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jablonecká hudební skupina SOUSEDI. Zveme
nejen oficiálně pozvané, ale i všechny, kteří se
chtějí pobavit…

Vážení spoluobčané,
prázdniny a čas dovolených je již za námi,
prožili jsme si horké léto s nedostatkem vláhy,
které trápilo nejen zemědělce, ale také zahrádkáře
a pěstitele. Začínající podzim už přinesl průměrné
teploty, dešťové přeháňky a snad i houby.
Jsem ráda, že se daří plnit plán akcí
zveřejněný v lednovém zpravodaji. V květnu jsme
přivítali malé občánky, v červnu si děti užily
dětského dne a koncem srpna rozloučení
s prázdninami. Podzimní aktivity a kulturní akce
zahájí tento pátek cimbálová muzika z Moravy,
nabídka je pestrá pro všechny věkové kategorie.
Věřím, že ji využijete.
Zveme Vás
 Folklórní skupina Šafrán a restaurace U
Dubu pořádá tento pátek 25. září od 19.00
posezení s cimbálovou muzikou.
 Spolek Pulečný sobě pořádá tradiční drakiádu
– bližší informace na plakátech
 SK Pulec pořádá turnaj ve stolním tenisu –
bližší informace na plakátech
 Kulturní komise s obecním úřadem pořádá
slavnostní setkání jubilantů a seniorů. Akce se
koná v sobotu 21. listopadu od 17 hodin na sále
restaurace U Dubu. Od 19 hodin zahraje
www.pulecny.cz

Sportovní aktivity na sále restaurace U Dubu:
 Jóga pro začátečníky
zahajovací hodina ve čtvrtek 15. října od 19.30
do 20.30, s sebou podložku na jógu.
 Stolní tenis
úterý, čtvrtek vždy od 16 do cca 19 hodin
sobota a neděle vždy od 15 do cca 19 hodin


Cvičení rodičů s dětmi se nekoná pro nedostatek
zájemců, středeční odpoledne je proto volné.
Najde-li se skupinka maminek s dětmi, mohou
prostory sálu i vybavení pro cvičení s dětmi,
případně prostory školky využít.
Bližší
informace na OÚ.

V sobotu 26. září poběží přes naši obec
účastníci
druhého
ročníku
Rychnovského
svatováclavského půlmaratonu. Start závodu bude
v 10 hodin od rychnovského fotbalového hřiště.
Kolem 11 hodiny by první závodníci mohli přibíhat
do Pulečného od Kokonínské zemědělské a.s., po
obecní cestě nad Jandovými směr Klíčnov po krajské
silnici, otočka nad rybníkem u bývalé hasičské
zbrojnice kolem Dědků zpět směr Pulečný, od
křižovatky u Šolců stejnou cestou do Rychnova.
ZÁŘÍ 2015

Bližší informace pro případné
www.pulmaraton.rychnovjbc.cz

zájemce

na

Kdy na zastupitelstvo?
V pondělí 26. 10. v 18.00, sál restaurace U Dubu.
Obecní úřad informuje
Plánovaná oprava – asfaltování obecních cest
firmou Strabag proběhne 8. - 12. 10.



V neděli 11. října se uskuteční pravidelný „Sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu“:
V časovém rozmezí:
8.15 hod – Kopanina u Myslivecké chaty
8.30 hod – Klíčnov u firmy Tomex
8.45 hod – Pulečný šrotiště
9.00 hod – Parkoviště u restaurace U Dubu
9.15 hod – Kovárna u zastávky MHD



Zároveň se sběrem nebezpečného odpadu
vyhlašujeme „ŽELEZNOU NEDĚLI“. Prosíme
občany, aby odvezli nepotřebný železný šrot
před hasičskou zbrojnici, do sběrného dvora pod
obecním úřadem, případně nechali před domem a
informovali OÚ. Šrot bude v pondělí odvezen do
sběrny a finanční obnos podpoří sbírku na nákup
zvonu do kapličky.



Velkoobjemový kontejner bude otevřen
v sobotu 3. 10. od 9 do 11 hodin, naposledy
v letošním roce. Připomínáme, že do kontejneru
nepatří pneumatiky, stavební odpad, bílá
technika, elektro…



Před hasičskou zbrojnicí jsou umístěny klece,
určené k odkládání pouze tříděného odpadu
(žluté, oranžové a šedé pytle) a ne komunálního!
Upozorňujeme, že prostor je monitorován a
s neukázněnými
občany
bude
zahájeno
přestupkové řízení. Pytle na tříděný odpad jsou
k dispozici na obecním úřadu zdarma.



