SRPEN 2022
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,
věřím, že jste si příjemně užili prázdninový čas, který se pomalu blíží ke konci – a spolu s ním také končí čtyřleté volební období.
Za uplynulé čtyři roky se stalo mnoho důležitého jak ve světě, tak v naší republice a samozřejmě i v obci Pulečný. Zažili jsme
omezení s pandemií COVID-19, která na čas pozastavila hospodářský vývoj, společenský život i sportovní činnosti. Napříč tomu se
nám podařilo realizovat plánované stavební akce a získávat finanční podpory z dostupných zdrojů a vypisovaných dotačních
programů. To, že zejména centrum obce dostává svou novou „tvář“ každý z nás jistě vnímá. Ohlédněme se tedy společně za
končícím volebním obdobím stručnou rekapitulací činností a investičních či jiných realizovaných akcí.
















Krajská komunikace od parkoviště U Dubu na Klíčnov se dočkala nového asfaltového povrchu i s chodníkem – pochozí krajnicí
k hasičské zbrojnici.
Budova márnice na hřbitově byla kompletně zrekonstruována, a to včetně střechy, venkovní omítky i interiéru.
Na hřišti byla postavena dřevostavba, která slouží jako zázemí pro kulturní a společenské aktivity.
Na hřišti byla vybudována asfaltová in-line dráha a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem.
Dětské hřiště na návsi bylo rozšířeno o fitness stroje s prvky pro děti i dospělé.
V lokalitě Z6a byla vybudována asfaltová komunikace pro nové rodinné domy.
V centru obce byla vybudována kanalizační stoka pro 5 rodinných domů.
Byly zrestaurovány nebo obnoveny tyto kulturní památky: kříž Krucifix a sousoší Pieta, socha sv. Anny, socha sv. Jana
Nepomuckého a kříž u nové polní cesty z Pulečného na Dalešice.
Zpracovali jsme Plán rozvoje obce Pulečný 2021-2027 a Plán rozvoje sportu obce Pulečný 2021-2027.
Před vydáním je 1. změna územního plánu obce.
Obnovili jsme malou vodní plochu – tůňku na Klíčnově.
Kulturní dům U Dubu je po rekonstrukci – má novou střechu, fasádu, obnoven byl i kulturně-sportovní sál.
Byly vysazeny listnaté a ovocné stromy v intravilánu obce s výsadbou stromů a okrasných keřů na hřbitově.
Nově jsou vybudovány polní cesty na Kopaninu a do Dalešic včetně výsadby ovocných stromů a umístění dopravních značek.
Křižovatka u kovárny prochází kompletní rekonstrukcí, která bude dokončena koncem tohoto roku.

Práce v obci nikdy nekončí; stálá je mj. údržba obecních cest, veřejné zeleně, budov, míst odpadového hospodářství, atd. Je na
místě poděkovat za odvedenou práci paní účetní, dělníkům, místostarostce a zastupitelům, kteří se v menší či větší míře podíleli
na rozvoji obce.
V září půjdete volit nové zastupitele. Věřím, že budete volit s rozumem a srdcem, zvážíte případné zájmy i zkušenosti jednotlivých
kandidátů a podpoříte ty, kteří pro obec něco udělali a je za nimi vidět odvedená práce ve prospěch nás všech!
Děkuji Vám za přízeň a podporu. Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva
na 4. zasedání zastupitelé schválili:




prodloužení nájemní smlouvy dětské skupině Melounek z.s., se sídlem Smetanova 270, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
na dobu určitou do 31. 12. 2027 ve výši 1500 Kč za měsíc
realizaci 2 ks zastávek MHD na křižovatce u kovárny od fy. Umělecké kovářství Tomáš Pařízek, Pulečný 33, v ceně 184 tis. Kč
aktualizaci pasportu komunikací z r. 2012 se současným stavem komunikací v obci Pulečný

5. zasedání zastupitelstva se koná 5. 9. 2022 od 19 hodin na sále kulturního domu

