Informace z obecního úřadu
Místní poplatky v roce 2017
• Výše poplatků pro rok 2017 (za popelnice, psy)
zůstávají ve stejné výši jako v předešlém roce.
Platby je možno provádět hotově na OÚ nebo
převodem na účet obce 14427451/0100:
• ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.3. a do
30.6. 2017
• jednorázově do 31.3. 2017
K dnešnímu dni neevidujeme žádnou pohledávku z
poplatků za popelnice.
• Velkoobjemový kontejner bude otevřen první
sobotu v měsíci dubnu od 900 do 1100 hodin.
• Počet občanů k 1. 1. 2017: 412

NABÍDKA
Ve spolupráci se společnosti Energetická
bilance Czech Republic, s. r. o. se nám podařilo
optimalizovat finanční náklady obce v oblasti distribuce
dodávek elektrické energie o 11%.
Firma Energetická bilance nabízí provedení
BEZPLATNÉ kontroly vyúčtování energií i našim
občanům. Máte možnost zjistit správné nastavení
distribučních poplatků a porovnat ceny dodávky
elektřiny u svého dodavatele.
Spolupracující osobou s obcí je pan
Petr Linhart, mobil: 731 050 002, e-mail:
linhart@energetickabilance.cz

Informace ze zastupitelstva
Před koncem roku nám byl z Okresního soudu
Jablonec n. N. doručen elektronický platební rozkaz, ve
kterém nás vyzývá p. Libor Dědek st.
k zaplacení částky 96 360,- Kč. Pan Dědek se rozhodl
vymáhat soudně po obci uvedenou částku za veřejné
užívání 88 m2 jeho pozemku, které zasahují do místní
komunikace.
Začátkem ledna t. r. jsme obdrželi petici
„Za zachování rybníka Klíčnov“, kterou podepsalo
157 občanů nejen z naší obce. Problematikou legalizace
vodní nádrže na Klíčnově se zabývalo již předešlé
zastupitelstvo a my pokračujeme v nápravě chyb z
minulosti, kdy při zbudování rybníka nebylo
postupováno dle projektu a nádrž nebyla zkolaudována.
Na žádost petičního výboru bude svolána veřejná
schůze, kde budou poskytnuty podrobné informace
a některé skutečnosti v petici budou uvedeny
na pravou míru.

Přehled hospodaření obce za rok 2016
PŘÍJMY:
Daňové příjmy
Daně z nemovitostí
Z plateb za komunální odpad

4 116 621
241 330
195 544

Poplatek ze psů
Správní poplatky
Ostatní příjmy (dotace)
Z lesní těžby
Nájemné: byty, nebyt. prost. sál
Pohřebnictví
Z prodeje pozemků
Z pronájmu pozemků
Ost. příjmy (z pokut, dary, vratky)
Odměna za tříděný odpad
CELKEM
V Ý D A J E:
Pěstební a produkt. činnost
Správa v lesním hospodářství
Silnice
Silniční doprava
Příspěvek na provoz veřej. dopravy
(MHD,ČSAD)
Odvod a čištění odpadních vod
Ostatní záležitosti kultury
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
(lin.zvonění, oprava harmonia,
modernizace, odvodnění čp. 22,
opravy v hasičské zbrojnici…)
Komunální služby a územní rozvoj
(¾ nemovitosti čp. 100)
Kulturní činnost
Volný čas – děti, mládež
El. energie na veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Za svoz komunál. odpadů
Péče o veř. zeleň – sekání, kácení,
nákup vybavení, mzdy dělníků
Odměny zastupitelstvu obce
Ochrana obyvatel
Náklady na zajištění chodu OÚ:
Mzdy zaměst., zdrav.+soc. p.
Knihy, tisk
Majetek – drobný (tiskárna, PC)
Materiál – kancel. potřeby (tonery)
Služby pošt
Služby telekomunikací
Energie
Ostatní výdaje
Školení, vzdělávání, právní služby
Nákup ostatních služeb (PC, strav.)
Pohoštění
Platby daní a popl. státnímu rozp.
Celkem OÚ

13 750
9 990
804 767
985 996
281 202
0
46 925
8 184
226 264
36 612
6 967 185

381 106
118 278
264 722
36 450
268 787
124 670
29 760
17 566
1.038 755

873 705
91 462
6 856
74 715
0
283 946
757 398
666 562
24 956
455 300
1 515
49 516
32 285
3 899
29 837
12 023
3 603
23 629
159 968
1 845
10 634
784 054

Poděkování
V minulém vydání zpravodaje byli občané
informování o možnosti zakoupení kalendáře na rok
2017 se starými fotografiemi z naší obce. Myslíme, že
nejen majitelé zapůjčených snímků, ale hlavně paní
Eva Karpíšková, která má zásluhu na konečné podobě
kalendáře (což nebylo zrovna jednoduché vzhledem ke
kvalitě papírových fotografií) zaslouží poděkování.
Eva a Otto Lancovi
Za občany děkujeme panu Liborovi Dědkovi
ml. za pomoc se zimní údržbou místní komunikace na
Klíčnov
a panu Martinovi Köhlerovi, který se ve svém
volném čase aktivně stará o přírodní kluziště na hřišti k
velké spokojenosti všech malých i velkých bruslařů.
Doufáme, že mrazivé počasí vydrží co nejdéle, aby se
mohlo ještě dlouho bruslit.

