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Vážení spoluobčané,
v
úvodu
květnového
zpravodaje
mělo
být
pozvání
na
5. ročník Pulečenské poutě, ale kvůli pandemii koronaviru a vyhlášení stavu
nouze je vše jinak. Ze dne na den jsme museli změnit dosavadní způsob
života a ve spoustě věcí jsme se museli omezit. Tato omezení nám ale
otevřela nové cesty a nový způsob vnímání a opět platí rčení, že vše zlé je
k něčemu dobré. Máme více času na své blízké, můžeme se těšit z jarní
přírody či zvelebovat své zahrádky. Je potěšitelné, že se nikdo z našich
občanů nenakazil a nikdo neonemocněl.
V chodbě úřadu je k dispozici dezinfekce na ruce (odběr do vlastní nádobky).
Díky nákupu a ochotným švadlenkám jsme mohli nabídnout roušky na
„rouškovníku“, k dispozici jsou ještě jednorázové rukavice.
Vyhlášení nouzového stavu se všemi jeho důsledky se dotklo i společenského
života v naší obci. Jako první byla zrušena cestovatelská přednáška.
Čarodějnice jsme „oslavili“ alespoň ohňostrojem, který ve večerních
hodinách rozzářil oblohu a potěšil všechny přihlížející u rodinných domů.
Plánovaný program Pulečenské poutě v menším rozsahu přesuneme na
sobotu 29. 8. na tradiční Rozloučení s prázdninami. Se známými cestovateli se sejdeme v říjnu letošního roku. Mám
radost, že se podařilo dokončit objekt zázemí hřiště, trochu našeho času si ještě vyžádá nezbytná úprava plochy
hřiště.
Rádi bychom Vám klubovnu i novou sochu sv. Anny představili u příležitosti svátku Sv. Anny 25. 7. 2020.
Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva
Na 2. zasedání zastupitelstva bylo schváleno:




zhotovitel na opravu střechy na kulturním domě U Dubu pan Petr Novotný z Rychnova u Jbc;
zveřejnění výzvy k podání nabídky na zakázku „Oprava interiéru márnice na hřbitově v obci Pulečný“;
návrh Zprávy o uplatňování ÚP Pulečný jejíž součástí je zadání Změny č. 1 ÚP Pulečný.

Příští zasedání se bude konat v pondělí 22. 6. v 19 hodin na sále kulturního domu.

Obecní úřad informuje


4. 5. 2020 bylo dokončeno a předáno zhotovitelem
firmou N-WOOD s.r.o. sportovní zázemí na hřišti. Občané
si budou moci novou klubovnu prohlédnout dne 25. 7.
2020 v rámci akce „Sousedské setkání u příležitosti oslavy
svátku sv. Anny“.



Před pár dny byl realizován projekt na zklidnění dopravy
v obci. Jeho cílem je omezení rychlosti při průjezdu
vozidel centrem obce. Firma VIATEX s.r.o. nainstalovala
vodorovné dopravní značení (optickou brzdu) a svislé
dopravní značky upravila tak, aby vyhovovaly požadavkům
dopravního inspektorátu v Jablonci n. N.





Upozorňujeme, že dle nové vyhlášky č. 5/2019
o poplatku za komunální odpad má každý občan, trvale
zde bydlící, povinnost platit za nádobu (popelnici) na
směsný odpad. Pytle slouží pouze jako doplňkový svoz, pokud vám popelnice nestačí. Vyzýváme všechny občany,
kteří doposud o popelnici nezažádali nebo ji nemají zaplacenou, nechť tak učiní nejdéle do 31. 5. 2020!
Dále připomínáme, že dle vyhlášky č. 5/2019 mají povinnost platit za odpad i majitelé rekreačních chalup, ti
zaplatí jednorázový poplatek 750,- Kč za rok a obdrží pytle.
Z důvodu opatření souvisejících s COVID-19
o

je dočasně uzavřen kontejner na textil (do 15. 8. 2020);

o

jarní svoz nebezpečného odpadu je posunut na neděli 7. 6. 2020. Svoz proběhne v obvyklých časech –
815 Kopanina, 830 Klíčnov, 845 u hasičárny, 900 na parkovišti U Dubu, 915 u kovárny.

Na co se ptáte?
Co se děje s kompostovištěm u hřbitova?
V současné době probíhá oprava tohoto kompostoviště. Bude zde vybudována nová ohrada, kam budete mít
možnost odvážet odpad ke kompostování – trávu, listí, květiny. Do kompostoviště v žádném případě nepatří
geotextilie, dráty, umělé květy, větve z prořezu stromů, apod. Zbytky z věnců dávejte do popelnice na hřbitově.
Žádáme Vás, aby jste zde udržovali pořádek, odpad házeli na jednu hromadu a místo po sobě vždy pohrabali!
Proč není vydlážděn nový chodník a nejsou mříže po celé délce koryta při nové silnici ?
Obec měla v plánu tento rok pochozí krajnici vydláždit a koryto v celé délce až k hasičárně osadit mříží. Úprava však
není zatím možná, protože celé dílo opravy krajské komunikace dosud není zkolaudováno - a tím pádem do něj obec
nemůže zasahovat. Celé dopracování bude tedy bohužel odloženo na rok 2021.

