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Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku a nadcházejícími
vánočními svátky, si v úvodu prosincového
zpravodaje dovolím krátké zhodnocení.
Největší investicí letošního roku byla akce
„Modernizace kulturního domu“ a „Odvodnění
čelního průčelí kulturního domu“, na kterou nám
přispěl Liberecký kraj částkou 163 tis. Kč, celkem
bylo proinvestováno 692 tis. Kč. Naše žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na opravu
místních komunikací a opravu centrálního kříže na
hřbitově bohužel nebyla podpořena. Žádost v roce
2017 zopakujeme. Máme platné stavební povolení
na splaškovou kanalizaci pro lokalitu Z6a nad
zahrádkami a prvních cca 20 m je již položeno,
byla opravena část místní cesty na Klíčnově s
perkovým povrchem. Obnovili jsme tradici
staročeské pouti, při které byl v červnu vysvěcen
nový zvon doplněný automatickým pohonem, je
vystaveno nalezené srdce původního zvonu a
nakonec zrestaurováno harmonium.
O pořádání sportovních a kulturních akcí se
i v letošním roce zasloužili SK Pulec a členky
kulturní komise spolu s obcí. Prostory školky opět
ožily dětským smíchem, z iniciativy maminek
Kateřiny Hrubé a Dagmar Veverkové zde vznikl
dětský „tvořivý klubík“, který po registraci rozšíří
počet spolků v obci a bude se spolupodílet na
www.pulecny.cz

organizaci kulturního dění nejen pro nejmenší
spoluobčánky.

Přeji Vám všem klidné a radostné
prožití svátků vánočních a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Jana Mališová

Na obecním úřadě můžete zakoupit stolní
kalendář 2017 za nákladovou cenu 80,- Kč, ve
kterém jsou zobrazeny zapůjčené staré fotografie
obce. Všem, kteří nám fotografie ve svých albech
vyhledali a poskytli k naskenování, mnohokrát
děkujeme. Zároveň prosíme o zapůjčení dalších
místních historických fotografií, které bychom rádi
použili v kalendáři na další rok.
PROSINEC 2016

Zveme Vás
v neděli
25.
prosince na
ŠTĚPÁNSKOU
ZÁBAVU,
v 19 hodin na sále U Dubu.

tradiční
začátek

Informace z obecního úřadu
Ve dnech 27. – 31. 12. bude obecní úřad uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené.
Svoz popelnic o vánočních svátcích zůstává beze
změn.
Zimní údržbu zajištuje v letošní zimní sezóně
Kokonínská
zemědělská
a.s.,
požadavky
a připomínky k údržbě volejte na tel. 775 574 239.
UPOZORNĚNÍ
Žádáme majitele psů, aby dodržovali OZV
č. 1/2016 „Stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty
veřejných prostranství“.
Na OÚ řešíme stížnosti na volně se pohybující psy
po obci. Tuto situaci jsme konzultovali s
majitelkou útulku Dášenka pí. Kubištovou, útulek
je určen zejména pro bezprizorní a toulavé psy, což
není náš případ, naši „tuláci“ mají své majitele a s
nimi jsme v kontaktu.
Minulý týden odborná firma provedla na hřbitově
udržovací řez lipového stromořadí. Na hřbitově
leží hromady větví vhodných ke štěpkování.
V případě zájmu o dřevo kontaktujte OÚ.
Informace ze zastupitelstva
V posledních měsících letošního roku se
zastupitelé mimo jiné zabývali přípravou rozpočtu
na rok 2017, v plánu máme akce:
Název akce
Oprava a udržba drobných sakrálních
staveb
⋅ centrální kříž na hřbitově
⋅ sv. Jan Nepomucký (bez hlavy)
Výměna oken v čp. 22 U Dubu
Renovace parket na sále restaurace
U Dubu
Nová klubovna na hřišti
Splašková kanalizace pro Z6a
Rybník Klíčnov– snížení hladiny ryb.
Projekt na omezení průjezdu kamionů
Oprava místních komunikací
Obecní automobil (leasing)

