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Vážení spoluobčané,
v srpnovém zpravodaji jsem v úvodníku psala, že budeme mít
novou fasádu kulturního domu, nové víceúčelové hřiště
a sejdeme se na rozloučení s prázdninami. Člověk míní
a firma nebo počasí mění, fasáda bude až na jaře příštího
roku, rozloučení jsme z důvodu nepříznivého počasí zrušili
a víceúčelové hřiště by mělo být konečně hotové do konce
tohoto měsíce. Z dalších plánovaných akcí na rok 2021 je
hotová část chodníku se zámkovou dlažbou od parkoviště
k odbočce ke kapli, demolice čp. 100 a malá vodní nádrž na
Klíčnově.
Za procházku stojí nově vyasfaltované polní cesty
z Pulečného do Dalešic a na Kopaninu. Aktuálně probíhají

podél těchto cest dokončovací práce a výsadba alejí
listnatých a ovocných stromů. K výsadbě stromů se můžete
přidat také vy, a to v sobotu 27. listopadu budeme společně
sázet stromy. Akce je plně hrazena z Národního programu
Životní prostředí ČR. Vzhledem k situací sílící pandemie
Covid-19 nebudeme pořádat adventní akce na sále nebo
v kapličce, ale sejdeme se venku na hřišti ke společnému
rozsvícení vánočního stromu s malým programem
a občerstvením.
Přeji všem příjemně strávený podzim a krásný předvánoční
adventní čas.
Jana Mališová, starostka

nová polní cesta z Dalešic do Pulečného

Informace ze zasedání zastupitelstva
Na 8. zasedání zastupitelé schválili
 Zveřejnění nové výzvy k podání nabídek: Oprava a obnova fasády kulturního domu v obci Pulečný
 Provedení demolice objektu č. p. 100 firmou Jiří Pilař, Hvězdná 160/7 Jablonec n. N., cena 496.000 Kč včetně DPH
 Zveřejnění nové výzvy k podání nabídek „Oprava a obnova fasády kulturního domu v obci Pulečný“ (firma Setertix Group
s.r.o. nedodržela stanovené podmínky a na návrh obce přistoupila na ukončení smlouvy)
Na 9. zasedání zastupitelé odsouhlasili
 Obecně závaznou vyhlášku, která stanoví nový obecní systém odpadového hospodářství
 Obecně závaznou vyhlášku o úpravě místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 Podání žádosti o dotaci na MMR do dotačního programu Podpora obnovy místních komunikaci na akci oprava mostku u čp.
13, a to ve výši cca 1 mil. Kč
 Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení a usazení vrat do garáže čp. 22 (tj. kulturní dům) s firmou Kovářství Tomáš Pařízek,
Pulečný 33, cena 73 tis. Kč
 Uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022 s Kokonínskou zemědělskou a. s.
 Schválili nový Provozní řád obecního sálu v kulturním domě
Na 10. mimořádném zasedání byla zastupiteli schválena smlouva na opravu fasády kulturního domu čp. 22, dodavatelem je
firma Karin Sýkorová, Spojovací 179, Rychnov u Jbc.

Obecní úřad informuje


Odbor kontroly krajského úřadu Libereckého kraje provedl audit hospodaření obce za období leden – srpen 2021 se závěrem:
nebyly zjištěny žádné nedostatky, paní účetní byla pochválena za vzorné vedení agendy úřadu.



Obec byla vyhodnocena a získala diplom „Zlatá popelnice za přínosný počin na poli odpadového hospodářství za tříděný
odpad“. Odměnou je šek na 10 tisíc Kč.



Vzhledem ke změnám, které vyplynuly z úpravy legislativy (schválení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změna zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) vyplynula obci povinnost nově nastavit obecní systém odpadového hospodářství
a zpracovat novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) o místním poplatku za komunální odpad. OZV schválilo zastupitelstvo
obce na svém 9. zasedání. Věnujte prosím pozornost příloze zpravodaje, ve které najdete veškeré informace k tomuto
tématu.



