nezávislých kandidátů s více či méně rozdílnými
programy a cíli. Jsem si vědoma, že svěřený mandát od
občanů, by měl být a bude naplňován rozumnými a věcnými
body. Jejich naplnění jistě chci podporovat a to bez vlivu,
ve kterém předvolebním programu se objevovaly. Voliči
nakonec rozhodli, že nadpoloviční většina zastupitelů
(A. Hrubý, E. Karpíšková, J. Mališová, L. Šolc) zůstává
z minulého období a tři zastupitelé (V. Novotná, J. Troják,
A. Šikola) nově získali mandát pro nadcházející období.
Děkujeme za Vaše hlasy a důvěru a věřím, že nové
zastupitelstvo se bude snažit najít společnou řeč a vůli
pracovat ve prospěch a příznivý rozvoj naší obce.
Na konci listopadu dojde k dokončení a předání
zrekonstruované křižovatky u kovárny, u které se naše obec
finančně spoluúčastní vybodováním chodníků, veřejného
osvětlení a zastávek MHD.
Pro prosinec pak kulturní komise připravuje předvánoční
akce pro děti i dospělé, v plánu je předsilvestrovská taneční
zábava v sále hostince U Dubu.
Přeji Vám příjemné zbývající podzimní dny a pohodový vstup
do adventního období.
Jana Mališová

Informace ze zasedání zastupitelstva
na 5. zasedání obecního zastupitelstva bylo schváleno:
 uzavření smlouvy o dílo na provádění zimní údržby v období 2022-23 firmou: Makalové s.r.o., Martin Kynský, Klíčnov
 opravy místních komunikací k Pourům a na Holmanku firmou Strabag a.s., cena 269.394 Kč
na 6. zasedání zastupitelé schválili:
 zadání výroby kovové konstrukce na terasu u čp. 22, hostinec U Dubu, firmě Umělecké kovářství Tomáš Pařízek, Pulečný,
cena 152.000 Kč

Obecní úřad informuje



Ve volbách do obecního zastupitelstva obce Pulečný
byli zvoleni tito zastupitelé:

Na ustavujícím zasedání nově zvolených zastupitelů byli do vedení
obce zvoleni:

Jana Mališová
Eva Karpíšková
Mgr. Vlasta Novotná
Ing. Alexej Šikola
MUDr. Adam Hrubý
Ing. Šolc Lubomír
Troják Jaroslav

starostka – Jana Mališová
místostarosta – Ing. Lubomír Šolc
místostarostka – Eva Karpíšková
předseda finančního výboru – Mgr. Vlasta Novotná
předseda kontrolního výboru – Ing. Alexej Šikola

117 hlasů
87 hlasů
80 hlasů
75 hlasů
70 hlasů
57 hlasů
50 hlasů

Dámská 7
Dámská 7
Dámská 7
Zdravá obec
Spulečně
Za lepší obec
Zdravá obec

Obec připravuje modernizaci webových stránek obce. Nadále jednáme s firmou Galileo, která se tvorbou stránek pro obce
již desítky let zabývá. Máte-li k našim současným stránkám připomínky, něco vám chybí nebo nevyhovuje, napište nám na
info@pulecny.cz. Inspirací by vám mohly být webové stránky obcí:
www.maršovice.cz, www.držkov.cz,
www.rádlo.cz, www.albrechtice-jh.cz

Připomínáme!
Téměř rok (od 1. 12. 2021) je na webových stránkách Pulečný spuštěn informační kanál SMART INFO, který umožňuje pomocí
SMS zpráv informovat občany o důležitých událostech nebo krizových situacích. Pokud jste se zatím na tuto bezplatnou službu
neregistrovali, udělejte to a přihlaste se k odběru SMS zpráv na webových stránkách obce, tedy na www.pulecny.cz.
Aplikace V OBRAZE je dalším nástrojem, jak můžete získávat veškeré
informace o dění v obci. Tu si můžete bezplatně stáhnout pomocí
odkazů nebo QR kódů (jsou na stránkách obce) do vašich chytrých
telefonů nebo tabletů s operačním systémem Android či iOS.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás
na nově vložené zprávy, včas se dozvíte o pořádaných akcích, můžete
si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data,
používání je zdarma.






I nadále budeme pro Vás, občany psát a vydávat 4x do roka Pulečenský zpravodaj. Protože však někteří občané nemají
o výtisky zájem (nečtou je) a nemají ani schránky, připravili jsme na zadní stranu tohoto zpravodaje anketu, ve které Vás
žádáme o vyjádření, zda máte zájem o tištěnou podobu zpravodaje a zda Vám má být doručována.
Do zpravodaje můžete přispívat i vy, občané. Vaše názory, připomínky nebo podněty nám můžete zasílat na adresu:
evakarpisková@email.cz nebo starostka@pulecny.cz. V rámci možností je budeme uveřejňovat. Datum uzávěrky příštího čísla
je vždy uveden na zadní straně zpravodaje.
Žádáme všechny majitele rodinných domů, kteří stále nemají na domě schránku, o nápravu. Obecní úřad má občas poštu,
kterou vám potřebuje předat, ale bohužel ji nemá kam dát... Například volební lístky, zpravodaj, pozvánky, gratulace není
vhodné nechávat volně ležet u dveří.
1. kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna 2023. V případě, že v prvním kole nezíská žádný z kandidátů
nadpoloviční počet hlasů, postupují dva nejúspěšnější uchazeči do druhého kola, které se uskuteční dva týdny po prvním.