Zprávy o činnosti spolků
Pulečci z.s.
Možná někteří z Vás zaznamenali, že
v minulém roce proběhlo pár akcí „na zkoušku“ pro děti
mimo působení dosavadních pulečenských uskupení.
Letos jsme se rozhodli pro oficiální status a jako spolek
Pulečci bychom rádi pozvali děti i dospělé k účasti na
pravidelném programu, stejně tak k zapojení se do
větších akcí.
Prozatimní program pravidelných „čtvrtečních
klubíků“ jste již obdrželi (plánované činnosti zůstávají a
proběhnou). Na základě dotazníkového šetření jsme se
rozhodli, že od dubna budou „čtvrteční klubíky“
probíhat každý týden, střídavě dopoledne mezi 10:0012:00 (činnost bude uzpůsobena více menším dětem
předškolákům) a odpoledne mezi 15:00-17:00 (aktivity
budou připravovány, tak, aby se vyřádili předškoláci i
školáci). V „klubíku“ je možné zůstat déle, pokud
odpolední čas koliduje s Vašimi možnostmi. Program na
měsíce duben, květen a červen obdržíte co nejdříve.
Cvičení rodičů s dětmi se ruší, avšak na pohyb jsme
úplně nerezignovali a v nějaké podobě se objeví určitě i
v rámci samotných „klubíků“.
Co se týče větších akcí, na přelomu března a
dubna plánujeme „Pozdní masopust“ , ve čtvrtek 30. 3.
celý den masopustní dílna v „klubíku“ s výrobou masek
a v sobotu 1. 4. odpolední masopustní průvod vesnicí

s dobrotami a překvapením). V sobotu 24. června
chystáme „Cestu pohádkovým lesem“, 23. září
„Drakiádu“ a na podzim 1. listopadu „Dušičkovou noční
bojovku“.
Pro dospělé zvažujeme filmový klub, o přesné
náplni i termínech Vás budeme informovat. Veškeré
aktuality zveřejňujeme na Facebookových stránkách
(stačí vyhledat Pulečenský tvořivý klubík).
Budeme se těšit na viděnou a doufáme, že se
nám podaří přispět ke kulturnímu dění vesnice (v tomto
ohledu budeme rovněž rádi za Vaše nápady
prostřednictvím Facebooku, případně vzkazem ve
schránce obecního úřadu.
Kateřina Hrubá, Dáša Veverková a Adam Hrubý

Z kronik a vzpomínek
Obilní mlýn v Pulečném čp.36
Starousedlíci o něm vědí, možná bruslili na
záložním mlýnském rybníčku, a vědí i to, že místu se
později začalo říkat traktorka nebo nástrojárna. Pro
úplnější pohled přidávám pár informací načerpaných z
velice zajímavé knihy Vodní díla v povodí Mohelky a
Zábrdky od Zdeňka Jodase.
Mlýn se nacházel asi 500 m za soutokem
Mohelky s Pulečenským potokem při hlavní silnici na
Rychnov, dnes v areálu firmy Machala. Čtyřmetrové
vodní kolo bylo poháněno shora padající vodou z
náhonu. Náhon odbočoval vlevo v místě ústí Pulce do
Mohelky a směřoval k nevelikému rybníku, který nad
mlýnem vytvářel prostor pro zásobu vody. Nádrž měla
plochu 468 m2 a objem 281 m3. Místo rybníka je v
terénu dosud patrné. Z rybníka odtékala voda otevřeným
náhonem na mlýnské kolo.
Prvním mlynářem byl pravděpodobně v r. 1623
Elias Weber. Na počátku 18. století mlýn vyhořel, ale
majitel ho obnovil a první obilí se zde nově semlelo 28.
září 1711. Posledním majitelem mlýna byl malíř Josef
Kittel, po jeho smrti (28. 7. 1873) vdova Aurelie
Kittelová mlýn pronajala.
V roce 1893 začal ve mlýně podnikavý Anton
Schmidt z Frýdštejna stavět vodní elektrárnu. Zároveň
zaměstnal řadu dělníků pracujících na stavbě
elektrického vedení do Rychnova. V Mlýnské ulici čp.
38 postavil akumulační domek nazývaný mezi obyvateli
Funkenhausel – jiskřící domek. Právě odtud se
elektrický proud rozváděl po obci, elektřina poprvé
rozzářila žárovky v Rychnově 28. ledna 1894. Právo na
dodávku elektřiny do města si Anton ponechal až do
počátku dvacátého století.
Ve 20. století přestal mlýn sloužit svému účelu a
byl přebudován na traktorovou stanici a nástrojárnu.
Vlasta Novotná
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