Obecní úřad informuje


Od 1. 9. 2022 bude do cca 30. 11. 2022 omezen provoz na
křižovatce u kovárny. Dle informace stavbyvedoucího, bude
křižovatkou možné s opatrností projíždět. Ve dnech, kdy
bude instalováno oplocení, bude průjezd zakázán! Značená
objízdná trasa povede kolem pily do Košovské aleje
v Rychnově. Při rekonstrukci křižovatky dojde k výstavbě
chodníků a přechodů pro chodce, nových autobusových
zastávek, rekonstruováno bude veřejné osvětlení
a kanalizace pro odvod dešťové vody ze silnice a chodníků.
Křižovatka se tak stane přehlednější a bezpečnější. V dalších
letech bude navazovat na cyklostezku a chodník do
Rychnova, jejichž realizace by měla být zahájena v příštím
roce.
 S rekonstrukcí křižovatky nastanou i změny v provozu
MHD.
Změny jízdních řádů platné od 1. 9. 2022:
Na linkách č. 101, 105 a 115 se ruší dopravní opatření platné od 18. 7. 2022 (neprůjezdnost úseku Kokonín – Rychnov), linky se
vrací do původního dopravního režimu (shodný rozsah provozu a časy odjezdů z konečných zastávek).
Linka č. 111 Rychnov – Pulečný bude do Pulečného z důvodu stavebních prací na křižovatce u kovárny (současná provizorní
konečná zastávka a otočka autobusů) jezdit po objízdné trase ulicí Školní – Ještědská (zde náhradní konečná a nástupní zastávka
v prostoru nad čerpací stanicí u zemědělského objektu). Vynechána je zastávka Lidový dům směr Pulečný. Časy odjezdů a rozsah
spojů zůstává zachován.




Vzhledem k problému s nedostatkem vody v tůňce na hřbitově byly pod okapy u márnice nainstalovány objemné sudy
s dešťovou vodou na zalévání květin na hrobech.
Dovolená v hostinci U Dubu od pondělí 12. 9. do neděle 2. 10. 2022. Otevřeno od pondělí 3. 10. v 11 hodin.
Domácnosti, které dluží platbu za popelnici a psa budou písemně vyzvány k úhradě. V případě nezaplacení jim bude
popelnice odebrána a poplatky budou vymáhány soudní cestou.

Vážení občané obce Pulečného,
ve vaší obci probíhá obnova operátu novým mapováním na části území, kde neproběhly komplexní pozemkové úpravy. Jedná
se o intravilán obce Pulečný (části Pulečný a Klíčnov). Části Kopanina se nové mapování netýká.
1. etapa mapování Zjišťování průběhu hranic s vlastníky v terénu je ukončena. Na podzim tohoto roku bude následovat
geodetické zaměření vyšetřených a označených hranic z roku 2022.
V příštím roce bude probíhat zpracování nové mapy. Předpokládaný termín vyhlášení platnosti nové mapy a nového operátu
je podzim 2023. Před vyhlášením se bude konat námitkové řízení, o kterém budou vlastníci informováni na webových stránkách
obce, na veřejné desce a ve zpravodaji. Těm, kteří nemají v Pulečném trvalé bydliště, přijde informace o námitkovém řízení
dopisem.
Za Katastrální pracoviště v Jablonci nad Nisou
Ing. Marcela Hübnerová, vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
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Společenská kronika
V srpnu narozeniny oslaví

pan Dědek František

V září a říjnu budou narozeniny a jubilea slavit:
Zaoral Zdeněk
Beneš Petr
Seidl Milan
Foit Martin

Pultarová Jaroslava
Schrotz Miroslav
Bursová Zdeňka
Sýkora Stanislav

Hutta Václav
Chvojka Petr
Miková Magdaléna

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let!
V květnu se narodili:
22. 5. 2022
24. 5. 2022

Vendula Herčíková
Tobiáš Vychodil

Rodičům k narození dětí gratulujeme a všem přejeme zdraví, štěstí a spokojený život!

Kulturní komise informuje
26. května jsme v kapličce
slavnostně přivítali nově narozené
děti naší obce. Malé občánky
a rodiče přivítala společně se
členkami kulturní komise starostka
Jana Mališová, děti z Rychnovské
školy pak slavnostní odpoledne
obohatily
pásmem
básniček
a písniček.
Poděkování od paní Ivany Čívrné:
„Chtěla bych poděkovat za dárky,
ručník s kapucí se bude hodit :-) Bylo
to hezké vítání občánků.“
Po dvou Covidových letech, jsme mohli zorganizovat a v červnu Vás pozvat na 5. Pulečenskou pouť. Počasí nám náramně přálo
a tak si děti odpolední doprovodný program a atrakce užily, večer zase potěšila dospěláky kapela SOUSEDI.
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V sobotu 23. 7. jsme se
sešli na již tradiční akci
„Sousedské setkání“. Letos
byla akce spojena s
vysvěcením křížku na nové
polní cestě Dalešice –
Pulečný.
Večer
jsme
společně opekli buřty a
zazpívali si u táboráku.