Dále žádáme, kdo ještě nemáte uhrazen poplatek
za odvoz popelnic, poplatek za psa pro rok 2015,
či pronájem hrobového místa na místním
hřbitově, zaplaťte dlužnou částku nejpozději do
15. října. Poplatky lze platit převodem nebo
v hotovosti na OÚ. Děkujeme.

Informace ze zastupitelstva
Na 6. zasedání OZ bylo schváleno snížení ceny
pronájmu pozemků ve vlastnictví obce nesloužící pro
účely podnikání nájemce, a to dle charakteru
pozemku:
pozemek, který je ve funkčním celku se zázemím
domu určenému k trvalému bydlení: 4,- Kč/m2/rok.

pozemek, který je ve funkčním celku s rekreační
chatou: 4,- Kč/m2/rok,
pozemek s využitím „zahrádka“ vč. staveb
zahradních domků: 4,- Kč/m2/rok a
pozemek pro zemědělskou výrobu – pole, louky,
pastviny: 1,- Kč/m2/rok.
Na 7. zasedání OZ bylo projednáváno
závěrečné vyúčtování akce „Nové společenské a
sportovní centrum obce Pulečný“. Starostka
informovala zastupitele o předání díla firmou
Nisainvest s.r.o. dne 30. 4. 2015. Smlouvou o dílo č.
1106/2014 bylo sjednáno dokončení díla do dne 15.
11. 2014. Dle bodu VI. Smlouvy o dílo je dodavatel
povinen zadavateli uhradit pokutu ve výši 10.000 Kč
za každý započatý den prodlení. Zastupitelé byli
seznámení s návrhem „Dohody o vzájemných plnění
stejného druhu“ s firmou Nisainvest spol. s.r.o., ve
které firma zaplatí smluvní pokutu ve výši 630.000
Kč s přihlédnutím na okolnosti a vyšší moc, která
zabránila splnit daný termín dokončení akce.
Zastupitelé schválili smluvní pokutu ve výši
630.000,- Kč firmě Nisainvest s.r.o.
Dále byli zastupitelé informování o Žádosti o
navýšení rozpočtu příspěvkové organizace, kterou
zaslal ředitel ZŠ a MŠ Rychnov u Jbc. Odpověď ze
strany obce byla: „Obec Pulečný má zájem, aby
odloučené pracoviště MŠ bylo zachováno a nadále
fungovalo i v nadcházejícím školním roce a jsme
připraveni o navýšení nákladů na školku Pulečný
jednat“. K jednání o finančním navýšení nedošlo a
na 8. zasedání OZ se jednalo o zveřejněném
záměru zrušení odloučeného pracoviště mateřské
školy k 30. červnu 2015. Zasedání byl přítomen
ředitel ZŠ a MŠ Ing. Petr Sacher a ředitelka školky
pí. Dana Kozáková, kteří uvedli: „Současná kapacita
MŠ v Rychnově plně uspokojí všechny přihlášené a
přijaté děti, které se dostavily k zápisu, včetně
pulečenských. Vzhledem k povinnosti efektivně a
hospodárně využívat prostředky poskytované ze
státního rozpočtu by otevření odloučeného
pracoviště na školní rok 2015-2016 bylo
neekonomické“.
Zastupitelé byli seznámeni s roční účetní
závěrkou za rok 2014 a se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce „Pulečný za rok 2014
a se Závěrečným účtem za rok 2014. Vše na webové
úřední desce.
Zastupitelé byli seznámeni se změnou
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Jednotce
sboru dobrovolných hasičů. Dohoda bude nově
uzavřena s JSDHO Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Na 9. zasedání OZ byla projednána žádost
firmy Nisainvest s.r.o. o snížení smluvní pokuty
z 630 tis. Kč na 300 tis. Kč. Snížení smluvní pokuty
nebylo schváleno.
Dne 10. 6. 2015 se konalo výběrové řízení na
opravy místních komunikací. Nejvýhodnější nabídku

