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

Vážení spoluobčané,
letošní rok, ačkoli tomu počasí moc
neodpovídá, se pomalu blíží ke konci a nastává
období bilancování a rekapitulování uplynulých
událostí.
V průběhu tohoto roku se podařilo
dokončit a zkolaudovat stavbu „Nového
sportovního a kulturního centra obce Pulečný, fáze
III“, oprava vybraných místních komunikací,
drobnější úpravy vzhledu obce, ukončit
dlouhodobě řešené prodeje pozemků atd.
Ráda bych na tomto místě poděkovala
zastupitelům, paní účetní, našim dělníkům,
spolkům, kulturní komisi a všem lidem, kteří se
aktivně zapojili do organizace sportovních a
kulturních akcí pro děti i dospělé.
Vám všem přeji, abyste nadcházející
vánoční svátky prožili v kruhu svých nejbližších, s
vánoční nadílkou bohatou na lásku, štěstí a
rodinnou pohodu. Do nového roku hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Zveme Vás na tradiční vánoční akci:



V sobotu 26. 12. od 19 hodin na sále
restaurace U Dubu pořádá SK Pulec
Štěpánskou zábavu, k tanci a poslechu zahraje
Petr Geisler, pro návštěvníky je připravena
bohatá tombola.

www.pulecny.cz

číslo účtu: 14427451/0100 KB Jablonec nad Nisou
IČO: 00832332
dat. schránka: 6bgaxkv

Milý dárek pod stromeček - stolní kalendář obce
Pulečný, za cenu 100,- zakoupíte na OÚ.

Sportovní aktivity na sále restaurace U Dubu:
 Jóga pro začátečníky
Zahájíme ve čtvrtek 7. 1. od 19.30 do 20.30 hod
 Stolní tenis
úterý, čtvrtek vždy od 16 do cca 19 hodin
sobota a neděle vždy od 15 do cca 19 hodin
Kdy na zastupitelstvo?
V pondělí 25. 1. 2016 v 18.00, sál
restaurace U Dubu.
Po zasedání Vám představíme návrh
klubovny a zázemí nového společenského a
sportovního centra.
PROSINEC 2015

Obecní úřad informuje:
Provoz OÚ o vánočních svátcích:
23.12. 2015 dovolená
28.12. 2015 zkrácená pracovní doba do 14 hodin
29.12-31.12 2015 dovolená
Změny termínu vývozu popelnic
Na přelomu roku se opakují dva liché týdny
po sobě. Rok 2015 končí 53. týdnem (tj. lichým) a
nový rok 2016 začíná 1. týdnem (tj. lichým). Z
tohoto důvodu dojde u čtrnáctidenního cyklu k
záměně sudých a lichých týdnů výsypů.
Toto se týká v letním období i svozů
kombinovaných.
ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 13. 12. 2015
S platností od 13.12.2015 platí úprava
systému návaznosti jednotlivých linek MHD
v centrální přestupní zastávce na terminálu MHD
„Autobusové nádraží“. Nově budou stanoveny pouze
dva přestupní časy páteřních linek v dané hodině
(každou 15 a 45 minutu). V tyto uvedené časy se
v pracovní den v době dopravní špičky na terminálu
sjede celkem až 8 linek MHD z různých směrů, čímž
dojde k výraznému zlepšení přestupních vazeb. Nová
koncepce reaguje na změny intervalů spojů ČD ze 40
na 30 minut, ke které dojde od 13.12.2015 v rámci
celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy a
požadavky cestujících na zlepšení přestupních vazeb
z různých linek MHD v obou směrech.
Ve směru na Jablonec nad Nisou o 4 minuty dříve
(..26, ..56)
Ve směru na Rychnov u Jablonce n.N. o 3 minuty
déle (..03, ..33)
Dovolená na zdravotním středisku:
 MUDr. Kateřina Vacátková:
18. 12. a 21. – 23. 12. 2015 v ostatních dnech
platí obvyklá ordinační doba.
V případě nepřítomnosti zastupuje:
MUDr. Jiří Šmíd, Mšeno, ul. B. Němcové 7, tel.
483 302 506 a
MUDr. Anna Novotná, Kokonín, ul. Jižní, tel.
483 302 189
Informace ze zastupitelstva
V letošním roce se uskutečnilo 13 řádných
zasedání OZ na sále restaurace U Dubu za hojné
účasti občanů (13. poslední se výjimečně uskuteční
21.12. od 16.30 hodin na obecním úřadě). Zasedání
budou i nadále každé poslední pondělí v měsíci od
18 hodin a všichni mají možnost zde přednést své
připomínky k jednotlivým projednávaným bodům
nebo v diskusi.

