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Vážení spoluobčané,
léto se chýlí ke konci, na polích zemědělci sklízí úrodu
a děti se pomalu chystají do školy.
V obci se aktuálně realizují projekty, na které jsme

Liberec pokládku zámkové dlažby na pochozí krajnici od
parkoviště k odbočce ke kapličce. Doprava bude
v tomto úseku cca 10 dní s omezením se semafory.
Firma Strabag a.s. zahájila práce na obnově původních
polních cest z pulečenského lesa na Dalešice
a turistickou cestu z Pulečného na Kopaninu.
Investorem obnovy cest je Státní pozemkový úřad
Liberec.
Koncem měsíce září se nejen děti mohou těšit na nové
víceúčelové hřiště. Na stávající perkové ploše bude
položen sportovní umělý povrch s lajnami na volejbal,
nohejbal aj., při severní a jižní hraně bude plocha
opatřena síťovým oplocením včetně branek.

V pátek 13. srpna se v kapličce konalo smuteční
rozloučení s pulečenským rodákem Václavem Jiřínem.
Společně s rodinou se s Václavem přišli rozloučit přátelé
a kamarádi nejen z Pulečného.

získali finanční podporu – dotaci. Jedná se o novou
fasádu kulturního domu U Dubu, obnovu sochy sv. Jana
Nepomuckého u autobusové zastávky a malou vodní
nádrž na Klíčnově. Koncem srpna zahájí firma Fony

Ráda bych Vás pozvala v sobotu 28. 8. na tradiční akci
„Rozloučení s prázdninami“, kterou připravuje kulturní
komise spolu s kolektivem restaurace U Dubu. V plánu
je společný zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech, kterou
připravuje městys Zásada v termínu 13. září. Zájemci se
mohou hlásit na OÚ.
Přeji krásný zbytek léta.

Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva

Na 5., 6. a 7. zasedání zastupitelstva bylo projednáno a schváleno:










uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava a obnova fasády kulturního domu v obci Pulečný“ s firmou Setertix Group
s.r.o. Za Pasáží 1609, Pardubice, ve výši 776.394 Kč
uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Jiří Huptych – J.I.H., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10 na vybudování
víceúčelového hřiště v ceně 648.519,- Kč
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Jan Foniok, Smetanova 208/3, 460 14 Liberec 13 na úpravu krajnice zámkovou
dlažbou v ceně 198.104 Kč
odpuštění nájemného restaurace za měsíc prosinec 2020 až květen 2021 tj. za 6 měsíců
zveřejnění výzvy k podání nabídek na obnovu malé vodní nádrže na Klíčnově, na 7. zasedání byl schválen zhotovitel
Josef Stránský, Křižany 93.
Plán rozvoje sportu obce Pulečný na období 2021-2027
podání žádosti na Národní sportovní agenturu o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na výsadbu stromů na veřejně přístupných plochách
v obci

Obecní úřad informuje
Domácnosti, které dluží platbu za popelnici a psa budou písemně vyzváni k úhradě. V případě nezaplacení jim
bude popelnice odebrána a poplatky budeme vymáhat soudní cestou.


V červenci zahájil Katastrální úřad v Jablonci n. N. další etapu obnovy katastrálního operátoru zjišťováním
průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov. Jedná se o část pozemků od zahrádek směrem k Rychnovu.
Vlastníci nemovitostí, kterých se mapování týká, budou ke zjišťování hranic zváni písemně, a to 10 dní předem.
Je v zájmu všech vlastníků nemovitostí udělat si v daný termín čas a se zástupci katastrálního úřadu se sejít.



Zastupitelé se mohou seznámit s návrhem 1. změny územního plánu obce Pulečný, jednání s dotčenými orgány
proběhne začátkem září. Pokud nebudou připomínky, bude s návrhem změny ÚP veřejnost seznámena koncem
roku.



Anketa školní autobus – o provoz školního autobusu projevilo zájem
cca 10 rodin, bohužel na základě dvou zkušebních jízd malokapacitním
autobusem bylo zjištěno, že v dané oblasti nelze provozovat pravidelnou
veřejnou dopravu. Provozu neodpovídají šířkové parametry silnice, není
možné vystavět výhybny ani místo na zřízení zastávek mimo komunikaci.
Šetření proběhlo za dozoru a spolupráce vedení Dopravního inspektorátu
v Jablonci n. N.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční na sále
kulturního domu ve dnech 8. – 9. října 2021. Zájemci o účast v okrskové
volební komisi se mohou hlásit na OÚ.