předložila firma Strabag a.s. Z důvodu poskytnutých
dotací z Libereckého kraje a Ministerstva pro místní
rozvoj byly uzavřeny dvě smlouvy o dílo s firmou
Strabag a.s.
Starostka informovala o průběhu kontrolní
prohlídky dne 16. 7. 2015 ve věci vydání
kolaudačního souhlasu na „Nové společenské a
sportovní centrum obce Pulečný – 1. etapa“.
Vzhledem ke zjištěným nedostatkům („Nejsou
osazeny dřevěné lavičky a u gabionových konstrukcí
čouhají ostré dráty, je třeba kompletně vyčistit šachtu
na p.p.č. 237, dodat certifikát k plastovému poklopu
na šachtě na dětském hřišti“) nebylo vydáno
kolaudační rozhodnutí a byl vydán zákaz užívání
stavby.
Všechny výše uvedené nedostatky byly
odstraněny, tento týden budou usazeny lavičky, pro
zvýšení bezpečnosti bylo dle návrhu architekta
zhotoveno zábradlí, v nejbližších dnech bude
provedena výsadba okrasných rostlin a keřů a opět
zažádáme o kolaudaci.
Ing. Veverková informovala zastupitele, že
územní studie lokalita Z1 byla doplněna o dopravní
napojení lokality Z36. Předložila zastupitelům ke
schválení upravenou územní studii pro její další
využití. Studie byla schválena.
Oprava pomníku
Rok 2014 se celosvětově nesl ve znamení
stého výročí jedné z nejvýznamnějších a zároveň
nejtragičtějších událostí novodobých světových
dějin. Akce spojené s výročím 1. světové války
budou pokračovat po celé období let 2014-2018. I
naše obec byla dotázána, jak pečuje o válečné hroby
či pomníky obětem válek a jaké prostředky byly
vynaloženy na jejich obnovu.
Ve středu naší obce stojí pomník obětem
válek, který byl ošetřen a upraven před cca 25ti lety.
Původní záměr byl obnovit pouze nečitelná jména
obětí, ale po poradě s odborníkem byly osloveny
dvě kamenické firmy. Dle předložených nabídek
byla vybrána firma Kamenictví Dvořák z Nové Vsi,
která do konce září provede celkovou opravu za 24
tis. Kč.
Kotlíkové dotace pro domácnosti
Zastupitelstvo Libereckého kraje na konci srpna
projednalo tzv „kotlíkové dotace“. Smyslem dotace,
kterou prostřednictvím Libereckého kraje poskytne
Ministerstvo životního prostředí z Operačního
programu životního prostředí, je zvýšit kvalitu
ovzduší. Protože domácnosti resp. nepodnikající
fyzické osoby nemohou být příjemci dotace
z Evropských strukturálních a investičních fondů,
budou příjemci dotace kraje, které na základě
smluvního vztahu budou poskytovat dotace

domácnostem. Zhruba v prosinci nebo lednu příštího
roku se předpokládá vyhlášení příjmu žádostí.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám
bude:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu TV,
- „mikro“ energetická opatření
Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány
pouze v rodinných domech, kde budou současně
provedena alespoň „mikro“ energetická opatření
vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu:
- Zateplení střešních/půdních prostor
- Izolace stropu sklepních prostor
- Instalace tepelně izolačních folií do oken
- Oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných mostů
- Hydroizolace objektu – snížení vlhkosti
základů a podlahové desky v přízemí objektu
- Oddělení vytápěného prostoru objektu od
venkovního (např. zádveří)
- Dílčí výměna oken
- Výměna vstupních a balkonových dveří
- Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří
- Zajištění střechy proti profukování
- Výměna zasklení starších oken za moderní
dvojskla s vysokou tepelnou izolací
Podporu na výměnu zdroje tepla v objektu je možno
poskytnout pouze v případě, kdy je stávající objekt
vytápěn kotlem na tuhá paliva.
Podpora bude poskytována formou dotace, a to se
základní hranicí 75% podpory z celkových
způsobilých nákladů dílčího projektu fyzické osoby.
V případě, že je v rámci projektu realizován kotel
spalující pouze uhlí je základní výše podpory snížena
na 70%. Podpora může být navýšena až do výše 85%
za splnění dalších podmínek, které budou
specifikovány.
Podpora je dále omezena max. způsobilými náklady
celého projektu ve výši 150 tis., kde náklady na
„mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20
tis. celkových způsobilých nákladů. (Maximální
náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou tedy
150 tis. Kč a maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)
Veškeré dotazy ke kotlíkovým dotacím Vám zodpoví
pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje,
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
oddělení řízení grantových schémat.
Pro konečné uživatele budou uspořádány informační
semináře, jejichž předmětem bude podání informací
na jaké typy podporovaných projektů a aktivit lze
dotaci obdržet a zároveň jakým způsobem podat
svoji žádost o dotaci.
Zdroj: www.kraj-lbc.cz