Od příštího měsíce (tj. od prosince 2021) bude spuštěn informační kanál SMART INFO, který umožňuje pomocí SMS zpráv
informovat občany o důležitých událostech nebo krizových situacích. Budete-li mít o tuto bezplatnou službu zájem, registrujte
se k odběru zpráv na webových stránkách obce, tedy na www.pulecny.cz. Registrace bude spuštěna 1. 12. 2021.
Dalším nástrojem, jak získávat veškeré informace o dění v obci je
aplikace V OBRAZE. Tu si můžete bezplatně stáhnout pomocí odkazů,
nebo QR kódů 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.



Od září roku 2022 nebude možné provozovat staré kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy! Zákon o ochraně ovzduší, který
byl schválen již roku 2012, stanovuje povinnost tyto kotle vyměnit. Na vložené straně zpravodaje najdete informaci, zda se
tato povinnost týká i vás.

V sobotu 26. 11. v 16.30 rodina Filíčků (u pily) tradičně rozsvítí betlém u svého rodinného domu.

Všichni jste srdečně zváni!

Výzva občanům: zapojte se do akce „VÝSADBA ZELENĚ V OBCI PULEČNÝ“
V sobotu 27. 11. bude probíhat výsadba listnatých a ovocných stromů na veřejně přístupných
plochách v obytné zóně Z6 a u hřbitova. Vyzýváme všechny občany a spolky, aby se zapojili do
společné akce a pomohli s výsadbou stromků v těchto lokalitách! Stromky i vykopané sazební
díry budou připraveny.
Sraz v 10 hodin na arboretu u hřbitova. Občerstvení zajištěno.

Zpráva lesního hospodáře
Lesy obce Pulečný
Na hospodaření v lesích se přispívá z rozpočtu Libereckého
kraje a ze státního rozpočtu podle závazných pravidel na
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.
V současné době bylo požadováno pouze o příspěvek ze
státního rozpočtu, z krajského rozpočtu se bude žádat ke
konci letošního roku.
Žádost o státní příspěvek byla na zalesňování holin po těžbě
včetně přirozeného zmlazení a na zajištěné kultury do sedmi
let od vytěžení porostu. Celkově bylo zažádáno o příspěvek
ve výši 143 860,- Kč. Na přiznání této dotace byla provedena
dne 19. 10. 2021 kontrola pracovníkem krajského úřadu v
Liberci. Z celkové výše požadovaného příspěvku nebyla
přiznána částka 2 720,- Kč na zajištění lesní kultury. O tuto
částku budeme žádat v příštím roce.

Dále, ze státního rozpočtu, bylo zažádáno o finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok
2020, který bude činit 112 650,- Kč.
Lesy obce Pulečný jsou i v letošním roce postiženy kůrovcovu
kalamitou, kdy veškerá napadená hmota byla vytěžena do
konce srpna tohoto roku. Přesto se na čtyřech místech
objevila další menší ohniska, která budou vytěžena do dubna
příštího roku. Kůrovec je i letos monitorován 25 ks lapačů
s dvojí výměnou feromonů během období, kdy je kůrovec
aktivní. Kůrovec se rozšířil a šíří od některých vlastníků, kde
není důsledně prováděna asanace
Libor Nevyhoštěný, odborný lesní hospodář

Společenská kronika
V listopadu a v prosinci oslaví své narozeniny a životní jubilea:
Filičko Martin
Hrubá Zdeňka
Šikolová Jindra

Filičková Jiřina
Bursa Radek
Vojtěchová Milada

Hrubý Horymír
Kočí Pavel

Všem oslavencům srdečně gratulujeme
a přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti!
narodili se noví občánci obce:

27. 9.
16. 10.
20. 10.