Společenská kronika

V srpnu oslavili narozeniny a životní jubilea:
Šolcová Marie
Karpíšek Roman
V září a říjnu budou narozeniny a jubilea slavit:
Zaoral Zdeněk
Pultarová Jaroslav
Sýkorová Ludmila
Lancová Eva
Šístková Dana
Seidl Milan
Miková Magdaléna
Phungová Blanka
Weishauptová Milena

Dědková Jaroslava

Hutta Václav
Schrotz Miroslav
Bursová Zdeňka
Ernestová Stanislava

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let!
23. července zemřel pan Václav Jiřín.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Z kronik a vzpomínek
Střípky z toulek po okolí a po internetu
Kopaninský hřbet je oblast s výrazně rozdílnou
nadmořskou výškou, faunou, flórou, nerostným
podložím, plný stávajících i zaniklých vsí i malých osad.
I my mezi ně patříme. Máme to štěstí, že nepatříme
mezi ty zaniklé.
Při toulkách Kopaninským hřbetem nahoru a dolů,
cestou necestou, po suchu i blátem, v létě i v zimě,
pěšky, na lyžích i na kole lze najít zajímavé stopy
minulosti, které mne zaujaly a překvapily. Pár metrů
pod Kopaninskou rozhlednou bylo v padesátých letech
minulého století vybudováno vojenské pozorovací
stanoviště (bunkr), jehož osádka měla za úkol v případě
válečného konfliktu zjišťovat chemické nebo jaderné
napadení. Dodnes je místo jasně rozpoznatelné.
Vojenskému účelu sloužila v době záboru pohraničí
i v 2. sv. válce samotná rozhledna pro německou
hraniční ostrahu.
Ráz krajiny kolem Kopaniny pozměnila těžba
nerostných surovin rozmanitého druhu.
Nejvýrazněji asi bezděčínský melafyrový lom, dodnes v
činnosti, který pohltil celý vrchol bezděčínské hory.
Údajně se tam ojediněle dají nalézt acháty a ametysty.
Opuštěný melafyrový lom je přímo u silnice z Kopaniny
na Frýdštejn u odbočky na Košovy. V minulosti se poblíž
těžil i materiál diametrálně odlišný – pískovec – u
Radoňovic, Frýdštejna a Malé Skály. Zásoby dosud
netěžené cihlářské hlíny jsou údajně u Radoňovic.
Klíčnov je naopak na břidlicovém podloží, v minulosti tu
byly malé břidlicové lomy, nejznámější je asi ten

zatopený v lese u
cesty na Kopaninu
osázený lekníny.
A lekníny se
objevily i na
klíčnovském
rybníce, asi rukou
nějakého
milovníka květin z
okolí. K rybníčku
se váže neveselá
příhoda z roku
1872. Utonula zde
vdova
Regina
Langová poté, co
její manžel umrzl
u maloskalského dvora (?), když se vracel ze Zásady
a sešel z cesty. Byla její smrt nešťastná náhoda? Nebo
neunesla ztrátu manžela?
Jestliže sejdeme z Kopaniny na Filka, na křižovatce na
Malou Skálu a Dalešice najdeme stranou u plotu skrytý
pískovcový rozcestník z doby Františka Zachariaše
Römische, zakladatele maloskalského Pantheonu
a lesního hřbitova tamtéž. Ještě v šedesátých letech
minulého století stál uprostřed křižovatky a ukazoval
směr cesty. Postupně tato památka chátrá a je
nezaslouženě opomenuta. Komu patří? Kdo by mohl
obnovit krásu a účel této zajímavosti?
Každá vycházka přinese všímavému turistovi řadu
otázek, zajímavostí, překvapení.
zapsala kronikářka Vlasta Novotná

Kulturní komise zve
28. srpna se koná tradiční „Rozloučení s prázdninami“ s programem pro děti i dospělé.
Od 14 hodin se na hřišti děti mohou těšit na odpolední program plný
zábavy.
Programem
děti
provede
oblíbený
bavič
a kejklíř PET, balónková Adélka dětem vyrobí zvířátka, nebudou chybět
koule Bubble home, skákací hrad, střelnice, korálková dílnička,
malování na obličej aj.
V 18.30 hodin zveme všechny občany k poslechu i zpěvu písní Michala
Davida,
hrát
a
zpívat
bude
revival
Michal
David
(Jan Bartoš), na závěr pak od 20 hodin vystoupí kapela TAMPELBAND
ROCK.
Samozřejmostí bude i občerstvení.

Dětská skupina Melounek informuje

Léto jsme si parádně užili - poznávali jsme okolí, hráli si se
zvířátky, dinosaury, poznali jsme život indiánů, námořníků
a svět pohádek. Navštívili jsme také spoustu krásných míst
- Zoopark Zelčín, Královku, Fajn Park v Chlumci nad
Cidlinou, Zoo Chleby, Indianskou vesničku Rosehill, Dům
přírody v Dolánkách a mnoho dalších zajímavých míst.
Bylo to krásné léto plné her, zábavy a krásných zážitků!
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