Ve Farním úřadu Rychnov v soupisu křížů (cca 1801-1900) je napsáno toto:
Podstavec z kamene, kříž ze železa, Kristus z plechu.
V dobrém stavu.
Nápis: Zur Ehre Gottes erbaut von Anton Schmied aus Polletschney im Jahre 1826.
(Ku slávě Boží postaveno Antonem Schmiedem z Pulečného v roce 1826).
Postavil Anton Schmied.
Stojí na pozemku zřizovatele.
Znám pod obvyklým názvem Am Dalleschitzer Wege (Na dalešické cestě).
Udržování náleží Antonu Schmiedovi.
Nepřetržitě až dosud se o udržování dobrovolně starají majitelé hospodářství.

Koncem volebního období bych chtěla poděkovat všem členkám
kulturní komise za spolupráci, jakož i všem ostatním, kteří se
podíleli na organizaci akcí, které se nám podařilo během
uplynulých let zorganizovat. Společně věříme, že jsme Vás
alespoň trochu odreagovali od každodenních starostí, že jste se
Vy i Vaše děti na připravených akcích dobře bavili.
Bude nám potěšením i nadále pro Vás různé aktivity připravovat
a setkávat se s Vámi. Eva Karpíšková, místostarostka

V sobotu 6. 8. jsme se v hojném počtu sešli
u hřiště při promítání filmu ZÁTOPEK

Na 3. září připravujeme tradiční „Rozloučení s prázdninami“. Letošní ročník jsme nazvali

„Cesta poznání a dovedností“.
V době od 15 do 17 hodin budou na hřišti a v jeho okolí připraveny stánky se sportovními,
poznávacími a výtvarnými úkoly. Po splnění všech úkolů si děti vyberou odměnu. Celé
odpoledne bude na hřišti skákací hrad, malí zájemci se budou moci nechat tetovat… 😊
V 17.30 hodin zveme všechny občany k poslechu i zpěvu písní Michala Davida, hrát a zpívat
bude revival Michal David (Jan Bartoš).
V 19 hodin začne hudební a taneční zábava, zahraje nám kapela DIESEL z České Lípy.
A jako vždy i tentokrát budeme mít možnost se po celé odpoledne a večer občerstvovat
u stánku hostince U Dubu.
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Z kronik a vzpomínek
Naše obec Pulečný ztratila v roce 1960 svou samostatnost
a byla přiřazena k Rychnovu u Jablonce nad Nisou. V té době
byl v obci docela bohatý společenský a sportovní život
a jistou dobu přetrvával i po ztrátě samostatnosti obce.
Hlavními „tahouny“ aktivit v obci byli členové Sokolské
jednoty Župy jizerské, a to zvlášť skupina žen kolem Evy
Strnadové.
V 60. letech se tu pořádaly pravidelné závody v běhu na
lyžích pro děti a mládež, každoroční Šibřinky a dětský
karneval, společné výlety, taneční zábavy, pravidelná cvičení
dětí, žen a snad i mužů, ale jejich zájem nebyl velký, hrál se
i „ping-pong“, bývala Mikulášská posezení, aktivní byl
herecký kroužek.
Asi bylo nemožné ubránit se politickému tlaku doby, a tak se
v zápise výroční zprávy sportovního spolku objeví zcela
nelogicky a mimo témata jednání např. „sovětská
tělovýchova jde mílovými kroky vpřed“, „strhávají milionové
masy k získání všestranné zdatnosti...“ Ale upřímné nadšení
pro pohyb a společné setkávání tím nebylo příliš ovlivněno.

Někteří občané starší generace se na fotografii určitě
poznávají.

„U tří kokosů“
nebyla jediná
divadelní hra,
kterou zdejší
ochotníci
nazkoušeli.
Kostýmy
a kulisy byly
zřejmě dílem
samovýroba,
dílem
vypůjčené.
Značnou posilou divadelních nadšenců byla přítomnost a
rady herce Ladislava Herberta Struny (1899 – 1980), který
několik let žil v Pulečném na Klíčnově v dřevěném domku čp.
215 nad starou hasičárnou.