Společenská kronika
V listopadu a v prosinci oslaví své narozeniny a životní jubilea:
Filičková Jiřina
Hrubá Zdeňka
Köhler Martin
Hořejší Marie
Vojtěchová Milada

Hrubý Horymír
Weishaupt Jiří
Miko Jaroslav
Choutka Václav
Koukolová Jana

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

Kulturní komise informuje

Obecní úřad a členky kulturní komise Vás všechny srdečně zvou na
Adventní odpoledne, které se bude konat v neděli 4. 12. 2022
Program zahájíme v 15,30 hodin v kapličce adventním setkáním s děkanem
p. Štěpánem Smolenem a vystoupením sdružení KVINTAKORD z Liberce.
V 17 hodin přijde na hřiště Mikuláš, který dětem předá balíčky, poté
společně rozsvítíme stromeček. Připijeme si svařeným vínem, ochutnáme
vánoční pečivo a opečeme na ohni buřty. K prodeji budou vánoční svícny
z dílny kulturní komise.



Ani letos nezapomeneme na naše starší občany. Všechny, kteří letos
dovršili 70 let, navštívíme a přineseme malou vánoční pozornost.

V neděli 6. listopadu na sálu „U Dubu“ proběhla soutěž o nejlepší štrůdl. Pro
všechny návštěvníky bylo připraveno občerstvení v podobě pečených
a smažených jablek, jablečného kompotu a ke kávě či čaji jablečné řezy
a sušenky. Vybraná porota z řad účastníku posuzovala osm vzorků a neměla
vůbec lehký úkol. Všechny soutěžní moučníky byly velmi dobré, a tak o vítězství
rozhodovaly jen nepatrné bodové rozdíly. Vítězný štrůdl upekla paní Vlasta
Novotná. Na druhém místě se umístila s jablky v županu paní Veronika
Matějková a třetí místo získala paní Zdeňka Bursová. Všem pekařům
gratulujeme.
Vítězný recept s laskavým svolením paní Vlasty Novotné.
Štrůdl z lineckého těsta: 300 g hl. mouky, 250 g másla, 2 vejce, špetka soli, asi
100 g cukru, 1 prášek do pečiva. Těsto zpracujeme na vál. Obvykle je potřeba
přidat trochu mléka na zvláčnění. Necháme chvíli odležet. Těsto rozválíme,
naplníme strouhanými jablky, přidáme skořici, rozinky, ořechy dle chuti. Potřeme
vajíčkem a upečeme. Dobrou chuť a někdy příště na shledanou.

Na pátek 30. 12. připravujeme

„Předsilvestrovskou zábavu“.
Bude tanec, tombola, občerstvení a vše co
patří k dobré zábavě.
Přesný čas zahájení a kdo k tanci zahraje bude
upřesněno na vývěskách a webu obce.
Všichni jste srdečně zváni!

Romana a Jaroslav Trojákovi

Zpráva lesního hospodáře
Lesy obce Pulečný
Také v letošním roce pokračovala kůrovcová kalamita, Jak
v obecních lesích obce Pulečný, tak v celém Libereckém kraji.
K rozšíření kůrovce přispělo sucho a teplé počasí. K tomuto
se přidal i semenný rok jehličnatých dřevin, což přispělo
k dalšímu oslabení smrkových porostů. V obecních lesích
bylo instalováno 18 feromonových lapačů, které značně
zmírnily šíření kůrovce. Feromonové odparníky používáme
kombinované, na druhy kůrovců, lýkožrouta smrkového a
lýkožrouta lesklého. Feromonové lapače se vybírají každý
týden od konce dubna do konce září. Celkem bylo za letošní
rok vybráno a zničeno cca 14 dm3 brouků. V jednom cm3 je
přibližně 45 ks brouků obou druhů. I přes ochranná opatření,
zejména vyhledávání napadených stromů podle drtinek kůry
na bázi kmene, bylo vytěženo v letošním roce 930m3
kůrovcového dřeva. V současné době se objevují další menší

ohniska kůrovce, které budou zpracovány do konce dubna
2023.
V souladu se vznikem holin po těžbě dřeva se provádí
zalesnění. V letošním roce bylo zalesněno 3310 ks smrkových
sazenic, 200 ks jedle, 5405 ks buku a 600 ks javoru. Většinou
byla použita obalovaná sadba, která se před výsadbou zalije
vodou, proto úhyn sazenic v důsledku sucha nepřesáhl 2%.
Rovněž v příštím roce budou práce v lese zaměřeny na
likvidaci kůrovcové kalamity a zalesnění holin po těžbě. Po
skončení kůrovcové kalamity bude nutné vynaložit finanční
prostředky obce na úpravu přibližovacích linek a opravu
lesních cest.
Libor Nevyhoštěný, odborný lesní hospodář

Výzva občanům: zapojte se do akce „VÝSADBA ZELENĚ V OBCI PULEČNÝ“
V sobotu 19. 11. bude probíhat poslední etapa výsadby ovocných stromů na arboretu
a u hřbitova. Vyzýváme všechny občany a spolky k zapojení se do společné akce.
Sraz v 10 hodin na arboretu u hřbitova. S občerstvením se počítá…

30 let samostatnosti Pulečného očima pamětníka

tento článek je na přání autora vytisknut bez
jakýchkoli textových či mluvnických úprav

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. Autorské příspěvky publikujeme bez dodatečných úprav.
Uzávěrka příštího čísla bude 31. 1. 2023

Anketa (vyplněnou anketu vhoďte prosím do schránky OÚ do 31. 12. 2022)
Mám zájem o Pulečenský zpravodaj

chci dostávat jeho tištěnou podobu do schránky
nepotřebuji tištěnou podobu, stačí mi na webu obce

Jméno ……………………………………………………….. Pulečný, Klíčnov, Kopanina č.p. ………………………

podpis ……………………………..