Kulturní komise informuje
Epidemie COVID-19 a s tím spojené vládní nařízení nám nedovoluje uspořádat některé plánované akce nebo jsme
museli změnit termín:
 Cestovatelská přednáška je přesunuta na 17. říjen 2020.
 5. Pulečenská pouť s Dětským dnem je letos zrušena, ale o původně plánovaný program úplně nepřijdete,
proběhne na připravovaných letních akcích.
Připravujeme




25. 7. 2020 Sousedské setkání u příležitosti oslavy svátku sv. Anny, přičemž odpoledne slavnostně odhalíme
sochu Sv. Anny na Scheybalově stezce, otevřeme dveře do nově postavené klubovny a večer společně posedíme
u táboráku.
29. 8. 2020 tradiční Rozloučení s prázdninami s odpoledním programem pro děti i dospělé. Chystáme pohádky
pro děti, soutěže, atrakce, hudbu, občerstvení…

Společenská kronika
V květnu oslaví svá jubilea:
Zurynek Jan
Koblížková Jitka
Novotný Josef
Poláčková Alena
Benešová Irena
Müllerová Lucie

V červnu se požehnaných 95 let dožije
paní Alena Vinšová, nejstarší občanka obce Pulečný.
Paní Vinšová prožívá život od narození na Kopanině
a v Pulečném. Místní školu musela ve válce opustit
a docházela (pěšky) na 5. květen
do Jablonce. Ve 14 letech odjela
na 6 let do Zlína do Baťovy školy
práce, která jistě pomohla její

V červnu a červenci oslaví jubileum:
Bártová Ilona
Vinšová Alena
Kabelka Ivan
Horáková Pavlína
Součková Květoslava
Papay Štefan
Koukol Jan
Zaoralová Jaroslava
Hniličková Zdeňka

osobnost formovat k pracovitosti,
kázni, vytrvalosti a toleranci.
Vychovala 3 děti, pomáhala v péči
o vnoučata, a ty jí teď ve stáří
lásku a péči oplácí. Když nám
vyprávěla o těžké práci po celá
léta, nachozených kilometrech
pěšky a na lyžích, napadlo nás,
že to může být jeden z receptů
na dlouhověkost.
Vždy upravená, usměvavá, velká čtenářka, se
zájmem o okolí, to je paní Alenka Vinšová.

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

Přejeme Vám, paní Vinšová, spokojené klidné
dny a milující rodinu kolem sebe!

Z kronik a vzpomíek
Podle legend a Starého zákona jsou
manželé Svatá Anna a Svatý Jáchym rodiči
Panny Marie a tudíž prarodiči Ježíše Krista.
To jim dodávalo velkého významu a zájmu
a zvlášť Sv. Anna byla mnohokrát
zobrazována a tesána do kamene.
Nám nejbližší socha sv. Anny se dnes
nachází v horní části obecní cesty vedoucí
na Kopaninu, kde po dlouhá léta stálo
pouze torzo pískovcového podstavce
původní sochy.
Je doloženo, že původní pískovcová socha
sv. Anny tvořila přírodní tvář této lokality
více než 150 let a stalo se toto poutní místo
i součástí známé turistické naučné stezky
manželů Scheybalových jako „Zastavení
č. 14 – Socha sv. Anny“.

Názor zastupitele

Teprve v posledních letech, díky zájmu
zástupců obce o sakrální památky, začala
vytrvalá snaha o obnovu této pískovcové
sochy. A zdařilo se, od podzimu 2019 stojí
replika sochy sv. Anny opět na svém místě.
Obci se podařilo opakovanou žádostí získat
dotaci z Ministerstva zemědělství na obnovu
sochy a opravu podstavce. Autorem sochy je
pan Ivan Kunetka z Turnova. Nejprve sochu
Anny zahalovala lehká tkanina vzbuzující zájem
co vlastně skrývá, dnes už to víme, je to
Světice v plné kráse, ale na slavnostní odhalení
teprve čeká.
Okolí sochy je zároveň upraveno jako
odpočinkové místo s lavičkou, s krásným
výhledem na obec a vzdálené okolí.
zapsala kronikářka Vlasta Novotná

Níže uvedená sdělení jsou zveřejňována v souladu s tiskovým zák. § 4a zák. 46/200 sb.
a vyjadřují pouze názor pisatele.