Obvyklým místem startu závodu v běhu na lyžích byla cesta
před čp. 31 na Klíčnově.
O sníh nebyla nouze ani 1. 4. 1962. Malí lyžaři se při závodě
na svých univerzálních dřevěných prkýnkách asi dost nadřeli.

Cvičení žen v tzv. kulturáku, postaveném v akci Z, bylo
oblíbené, místem
dobré nálady
a relaxace. Podle
záznamů
paní
Evy
Strnadové
scházelo
se
obvykle kolem
osmi žen.
Dětí se na cvičení
scházelo
víc
a určitě si tam
pořádně zařádily.

Tento český herec hrál celkem v 80 filmech, např. Uloupená
hranice, Ze soboty na neděli, Advokátka Věra, 13. revír,
Hvězda zvaná pelyněk. Malířství se nejvíce věnoval po
ukončení herecké kariéry.

Vlasta Novotná, kronikářka
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Zpráva z Kopaniny
Když na Kopanině není mlha
Tady na Kopanině rozlišujeme dva druhy počasí:
„je-mlha“ a „není-mlha“, přičemž „je-mlha“ je tady mnohem
a mnohem častější. O to větší radost máme, když zrovna
„není-mlha“ a můžeme si všichni užívat klidu a výhledů do
přírody, a nejen my místní, ale i pěší turisté, cyklisté, jezdci
na koních, prostě všichni kolemjdoucí. Bohužel nám to všem
stále
častěji
a častěji kazí řev motorek. Ty se pohybují nejen na lesních
cestách, ale i mimo ně, devastují lesní svahy, mladé porosty,
vodní zdroje, prostě vše, co jim přijde pod kola. Během
víkendových dnů, kdy „není-mlha“ se v okolí pohybují i
desítky motorkářů, jejich přejezdy ohrožují procházející
skupiny a narušují přirozené útočiště zvěře. Ačkoliv se jedná

jednoznačně o trestnou činnost, boj proti ní není
jednoduchý. Proto je důležitý veřejný apel a odsouzení, tak
jako u všeho – není možné myslet zcela sobecky pouze na
vlastní chvilkový požitek, ale je potřeba si uvědomit, co jím
způsobuji svému okolí a co po sobě zanechávám. Existuje
řada míst, kde motorky mají volný pohyb. CHKO Český ráj
a Přírodní park Maloskalsko k nim rozhodně nepatří. Věřím,
že tady brzy budeme mít opět stav, kdy „není-mlha“ a „aninejsou-motorky“ a že to ocení úplně všichni, ať už z
Kopaniny, Pulečného, Malé Skály nebo ti z mechu a kapradí.
Veronika Kolářová, obyvatelka Kopaniny

Uplynulé volební období očima zastupitelů
Máme odvahu prosazovat, co je správné
Volby do zastupitelstva obce klepou na dveře a to je pro
všechny z nás příležitost ke krátkému shrnutí toho, co se nám
v zastupitelstvu povedlo a co ne. Máme velkou radost, že
jsme se před 4 lety sešli plní energie a velkých plánu a mezi
výsledky práce zastupitelstva jsou i ty viditelné a hmatatelné.
Budovali jsme o sto šest, ale je to opravdu vždy správně?
Celou historií našeho rozhodování se jako tenká linie táhne
příroda a důraz na její zachování a ochranu. O to větší radost
nám udělal výsledek dotazníkového šetření mezi námi všemi,
který jako jasné priority občanů obce identifikoval ochranu
životního prostředí, blízkost přírody a klidný ráz obce.
Coby poradní orgán zastupitelstva jsme spolu s Ing. Šikolou
založili komisi pro životní prostředí a první příležitost roztočit
ozubená kola stroje jsme dostali, když mělo zastupitelstvo
rozhodnout o prodloužení pachtu s Kokonínskou
zemědělskou a.s. Doporučili jsme pacht neprodlužovat,
protože máme svědectví, že tato společnost používá při
hospodaření Roundup. Roundup je glyfosát a používání při
zemědělské činnosti kontaminuje půdu, může proniknout do
spodní vody a ovlivnit kvalitu vody v našich studních. Znění
smlouvy se nakonec změnilo, ale jednoznačná formulace
zakazující společnosti používání glyfosátu na obecních
pozemcích v ní bohužel není.
Bili jsme se jako lvi, aby se nevyasfaltovala cesta na
Kopaninu. Částečně i z nostalgie, protože jsme po ní chodili s
dětmi rádi, ale z větší části proto, že jde o výrazný zásah do
krajiny, který rozhodně vodohospodářsky šetrný není. Jako v