Zprávy SK Pulec
V sobotu 29.8. proběhla na hřišti v Pulečném již
tradiční akce „Rozloučení s prázdninami“. Počasí
nám tentokrát přálo, sluníčko svítilo a kolem třetí
hodiny odpoledne se sešlo „rekordních“ 54 dětí!
Vydaly se na stezku plnou úkolů a již za hodinu se
vracely první „rychlíci“ zpátky na hřiště. Tam
všechny děti čekala odměna v podobě sladkostí i pár
drobností do školy, párek v rohlíku a dobrá limča,
která v tomto vedru přišla obzvlášť vhod. Na hřišti si
ještě užily skákací hrad a několik soutěží, např.
střelbu ze vzduchovky, běh ve velkých holinách i
horolezecký výstup na novém dětském hřišti.
Sluníčko hřálo až do pozdního večera, a tak mnohé
děti vydržely i na večerní taneční zábavu s oblíbenou
skupinou „SRO“, kdy se připravené lavice zaplnily
do posledního místa a tančilo se do pozdních nočních
hodin. Akce se vydařila nejen díky krásnému počasí,
ale i poctivé přípravě (páteční brigádě) členů SK
Pulec a též díky výbornému občerstvení z restaurace
U Dubu.

Zprávy Pulečný Sobě
Dětský den: v sobotu 13. 6. se proměnilo hřiště na
starověký Egypt. 75 zúčastněných dětí si mohlo
vyzkoušet svou zručnost ve spoustě nabízených
soutěží například vyřezání pyramidy, tahání
egyptských saní, nošení kvádru, hod včelou do úlu.
Nechybělo ani proběhnutí tajných chodeb pyramid,
luštění hieroglyfů. Na malé archeology čekalo též
překvapení v podobě společně nalezeného pokladu.
Břišní tanečnice ze studia Naila nám předvedly
šavlový tanec.
Ukončení programu dětského odpoledne bylo
provázeno příjezdem a představením afrického
velblouda. Bohužel pro nepřízeň počasí se nestihlo
divadelní vystoupení.
Večer si dospělí i děti užili rock and roll v
podání skupiny PŘEHMAT.
Podpořit nás přijel Útulek Dášenka a Optys z
Jablonce, který vyplňoval program dětského dne
svou výtvarnou činností.
Nechyběli ani sponzoři:
Potraviny Rychnov, Pivovar KONDRÁD,

CENTRUM BABYLON LIBEREC.
DĚKUJEME za hojnou účast a už se těšíme na
tradiční DRAKIÁDU.

Děkovný dopis ze ZŠ Rychnov:
V pondělí 7. září členové spolku Pulečný Sobě
(Petr a Martin Jandovi ) navštívili žáky druhých
tříd na školní akci na Krásné, kde jim připravili
sportovní program - lanovou dráhu. Druhákům
se dráha velmi líbila, užili si zdolávání vytyčené
trasy.
Velmi děkujeme za krásné odpoledne
Mil. Bubeníková, Šárka Levová + žáci 2.A, 2.B
Kruhy v obilí
V červenci se objevila ve sdělovacích
prostředcích zpráva o tajemných kruzích v obilí na
poli mezi Kopaninou a Dalešicemi. Kruhy přilákaly
pozornost řady zvědavců, ufologů a nadšenců ze
všech koutů republiky, aby si prohlédli agrosymbol
ležící 100 m od silnice. Zároveň se vyrojila spousta
spekulací o tom, kdo je autorem tohoto výtvoru.
Teorií je příliš, ale odpovědí méně. A ani dnes
nevíme o nic více…

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný, IČO:
00832332, e-mail: info@pulecny.cz, zapsán do
evidence periodického tisku, evid. číslo: MK ČR E
17191,
odpovědná osoba: Jana Mališová, malisova.j@seznam.cz

