Obec Pulečný, Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce n. N.; Telefon: 775 574 270, 483 388 296; E-mail: info@pulecny.cz; www.pulecny.cz

Vážení občané,
letošní zima překvapila svými rozmary a nestandardními
teplotami. Málo mrazivých dnů nedovolilo připravit kluziště
na hřišti, tak jako v loňské zimě. Ani běžkaři si moc neužili
lyžařských stop, i když Sokolové ze Skuhrova byli na úpravu
tras připraveni. Blíží se jaro a s uvolněnými proti
pandemickými opatřeními, se vše pomalu vrací do normálu.
V příloze zpravodaje se můžete seznámit s plánem a termíny
společenských a sportovních akcí, na kterých se budeme
společně setkávat a bavit. Zjara budeme pokračovat ve
výsadbě stromů v intravilánu obce. Na louku vedle hřbitova
a arboreta budou dosázeny ovocné stromy a úprav se dočká
i okolí obnovené malé vodní nádrže na Klíčnově. V jarních
měsících bude dokončeno víceúčelové hřiště ke sportovnímu
vyžití dětí i dospělých. A od měsíce dubna se dočkáme

rekonstrukce krajské komunikace do Kokonína, na křižovatce
u kovárny bezpečného přechodu pro chodce a nových
autobusových zastávek.
Přeji Vám hezké dny ve zdraví a dobré náladě!
Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva
Na 11. zasedání v roce 2021 zastupitelé schválili:

•
•

schodkový rozpočet pro rok 2022 dle jednotlivých paragrafů ve výši: příjmy 9 117 600,- Kč, výdaje 13 478 000,- Kč,
konsolidační položka 4 360 400,- Kč
kronikářský zápis za rok 2020

Na 1. zasedání roku 2022 zastupitelé odsouhlasili:
• Podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje z dotačního programu Obnova venkova DT č. 1 Obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti a vyčlenění vlastních finančních prostředků na výstavbu dvou autobusových
zastávek.
• Podání žádosti o dotaci na KÚLK – DT č. 4. Oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů
autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch a vyčlenění vlastních finančních prostředků na opravu mostku u čp. 13.
• Obecně závaznou vyhlášku OZV č. 1/2022 o Obecním systému odpadového hospodářství. Zároveň se ruší OZV č. 2/2021, ve
které Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV upozornil na nesrovnalost ohledně třídění elektroodpadu.

•

•

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2021 s firmou Ing. Jiří Huptych, Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10,
a s proplacením faktury za skutečné provedené práce ucelené části stavebního díla ve výši 180.882,- Kč vč. DPH. Zastupitelé
pověřují starostku zohlednit při fakturaci smluvní pokutu za nedodržení termínu závazku ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez
DPH v délce 29 dní, tj. 1072,- Kč x 29 dní = 31.088,- Kč.
Uzavření členství ve Sdružení místních samospráv ČR.

V dalších bodech 1. zasedání byli přítomní seznámeni:
• s úpravou křižovatky u kovárny, která je součástí opravy krajské komunikace do Kokonína;
• se záměrem Ing. Alfreda Millera na protipovodňové a protierozní opatření na jeho pozemcích nad rodinnými domy
Weishauptových, Durdů a Lanců.

Obecní úřad informuje
❖ S novým rokem byla obec povinna změnit vyhlášku O poplatku za komunální odpad na vyhlášku O místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Všem občanům obce děkujeme, že změnu vzali na vědomí a k poplatku se
včas přihlásili! Při změně vzniklo pár nedorozumění, které se snažíme stále řešit.
•

zajišťovat výměny za poškozené a zničené, dále pak
dodávat nové nádoby k novým objektům (např.
kolaudace nového RD). Popelnice budou postupně
přistavovány, přelepovány (změna četnosti svozu)
a vyměňovány.“

Problém je s výměnou popelnic, kterou zajišťují
Severočeské komunální služby s.r.o. v Jablonci nad
Nisou.
Paní Soňa Ježková z obchodního odd. Severočeských
komunálních služeb nám k této problematice sdělila:
„V současné době je velký problém s dodávkou malých
nádob, hlavně pak s dodávkou 60 l a 80 l, omezena je
i dodávka 120 l nádob. Výrobce není schopen pokrýt
v krátké době potřeby odběratelů a plánované dodávky
se posouvají o mnoho týdnů, u některých typů nádob
řádově i měsíců. Současně však je neobvykle zvýšená
poptávka některých samospráv, kde v mnoha případech
mění systém poplatku. Jedná se o poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, za kapacitu
sběrných nádob. V těchto případech jsou požadavky
na velké množství změn. Proto Vás tímto informujeme
o objektivních důvodech, které nám neumožní zajistit
v krátké době výměny malých nádob. Budeme evidovat
požadavky a postupně (jak situace dovolí) změny
provádět. Přednostně z pochopitelných důvodů budeme

•

Informace k vývozu popelnic:
Popelnice s četností vývozu 1x za 14 dní jsou vyváženy
každý pátek sudého týdne (tzn. 11/2, 25/2, atd.)
Popelnice s měsíčním vývozem jsou vyváženy každý
první pátek v měsíci (tzn. 4/2, 4/3, atd.)
Doporučujeme: dejte popelnice na stanoviště odvozu
ve čtvrtek večer, popeláři je vyvážejí v pátek brzy ráno.

