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Vážení spoluobčané!
Příchodem deštivého podzimu nás zasáhla druhá vlna
koronavirové infekce a vláda ČR opět vyhlásila nouzový stav
(od 5.10. t.r.) s omezením pořádání hromadných akcí, školní
docházky, uzavřením obchodů, atd. I v naší obci se pár
občanů nakazilo a opět vyléčilo, naštěstí nikdo s těžkým
průběhem. Na obecním úřadě pro Vás máme k dispozici
bavlněné roušky, nanofiltry, jednorázové rukavice
a desinfekci na ruce. Pokud budete potřebovat zajistit nákup
potravin, léků, případně jiné služby, neváhejte a volejte na
mé telefonní číslo 775 574 239, ráda službu zajistím.
U okýnka restaurace U Dubu si můžete vyzvednout oběd,
který si předem objednáte telefonicky na čísle: 603 278 058.
Denní
menu
najdete
na
adrese:
https:IIwww.facebook.com/udubupulecny.

I přes nařízená opatření je obecní úřad v provozu,
s omezením osobních kontaktů a úředních hodin.
Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonní
kontakt.
Přestože se rozpočtové příjmy z důvodu pandemie snížily
o cca 1,2 mil. Kč, mohli jsme zrealizovat plánované opravy
a investice: zázemí hřiště - klubovna, inline dráha s úpravou
plochy hřiště, opravy památek – sv. Anna a sousoší Piety,
volnočasové sportoviště s fitness prvky. Před dokončením je
oprava střechy kulturního domu a úprava interiéru márnice.
Intenzivně jednáme o provedení zimní údržby s Kokonínskou
zemědělskou a.s.
Přeji vám všem pevné zdraví!

Informace z 5. zasedání zastupitelstva



zastupitelé schválili znění Řádu veřejného pohřebiště
zastupitelé neschválili konání rychlostní zkoušky Rallye Bohemia v roce 2021 přes
obec Pulečný
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat

Obecní úřad informuje





23. 11. 2020 v 19 hodin na sále u Dubu.

Dle nařízení Úřadu vlády ČR jsou úřední hodiny pro veřejnost upraveny:
pondělí 9 – 11, 14 – 17 / středa 9 – 11, 14 – 16
Žádáme občany, aby dodržovali základní pravidla hygieny a nařízení vlády ČR týkající
se nouzového stavu.
Pro zabezpečení ochrany obyvatel poskytl Liberecký kraj naší obci darem 25 tisíc ks
ochranných nanofiltrů v celkové hodnotě 222 750,- Kč.
Pokud potřebujete doplnit ochranné pomůcky, na OÚ jsou stále k dispozici
nanofiltry do bavlněných roušek, gumové rukavice a desinfekce.

Jana Mališová



Stavba nové kanalizační stoky Kokonín – Rychnov probíhá dle plánu, výkop v délce cca 550 m je hotov. Povolení prací má
stavební firma do 15. 11. 2020. Další práce budou pokračovat dle klimatických podmínek. V zimním období (za sněhu) bude
silnice na Jablonec průjezdná a stavba bude pokračovat opět na jaře 2021.
 První etapa zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátoru byla
ukončena. Nyní katastrální úřad hranice, na kterých se vlastníci nemovitostí shodli, zaměřuje. Na jaře se tato akce dotkne
zbývající části obce. Vlastníci nemovitostí budou opět písemně zváni, podrobné informace včas najdete na webových
stránkách a na vývěsce OÚ.
 V srpnovém vydání jsme Vás zvali na jednání ohledně vypracování nového strategického plánu. V souvislosti s pandemií
COVID-19 se veřejná schůze bohužel nekonala a zatím ani neumíme vymyslet náhradní termín. Nabízíme Vám tedy alespoň
pár příkladů ze zpracování dotazníkového šetření a věříme, že o těchto i dalších otázkách budeme moci brzy vést společnou
diskuzi tak, abychom měli dostatek relevantních podkladů a námětů pro finální zpracování strategického plánu rozvoje obce
Pulečný.
Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
0

1 - Klidný život
2 - Dobré mezilidské vztahy
3 - Příznivé životní prostředí
4 - Blízkost přírody
5 - Dostupnost pracovních příležitostí
6 - Dobrá dopravní dostupnost
7 - Kulturní a společenský život
8 - Sportovní vyžití
9 - Vzhled obce
10 - jiné
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Jak se Vám v obci žije?