předchozím případě jsme byli přehlasovaní a zájmy skupiny
zemědělců byli upřednostněni nad zájmy lidí a především
opět přírody.
Před vypracováním nového strategického plánu Pulečného
se nám podařilo prosadit dotazníkové šetření a do něj i
otázku o další výstavbě v obci. Z Vašich odpovědí vyplynulo,
že většina obyvatel si další masivní zastavování, další
“satelity”, nepřeje. Bylo velmi obtížné zabránit zařazení
výstavby v oblasti Z1 (u JZD a pily) do tohoto strategického
plánu, ale povedlo se.
Bohužel se nám nepodařilo, aby v hospodě za novou fasádou
a pod novou krytinou byly i nové krovy a strop, tak věřme, že
ty staré třeba ještě dlouho vydrží.
Máme malé děti. Pro sebe a všechny ostatní, kteří se zajímají
o dění v obci a večer se nemohou dostavit na zasedání
zastupitelstva, bojujeme za nákup techniky a zveřejňování
audiovizuálních záznamů na stránkách obce. Nebylo by to
skvělé? A co byste řekli rozklikávacímu rozpočtu, který by
otevřel hospodaření obce až do poslední faktury? Vždyť jde
o peníze, které patří nám všem. Obecnímu rozhlasu?
Informacím z úřadu na sociálních sítích? Školnímu autobusu?
Obecním lesům bez motorkářů? V dalším volebním období
chceme, aby bylo rozhodování na obecním úřadu co
nejtransparentnější. Chceme zrealizovat výzvy, které se za
končící období realizovat nepovedlo.
Ve volbách vždy vyhraje ten, komu se podaří přesvědčit co
největší počet lidí. Udělejte si čas a přijďte k volbám v pátek
23. a v sobotu 24. září 2022. Rozhodujeme o budoucnosti nás
všech.
Za SPULEČNĚ: MUDr. Adam Hrubý, Mgr. Helena Vondráková
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Nedá se nereagovat na předvolební příspěvek
kandidující strany „Spulečně“ jak čtyři roky budovali o
sto šest – a dovolíme si tedy upřesnit nebo doplnit, jak
to DOOPRAVDY bylo.












Vznik komise pro životní prostředí inicioval Ing. Šikola,
který se však po jednom roce v zastupitelstvu vzdal
mandátu, a to bez viditelného a hmatatelného výsledku
jeho práce. Komisi pak převzala na vlastní žádost (a se
souhlasem nás ostatních zastupitelů) Mgr. Vondráková.
Bohužel od ní po zbytek volebního období nevzešel
jediný podnět, nápad, činnost – tedy co se životního
prostředí týká. Její vskutku jediná činnost bylo
pořizování a přenos záznamu z jednání zastupitelstva,
ale i to bylo poslední dobou nepravidelné.
Prodloužení pachtovní smlouvy s Kokonínskou a.s.
skutečně nebyla ze strany Spulečně podpořena, bohužel
však k bez konkrétního návrhu na jiného nájemce, který
by „ekologicky“ obhospodařoval zemědělské pozemky
ve vlastnictví obce.
Polní cesty byly vybudovány a vyasfaltovány, čímž byl
nejen zrealizován dlouhodobý záměr zpřístupnit
zemědělské pozemky vlastníkům, ale i bezpečně
propojit lokality Pulečný a Kopanina. Obě cesty
financoval Státní pozemkový úřad a dnes smysluplně
a bezpečně slouží cyklistům a pěším výletníkům z řad
dětí i dospělých, a to včetně těch, kteří tento záměr
kritizovali!
Prodej pozemků v lokalitě Z1 není aktuálně prioritou,
možná ten správný čas teprve přijde, třeba až doroste
další generace?! Anebo ten čas nikdy nenastane…
Každopádně teď obec nemá potřebu tuto lokalitu řešit
a také ji neřeší.
Budova hostince U Dubu (neboli náš „kulturní dům“) se
po dlouhodobých diskuzích o rozsahu rekonstrukce,
dočkala nové střechy a fasády. Místní firmy odvedly
dobrou práci a nový vzhled budovy pozvedl střed obce,
což je třeba kvitovat s povděkem. Celá rekonstrukce tak
byla ukončena.
Obecní rozhlas byla počáteční iniciativa Ing. Šikoly. Po
jeho odstoupení jsme se možnou realizací poměrně
intenzivně (a za spolupráce dvou jbc firem) zaobírali –
bohužel to celé směřovalo k několika set tisícové