•

Se změnou na 14 denní vývoz popelnic mají občané,
kteří topí uhlím, problém s nedostatečnou velikostí
popelnice – důvodem je množství popela.
Doporučujeme: objednejte si 1 popelnici na popel
a druhou popelnici na směsný odpad.
Děkujeme za spolupráci a za pochopení!

❖ Informace o odpadovém hospodářství za rok 2021
Název odpadu

Množství (tuna)

Náklady v Kč

Kč/tuna

Název odpadu

Množství (tuna)

Náklady v Kč

Kč/tuna

papír, lepenka
sklo
biolog. odpad
plasty

8,977
5,481
1,083
6,772

50 630
11 523
2 139
100 504

5 627
2 102
1975
14 841

objemný odpad
směsný odpad
pytle

7,56
63,391

41 122
306 393
22 510

5 39
4 833

Celkem náklady za odpad

534 821 Kč

Celkové příjmy za odpad

408 189 Kč

❖ V tomto roce by měla být dokončena 1. Změna územního plánu obce Pulečný. Poslední připomínky dotčených orgánů nyní
zpracovává atelier Aurum s. r. o. Pardubice. Po dokončení a předání projektu vyhlásí pořizovatel odd. Územního
a strategického plánování magistrátu Jablonec n. N. (dle stavebního zákona) veřejné projednání 1. změny ÚP. O přesném
termínu budete včas informováni na všech dostupných info kanálech obce (tzn. ve vývěskách, webových stránkách, v aplikaci
V obraze, v Pulečenském zpravodaji…)
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Plán oprav a investic v roce 2022
•

•

•
•
•
•
•

Úprava křižovatky u kovárny: 1. 4. 2022 zahájí firma
Strabag opravu krajské komunikace od kovárny do
Kokonína k firmě IMP. Obec jedná se zhotovitelem fy.
Strabag a.s., projektantem Ing. Beldou a KSSLK o úpravě
naší křižovatky dle projektu. Obec by se měla finančně
podílet na realizaci chodníků, veřejného osvětlení
a výstavbě nových autobusových zastávek.
Oprava fasády na kulturním domě U Dubu: rekonstrukce
fasády by měla začít v dubnu tohoto roku. V plánu je též
vybudovat novou terasu před restaurací.
Osazení pochůzné krajnice mříží (směrem k hasičárně).
Koupě zahradní techniky pro údržbu zeleně v obci.
Oprava mostku u čp. 13 (u Chvojků).
Vybudování veřejného osvětlení na Z6.
Oprava střechy a fasády na hasičárně.

UPOZORNĚNÍ
Během plánované rekonstrukce silnice třetí třídy č. 28716 od
křižovatky v Pulečném po Kokonín bude plná uzavírka
„Pulečenského lesa“. Předmětem zakázky Krajské správy silnic
Libereckého kraje je provedení kompletní rekonstrukce vozovky
a řádné odvodnění silnice III/28716 a III/2879 v úseku od
autobusové zastávky IMP v místní části města Jablonce nad
Nisou - Kokonín až po křižovatku u autobusové zastávky v
Pulečném. Vzhledem k velkému rozsahu prací bude úplná
uzavírka trvat pravděpodobně od 1. 4. 2022 do 1. 12. 2022.
Přepokládaná hodnota rekonstrukce je 72 mil. Kč.
Z důvodu úplné uzavírky silnice bude omezena autobusová
doprava - objízdná trasa autobusů MHD do Rychnova bude
vedena ul. Boční a Kostelní. Do Pulečného je z Rychnova
plánována kyvadlová doprava.

Z kronik a vzpomínek - 30. výročí samostatnosti Pulečného

Rok

1854
1854
1913
1930
1950
1970
1980
1991
2001
2022

Obec

Počet domů

Počet obyvatel

Počet
obyvatel/dům

1850 se obec Pulečný poprvé osamostatnila
Pulečný
133
857
Klíčnov
35
201
1888 Klíčnov je připojen k Pulečnému
Pulečný
196
1086
Pulečný
207
1023
Pulečný
199
421
Pulečný
120
376
Pulečný
88
286
Pulečný
98
216
Pulečný
106
260
Pulečný
185
471