Jste ochotni udělat něco pro rozvoj obce?
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Informace lesního hospodáře
Lesy obce Pulečný v roce 2020
Lesnictví v naší republice prochází vlivem kůrovcové
kalamity velmi těžkým a složitým obdobím. V současné
době jsou touto kalamitou postiženy prakticky všechny lesní
porosty po celé republice, pulečenské nevyjímaje. Na jedné
straně jsou nedostatečné těžební kapacity v podobě
kvalifikovaných pracovníků a na straně druhé přesycený trh
s dřevní hmotou, od kterého se odvíjí i její nízká výkupní
cena.
Dle potřeby v obecních lesích zpracováváme stromy
kůrovcem
napadené
(Lýkožroutem
smrkovým
a Lýkožroutem lesklým), které asanujeme buď jejich
včasným odvozem k odběratelům ke zpracování anebo
skládky dřeva zakrýváme insekticidní sítí Storanet. Taktéž
provádíme preventivní ochranná opatření, tzn. umístěním
feromonových lapačů v kůrovcových ohniscích, kterých
jsme letos koncem dubna instalovali 29 ks. Tyto lapače jsou
každých 7 – 10 dní kontrolovány a v nich chycený brouk je

vybírán a likvidován. Na některých vybraných místech jsme
instalovali 8 trojnožek s feromonem a obalených
insekticidní sítí Storanet.
Prodej dříví si obec provádí dle vlastní hospodářské smlouvy
s jednotlivými odběrateli, finanční prostředky jsou
poukazovány přímo na účet obce
Na konci roku 2018 byl vyhlášen nový dotační program pro
vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, kde
za těžbu kůrovcem napadených stromů za rok 2018 obec
získala příspěvek ve výši 234 tis. a za rok 2019 to bude 123
tis. Kč.
V rámci obnovy lesních porostů jsme letos na jaře vysázeli
2 600 ks sazenic – smrk, borovice, jedle, buk, javor klen.
V září byly provedeny nátěry proti okusu v počtu 35 tis.
stromků.
Samovýroba paliva je jako každý rok průběžně zájemcům
zadávána.
Libor Nevyhoštěný, odborný lesní hospodář

Společenská kronika
V listopadu a prosinci oslaví svá jubilea:
Palkovič Jan
Hrubý Horymír

Filičko Martin
Hrubá Zdeňka

Filičková Jiřina

Köhler Blanka

Horčičková Miroslava Pourová Hana

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

Kulturní komise informuje
Přátelé pulečenských kulturních akcí, mrzí nás to, ale situace s pandemií COVID-19 je vážná a nedovoluje nám pořádat tradiční
podzimní a zimní akce.
Je nám líto, ale 7. 11. se nebude konat „Setkání seniorů a jubilantů“. Všichni, kteří byli pozváni, dostanou během prosince do
schránek alespoň malý dárek.
Mikulášská nadílka proběhne netradičně. V pátek 4. 12. (na svátek Barbory) rozneseme mezi 17 – 19 hodinou dětem od 1 do 10
let balíček. Pokud nám to situace dovolí a bude možné pořádat venkovní akce, uspořádáme v sobotu
6. 12. v 17 hodin u klubovny setkání při svařeném víně, koláčkách a společném rozsvícení stromku.
Adventní dílnu i Adventní odpoledne musíme bohužel zrušit bez náhrady.
Jedna z mála akcí, kterou se nám podařilo letos uspořádat, bylo
„Rozloučení s prázdninami“.
Nepříznivá předpověď se naštěstí nenaplnila a počasí se, ke spokojenosti
všech, umoudřilo. Všechny atrakce a účinkující dorazili včas a tak děti
měly do večera o zábavu postaráno. Dospěláci se bavili do pozdních
nočních hodin při kapele Waldovy Matušky a skupině Wejkend.