Valerie Pujmanová
Štěpán Karban
Dominik Čívrný

Rodičům gratulujeme a všem přejeme
zdraví, štěstí a spokojený život!

Kulturní komise informuje
Vzhledem k situaci s pandemií Covid-19, která nás již druhý rok trápí a nedovoluje nám pořádat kulturní a společenské akce
a setkávat se při nic, budou i letošní podzimní a zimní akce velmi pravděpodobně omezeny nebo zrušeny.
Tradiční listopadové setkání seniorů se letos bohužel opět konat nebude. Pro
všechny jubilanty od 70 let připravujeme vánoční balíček, který všem osobně
předáme.
Mikulášská nadílka též proběhne podobně jako vloni. V pátek 3. 12. mezi
17–19 hod. doručíme všem pulečenským dětem od 1 do 10 let balíček sladkostí
od Mikuláše.

Pokud se situace s pandemií dovolí a nebudou vládním nařízením zrušeny hromadné
venkovní akce, pozveme vás na Adventní odpoledne s rozsvícením stromku.
V sobotu 4. 12. od 17 hodin bychom se sešli u klubovny, připili si svařeným vínem,
netradičně opekli na ohni buřty, dali si vánoční pečivo a v 18 hodin rozsvítili vánoční
strom.
Akci obohatí Ohnivé čarodějky, vánoční atmosféru nám zpříjemní sbor KVINDAKORT.

Z kronik a vzpomínek
Víte, jaká byla nejčastější otázka na sklonku léta?
NECHCEŠ CUKETU?
Ano, zvykli jsme si pěstovat a využívat tykve všech druhů.
Léta bývají teplá a tykvím se na našich zahradách daří.
Pěstujeme cukety zelené, žluté, bílé, žíhané, dlouhé,
krátké, baňaté, špagetové, ale i hokaida, obří dýně, patizony
bílé, zelené, žluté, drobné ozdobné tykvičky nejzvláštnějších
barev a tvarů.
Oceňujeme, co všechno se z nich dá uvařit, zavařit, upéci
nebo ugrilovat a jak úžasné dekorace se z této přírodniny dají
vytvořit do zahrad i do bytů.
Velice efektní a populární jsou podzimní výtvory
z obřích dýní a hokaida. Všelijak vyřezávané, doplněné
dalšími přírodními doplňky a často zevnitř osvětlené strašící
do tmy.

A tím se dostáváme k Halloweenu a k svátku Všech svatých.
Jsou to zdánlivě nesouvisející svátky, ale opak je pravdou.
Halloween v posledních letech postupně přijímáme, ale
často jako něco nového, cizího, bez tradice. Něco co přišlo z
USA a k nám jakoby nepatří. Podle historiků je Halloween
původně pohanský keltský lidový svátek Samhain slavený
31. října před svátkem Všech svatých.
Tuto dobu chápali naši předkové jako pomezí, jako střed
světů živých a zemřelých. Dobu tajuplnou, děsivou, ale i
plnou vzpomínek na blízké zemřelé. Tuto noc všude hořely
ohně, postavy s loučemi ve strašidelných převlecích chodily
od domu k domu a koledovaly s mumláním „koledu, nebo
něco provedu, koledu, nebo něco provedu…“ Převleky je
měly údajně chránit před zlými duchy. Domy byly vyzdobeny
svítícími dýněmi, ale v našich končinách byly dýně někdy
nahrazovány řepou, která tu rostla i v chladnějších dobách.
Svátek se nepřetržitě udržel hlavně v USA, Kanadě
a anglosaských zemích. Nyní se k němu vracíme třeba
i v modifikované podobě dekorací a her, ale světlo
a oheň jsou přitom stále nezastupitelné. Stejně tak na svátek
Všech
svatých
1.
listopadu
a
na
Dušičky
2. listopadu hořící svíčka na hrobech našich zemřelých
blízkých, kdy na ně vzpomínáme.
Vlasta Novotná, kronikářka
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