Předpokl.
cena

300 000
330 000
90 000
1 100 000
2 400 000
150 000
31 000
650 000
70 000

Oprava chodníku a parkoviště
před OÚ
Oprava pravé strany hřbitovní zdi
CELKEM

130 000
250 000
5 501 000

Plánované příjmy v r. 2017
7 368 000
Plánované výdaje v r. 2017
10 221 000
Rozdíl ve výši 2 853 000 Kč bude pokryt
z rezervy na bankovním účtu.
Některé z plánovaných akcí (kanalizace pro
lokalitu Z6a, oprava MK) se uskuteční pouze v
případě získání dotačního příspěvku.
V příštím roce budeme pokračovat
⋅ v přípravě k napojení obecního vodovodu na
veřejný řad,
⋅ v přípravě projektové dokumentace na vodovod,
kanalizaci a místní komunikace v lokalitě Z1,
⋅ v přípravě projektové dokumentace k
prodloužení kanalizační stoky k hasičské
zbrojnici,
⋅ v jednání s Krajským úřadem LK o opravě
komunikace III. třídy na Klíčnov a vybudování
chodníku pro pěší,
⋅ v jednání se společností ČEZ o přemístění
transformátoru z parkoviště u restaurace,
⋅ zahájíme prodej pozemků v lokalitě Z6a.
KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění
rodinného domu určenému k trvalému bydlení i
rekreaci mají podle platného zákona o ochraně
ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou
musí splnit do konce letošního roku. Do konce
roku 2016 musí každý spalovací zdroj na tuhá
paliva o příkonu 10 - 300 kW napojený na
radiátory projít kontrolou technického stavu a
provozu (revizí). Revize platí i pro krbové vložky,
pokud jsou napojené na radiátory s tepelným
příkonem od 10 kW výše. V případě, že takovou
revizi nebudete mít, tak se od 1.1.2017 vystavujete
možnému postihu až do výše 20 tisíc korun, pokud
kontrola zjistí, že revizi nemáte. Nejpozději za dva
roky je nutné revize kotlů pravidelně kontrolovat.
Jak sehnat revizního technika? Nejsnazší cesta je
obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá
paliva. Ten by Vám měl poskytnout kontakt na
příslušného proškoleného technika, tzv. odborně
způsobilou osobu. Asociace podniků topenářské
techniky eviduje seznam techniků, kteří provádí
revize kotlů. Seznam je k dispozici na:
http://www.aptt.cz/postup-vyrobcu.php.
Během

kontroly zkoumá revizní technik kompletně celý
kotel, jeho celistvost a těsnost, řídící jednotku,
regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a
jak se v kotli spaluje. Základní prohlídka zabere
zhruba hodinu, její cena je individuální a není
zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600 – 1500
Kč, záleží však na dojezdové vzdálenosti technika.
Na základě proběhlé revize vám technik vystaví
doklad o kontrole, kterým se prokážete při
případné výzvě z úřadu. Ještě několik paragrafů na
závěr. Při provozování kotle nesplňujícího emisní
požadavky po 1.9.2022 hrozí jeho provozovateli
podle § 23 zákona o ochraně ovzduší pokuta až 50
tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv
(odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc
korun.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
Smutná zpráva
25. října nás opustil starousedlík
pan Josef Weishaupt.
Čest jeho památce!

V letošním roce se narodili

15. 1. 2016
24. 6. 2016
9. 8. 2016
19. 10. 2016

Šárka Durdová
Ema Gančárová
Antonín Kolář
Albert Malý

Rodičům přejeme mnoho radosti a úspěchů při
výchově.
Prosíme spolky, které mají v plánu se v novém
roce zapojit do veřejného života v obci, aby do
15. ledna předložily přehled s termíny akcí, které
zorganizují, spolu s žádostí o příspěvek na činnost.

Z kronik a vzpomínek

1. 1. 1992 – 1. 1. 2017
25 let obnovené samostatnosti Pulečného
* Pulečný patří mezi nejstarší obce okresu,
vznikal někdy mezi lety 1350-1550.
*V r. 1960 obec Pulečný s osadami Klíčnov,
Kopanina, Líska připojen k Rychnovu
s novým názvem Rychnov u Jablonce nad
Nisou.
Když na mne „vyskočily“ tyto dvě
zprávy z kroniky Rychnova 1959-67
s odkazy na starší kroniky, uvědomila jsem
si dosah události ztráty samostatnosti naší
obce, z dávné historie hrdé a prosperující a
náhle zbavené svébytnosti.
Dokonce nastala situace, kdy obec
byla určena podle územního plánu k zániku.
V okruhu 500 m kolem velkokapacitního
kravína byla stavební uzávěra pro rodinné
domy i provozovny a zbytek obce už měl
sloužit jen pro rekreaci a zahrádkaření.
Počet obyvatel začal klesat.
Rozhodně nadějný byl pak pozdější
zápis kroniky, že Rada a plénum města
Rychnova na podzim 1990 hlasovala o
vyčlenění Pulečného z rámce Rychnova
k 1.1.1992. Návrh přednesli poslanci pan
Milan Hons a paní Eva Strnadová.
Z přítomných 12 poslanců hlasovalo 9 pro.
Na podzim 1991 toto rozhodnutí
utvrdilo pulečenské referendum. Prvním
starostou obnovené samostatné obce
Pulečný se stal pan Josef Vinš. Otevřely se
nové možnosti, nová cesta. Naše obec
získala novou šanci. Máme ji pořád.
Vlasta Novotná, kronikářka
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