investici, proto jsme tomu nedali prioritu a vyhodnotili
jsme stávající funkční řešení pro tzv. „přímé hlášení“
jako dostatečné. Podobně nás nepřesvědčila
diskutovaná potřeba investovat desítky tisíc do
nahrávacího zařízení ani investovat do zpoplatněného
rozklikávacího rozpočtu – mimochodem dodnes (tedy
po letech slibu) Mgr. Vondráková nezajistila referenční
návštěvu pro objasnění smysluplnosti mít tzv.
„rozklikávací rozpočet“.
Provoz školního autobusu není bohužel možný –
a všichni zastupitelé to vědí, s výsledkem šetření
dopravního inspektorátu (DI) byli na zasedání OZ
seznámeni! Šetření DI a ředitele Jablonecké dopravní
společnosti bylo uzavřeno rozhodnutím, že z důvodu
neodpovídajících šířkových parametrů silnice, bez
možnosti vybudování výhybny ani místo na zřízení
zastávek mimo komunikaci, nelze provozovat
pravidelnou veřejnou dopravu.
Motorkáři jsou problém – popravdě nejen naší obce,
s tím je třeba souhlasit, Policie je o situaci informována.
Kdybychom znali řešení, rádi a ochotně jej použijeme.
Transparentnost hospodaření je i naší prioritou,
zastupitel i občan obce má možnost kdykoliv
nahlédnout do účetnictví obce, nechat si vysvětlit co ho
zajímá. V tom není problém a takto to i stále
komunikujeme.

Očekávali jsme, že spolupráce s novými zastupiteli
(notabene rodiči malých dětí) bude konstruktivní
a smysluplná, že budou přicházet s konkrétními nápady pro
zvelebení obce a života v obci, že bude patrný jakýsi
mladistvý elán a chuť do různorodé práce.
To se však nestalo a část zastupitelů se bohužel v podstatě
pasovala do role opozice, rovina spolupráce se hledala velmi
obtížně… Např. ani myšlenka rozšiřování dětského hřiště
a víceúčelového sportovního hřiště (dnes poměrně hojně
využívaných zázemí) vlastně nebyla podporována – a to
napříč tomu, že zmiňované dotazníkové šetření nejen
ochranu přírody, ale i sportovní a kulturní vyžití popsalo jako
jednu z chtěných priorit občanů!
Tolik tedy reakce stávajících zastupitelů
J. Mališové, E. Karpíškové, L. Šolce a J. Janda

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
na sále kulturního domu U Dubu ve dnech:
23. září 14 – 22 hodin / 24. září 8 – 14 hodin
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Dotační projekty
Z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program obnovy venkova
byla na akci „Oprava a obnova fasády kulturního domu v obci
Pulečný“ vyplacena dotace 285 tis. Kč, celkem akce: 1.184.308 Kč.

Z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program Podpora retence
vody v krajině byla na akci: „Obnova malé vodní nádrže na
ppč. 1584/1, k.ú. Pulečný“ vyplacena dotace 240 tis. Kč, celkem
akce: 523.102 Kč.

Z lesnického fondu Libereckého kraje a Ministerstva
zemědělství v Praze byl vyplacen finanční příspěvek na instalaci
odparníků, aplikaci nátěrů proti okusu a na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 213.020 Kč.

Na akci „Vybudování víceúčelového hřiště v obci Pulečný“ máme
od července 2021 podanou žádost o dotaci u Národní sportovní
agentury, zatím stále čekáme na „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“.

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, starostka@pulecny.cz, Eva Karpíšková, evakarpiskova@email.cz.
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