Z kronik a vzpomínek
Nejsme v tom sami.
Paleontolog Robert T. Bakker (*1945) se domnívá, že už
druhohorní dinosaury mohla před 66 miliony let vyhubit
pandemie způsobená výměnou a mícháním těchto a dalších
obřích tvorů mezi Severní Amerikou a východní Asií.
Pandemií v dějinách lidstva bylo mnoho. Výrazně se zapsaly
ztrátami na životech a následně společenskohospodářskými následky. Uvedu ty z největších: Athénský
mor 430 – 427př.n.l., 100tis.obětí, Antoniův mor 165 – 180
n.l., 7,5 mil. obětí, Justiniánův mor 541 – 544, 30 až 50 mil.,
Černá smrt 1346 – 1353, 50 mil., Španělská chřipka 1918 –
1919, 40 – 50 mil. obětí.
Metoda prevence šíření nakažlivé choroby zablokováním
pohybu lidí a zboží se pravděpodobně vyzkoušela až v 7. st.
Omezující opatření k zastavení šíření pandemické choroby
je i v našich životech nová situace. Každý se s nimi nějak
potýká a vyrovnává.
Někteří jsme si našli svobodu v této době omezení a zákazů
v dlouhých vycházkách, kdy cesta je cíl. Toulání krajinou
mimo stezky a cesty přináší nečekaná poznání, nové

výhledy, skalní útvary, studánky a prameny, potůčky,
kapličky, lavičky, vůně, opuštěné stavby, neznámé druhy
rostlin, hmyzu a i klid a ticho. Takto mě překvapily třeba
pelíkovické louky, Maršovický a Dalešický vrch a jejich okolí,
cesta z Bobova k místu bývalého lyžařského můstku,
divočina lesů mezi Maršovicemi a Dalešicemi a Skuhrovem,
kouzelná břidlicová kaplička pod Rádlem, toulání kolem
frýdštejnského hřbitova, nádherné výhledy nad Bzí
a Chlístovem, putování mezi Kocourovem, Bílou až
nad Český Dub… možnosti jsou nekončící. A když přijmeme
myšlenku, že není špatného počasí, jen nevhodně
oblečených lidí, tak můžeme vyrážet prakticky po celý rok.
Zapomenout chvíli na karantény, poplašné zprávy a
v odlehlých místech volně dýchat bez roušky a beze strachu.
Přeji krásné procházky, pro někoho možná jen s mapou,
dokumentárními filmy o přírodě nebo s fotografiemi, ale
všem klid a hodně zdraví!

Vlasta Novotná, kronikářka

Dotační projekty
Nevzhledný a nevyužitý kus pozemku se nám podařilo změnit...
Vedle stávajícího dětského hřiště vznikla nová plocha, kterou
mohou využívat nejen malí, ale i velcí sportovci. Projekt
Vybudování volnočasového sportoviště v obci Pulečný byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celková cena projektu
byla 482 082,- Kč, dotace činila 312 154,- Kč, tedy bezmála 65 %.
Okolo sportoviště zbývá dokončit terénní úpravy, na kterých se
stále pracuje. Před dokončením je i perkové hřiště, kde budou
ještě naistalovány ochranné sítě, branky a sloupky na sítě
pro míčové hry.

Projekt Obnova Sousoší Piety v obci Pulečný byl realizován za přispění prostředků
z programu Ministerstva zemědělství Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků. Celková cena realizace byla 159 467,- Kč, dotace činila 111 626,- Kč, tedy
70 %.
Firma Vágnerovo umělecké kovářství, Dvůr Králové n. L. a akad. sochař Jan Vích
z Libčice nad Vltavou, ve spolupráci s Ing. Hnětynkou z Jablonce n. N., sousoší
odborně opravili, prostor pak obec doplnila lavičkou a vzniklo tak pěkné místo
k odpočinku při výšlapu na Klíčnov 
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