6,4
5,7
5,5
4,9
2,1
3,1
3,3
2,2
2,5
2,5

Při sestavování této statistiky si uvědomuji, jak se historicky
neustále měnily hranice zemí, panství, obcí, farností, krajů
v důsledku společenskopolitických a majetkových změn.
A v příhraničních oblastech ještě měrou zvýšenou.
V důsledku toho se u nás v Pulečném dá pojem
„starousedlík“ pojímat různě. Je to ten, kdo tu žije od
narození bez ohledu na věk? Nebo ten, kdo přišel po 2. sv.
válce při osidlování pohraničí? Nebo ti, kteří se přistěhovali
před několika málo lety, cítí se tu doma a dění v obci jim není
lhostejné? A je starousedlíkem ten, kdo tu má kořeny, ale
patriot není a není tu spokojený? Odpověď asi není
jednoznačná.
Mezi námi „Pulečňáky“ je řada lidí, kteří tu žili v roce 1960
i v roce 1992 a žijí tu i v r. 2022.
Proč uvádím právě tyto roky:
R. 1960 Pulečný zbaven statutu samostatné obce a spojen
s Rychnovem u Jablonce n. N.
R. 1992 Pulečný opětně nabyl samostatnosti
R. 2022 Pulečný je 30 let samostatnou obcí

Rok 1960 nám přinesl stavební uzávěru, zahrádkářskou
kolonii ve středu obce, rozhodnutí o přeměně Pulečného na
zemědělskou a rekreační část Rychnova, odvodnění
Kopaniny, zrušení obchodu, školy a některých aktivit občanů.
Samozřejmě, že všechny změny v obci po r. 1960 nelze
přičítat jen přičlenění k Rychnovu. Centralizace dětí do
velkých škol byla obecným znakem doby stejně tak jako
přenášení kultury a sportu z nejmenších obcí do měst.
Napomohl k tomu i rozvoj osobní automobilové dopravy.
Rok 1992 nám pak opět otevřel možnosti k řízení a rozvoji
své obce. Velkou měrou se tomu stalo aktivitou a prací
zástupce Pulečného v zastupitelstvu MNV v Rychnově pana
Milana Honse a Evy Strnadové. Jejich vytrvalou snahou jsme
dospěli až k referendu za osamostatnění Pulečného.
Rok 2022 je rokem 30. výročí znovu osamostatnění naší
vesnice. Určitě si to v různých formách budeme během roku
připomínat.

Vlasta Novotná, kronikářka

3

Společenská kronika
V lednu a únoru narozeniny a životní jubilea oslavili:
Vítězslav Ernest
Milena Rulcová
Josef Bárta

Petruše Jandová
Miroslav Beneš
Jaroslav Souček

Libuše Bártová
Vojtěch Miko
Jan Vyčítal

Václav Poláček
Eva Krejčíková

V březnu a dubnu narozeniny a životní jubileum slaví:
Hana Virtová
Hana Pátková
Daniela Weishauptová
Hana Pátková
Jan Kiraly
Jan Wawřich

Jaroslav Vojtěch
Jiří Karban
Jana Huttová
Kazimír Strnad
Zdeňka Hájková
Jitka Ederová

Illse Dědková
Helena Kiralyová
Jaromír Janda
Vlasta Musilová
Jiří Musil

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let!
3. 1. 2022 se narodila Sofie Nigrínová

Rodičům k malé Sofii gratulujeme a všem přejeme
zdraví, štěstí a spokojený život!

Kulturní komise informuje
I přes stálou nepřízeň se situací pandemie Covid-19 jsme Vám chtěli alespoň trochu
zpříjemnit Advent. V pátek jsme rozvezli Všem dětem do 10 let balíčky od Mikuláše, starší
občany jsme postupně navštívili s přáním hezkých Vánoc a předali jim malou pozornost od
obce.
V sobotu 4. 12. jsme se neformálně sešli
při rozsvícení vánočního stromečku. Děti
z dětské skupiny „Melounek“ (za pomoci
svých učitelek Martiny a Denisy) vyrobily
zvonečky – a stromeček u klubovny pěkně
ozdobily. Dodatečně pěkně děkujeme!
Adventní
podvečer
nám
svým
vystoupením zpříjemnily a obohatily
„Ohnivé čarodějky“.

Přílohou tohoto zpravodaje je
přehled kulturních a společenských akcí,
které kulturní komise spolu s SK Pulec předpokládají pořádat v tomto roce. Všichni si moc přejeme, aby nás pandemie přestala
trápit a mohli jsme se společně setkávat a pobavit na připravovaných akcích. První akcí, na kterou Vás všechny zveme,
je cestovatelská přednáška pánů Kvardy a Chluma, kteří nás provedou Laosem po proudu Mekongu – a koná se v pátek 11. 3. od
18 hodin. Dále jsou v plánu tradiční akce jako je pouť, vítání občánků, turnaj ve stolním tenise, rozloučení s prázdninami či setkání
se seniory. O všech akcích Vás budeme včas informovat.
Ani v tomto roce nezapomeneme s gratulacemi na naše starší občany. Jak je již zvykem, zástupkyně obce navštíví a popřejí
k životnímu jubileu všem, kteří v roce 2022 oslaví 65, 70 a více let. Občany, kteří oslaví 75, 80 a více let potěšíme dárkovým
balíčkem.
Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný, IČO: 00832332, e-mail: info@pulecny.cz, zapsán do evidence periodického tisku, evid. číslo: MK ČR E 17191.4
redakční rada: Jana Mališová, starostka@pulecny.cz, Eva Karpíšková, evakarpiskova@email.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 30. 4. 2022