Voda v naší krajině ubývá a je třeba tento dar z nebes zde co nejvíce zachytit a využít.
V celé Evropě nastává období sucha a podle oficiálních prognóz a statistik je nejhorší za 500 let. Sami to můžeme sledovat na nízkém stavu
vody v Pulečenském potoce a ztrátách vody i ve Vašich studních, přitom je ještě jaro a vody by tu mělo být maximum.
Naše obec je v údolí pod Kopaninským hřbetem a měli bychom tu mít vody dostatek, ale bohužel vlivem zásahu člověka do krajiny se stav
mění a vody ubývá.
V letech 1989 až 1992 provádělo zemědělské družstvo Mír Kokonín odvodnění celé severní stráně od Kopaniny do údolí, to je od hřbetu
samotné Kopaniny nad silnicí až po louky pod svatou Annou. V celé této stráni je v zemi položeno mnoho km drenážních trubek pro odvod
vody. V době této meliorace jsme byli pod správou Rychnova, který to dovolil a soudruzi to v rámci tehdejších státních dotací prosadili a
vybudovali. Jsou to nenapravitelné škody. My jako Pulečenští občané jsme tenkrát protestovali proti těmto melioračním pracím. Bohužel bez
velkého úspěchu, neboť JZD tehdy bylo na výši a získané peníze muselo proinvestovat. V dnešní době vidíme tento neblahý důsledek. Když
hodně prší, tak odtéká voda po povrchu a současně i ve spodním odvodnění. V době sucha pak voda chybí. Z té doby platí ještě nařízení
Ministerstva zemědělství provádět orbu a sít obiloviny na polích Kopaniny nalézajících se nad silnicí. Pro zmírnění tohoto nesmyslného
odvodnění je třeba prověřit dokumentaci k melioraci a s odborníky najít způsob, jak zastavit toto odvodnění, aby voda zůstala v krajině. Je
třeba prosadit, aby celá severní stráň od Kopaniny do údolí obce Pulečný byla povinně používaná jen jako pastvina s takzvanou drnovkou,
která zachycuje vodní srážky.
Dalším paradoxem hospodaření s vodou je případ, kdy po 3 letech od „Petice na zachování vodní nádrže Klíčnov“ se znovu projednává
zrušení této požární nádrže v Klíčnově. Místo rybníka by měla vzniknout malá tůň. Veškeré dohody mezi obcí a panem Dědkem vyplývající z
této petice tak mají padnout. Místo „Rybníka“ chce paní starostka vybudovat náhradní nádrž v místě asi 100 m pod touto vodní nádrží. Je to v
místě, kde asi v roce 1960 ještě za samostatnosti obce Pulečný byl obecní záměr udělat koupaliště. Tehdy tu bylo ženijní vojsko, které
likvidovalo staré neobydlené domy po odsunutých Němcích. Tito ženisté měli potřebnou techniku a tak buldozerem vyhrabali bez projektu
základní jámu pro budoucí koupaliště. Na stavbě koupaliště se dál nepokračovalo pro únik vody do podloží. Voda se ztrácí a vyvěrá až u
Vojtěchových. Tato nádrž je každé léto prázdná a dle zkušeností by utěsnění podloží této nádrže stálo neúměrně víc peněz než splnění
podmínek pro zachování stávajícího rybníku.
Navrhuji znova posoudit vhodnost umístění této nádrže v tomto místě. Myšlenka zadržet vodu v údolí potoka je dobrá, ale kde a jakým
způsobem je otázka vyžadující větší rozvahu.
Při petici občanů 2019 na přehodnocení budování Pulečenské návsi jsem navrhl vybudovat za restaurací U Dubu novou požární nádrž,
která by sloužila jako zásobárna užitkové vody pro občany i jako možné koupání na vlastní riziko. V zimě by nádrž sloužila i jako kluziště pro
sport naší mládeže. Se zastupiteli bylo dohodnuto, že se k tomu ještě vrátíme. Doufám, že se to projedná a realizuje v novém strategickém
plánu obce.
Dalším opatřením může být vybudování zeleného pásu u hřbitova. Může to být ochrana proti přívalovým dešťům i jako opatření pro
zvýšení zachycení vodních srážek a udržení vody v krajině. Je třeba vysázet hojně nové stromy, budovat remízky a bažiny pro zachycení vody v
krajině. To vše s rozvahou, aby nenastali případné negativní dopady.
Jak se vypořádáme se suchem a vše, co se bude dělat v obci, by měl obsahovat nový strategický plán rozvoje obce. Pro vypracování
nového strategického plánu je však třeba provést vyhodnocení toho stávajícího a vést diskuzi k přípravě nového pro roky 2020-2030 .
Ministerstvo životního prostředí 29.4.2020 vyhlásilo novou podporu ve výši dalších 3,5 mld. pro programy zadržení vody v krajině. V
současné době jsou schváleny projekty za 2,5 mld. Jde o programy výsadby stromů, využití dešťové vody a zajištění pitné vody pro obce.
Myslím si , že je nejvyšší čas tento problém řešit a že to společně dokážeme.

Pulečný 30.4.2020

zastupitel Milan Hons
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