Na 10. zasedání OZ účetní A. Klacková seznámila
zastupitele se zůstatky na účtech:
U Komerční banky k 31.8.2015: 4.207.628,77 Kč
U ČNB k 31. 8. 2015: 186.750,11 Kč.
Byly projednány prodeje, pronájmy a směny
pozemků nebo vypořádání hranic pozemků, kdy
soukromé pozemky zasahovaly do obecní
komunikace.
Starostka informovala zastupitele, že firma
KZS Jistebsko provedla úpravu obecní cesty u
Karbanů směrem k Havlovým tak, aby nedocházelo
k zatopení dešťovou vodou domu Karbanových.
Nebyla schválena navržená oprava obecní
cesty p.č. 1278 k domu Turczyniakových a p.č.
1721/1 k domu Trojákových.
Z důvodu plánované kanalizace v lokalitě
Z 6a (nad zahrádkami) nebyla opravena část
komunikace p.č. 1733. Místo toho byla opravena část
komunikace p.č. 1347 (od Horčičků k Sýkorům).
Místostarostka informovala zastupitele, že
územní studie lokality Z1 (za pumpou) je zanesena
v evidenci územně plánovací činnosti. A dále, že je
v konceptu projekt komunikace v lokalitě Z6a.
Na 11. zasedání OZ byly schváleny prodeje
pozemků, projednány pronájmy pozemků. Bohužel
nedošlo k dohodě vypořádání hranic pozemků s p.
Liborem Dědkem. Z tohoto důvodu nebyla
provedena oprava části komunikace p.č. 1702/1.
Neopravený úsek místní komunikace bude opatřen
příslušnými dopravními značkami upozorňujícími na
špatný stav vozovky.
Byla schválena upravená smlouva o zajištění
požární ochrany v k.ú. Pulečný uzavřenou mezi obcí
Pulečný a Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Krajský úřad LK, odbor kontroly provedl
dílčí přezkoumání hospodaření obce za období od
1.1. do 31.8. 2015. Nebyly zjištěny nedostatky.
Starostka odvolala pana Václava Huttu
z funkce předsedy kontrolního výboru, z důvodu
nerespektování závěru místního šetření ze dne
5.10.2015. Pan Hutta zpochybnil toto jednání a sám
předal starostce žádost o uvolnění z funkce předsedy
kontrolního výboru.
Starostka otevřela diskusi o provedených
komplexních úpravách a informovala zastupitele i
přítomné, že byly zjištěny nedostatky při
provedených pozemkových úpravách v minulém
volebním období, tyto nedostatky se řeší ve
spolupráci s Pozemkovým úřadem ČR.
Na 12. zasedání OZ starostka informovala
zastupitele, že o prostory bývalého odloučeného
pracoviště MŠ projevila zájem obecně prospěšná
společnost BEZMEZER z Rychnova u Jbc. Starostka
vyzvala spolky Pulečný sobě a SK Pulec, aby se
vyjádřily, zda mají zájem o využití těchto prostor pro
zájmové kroužky pro děti.

Byla schválena aktualizovaná Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
1/2015.
Kontrolní výbor – v současné době není
obsazena funkce předsedy kontrolního výboru, která
je ze zákona povinná. Starostka navrhla na funkci
předsedy kontrolního výboru zastupitele Petra Jandu,
který
funkci
odmítl
z důvodu
pracovní
zaneprázdněnosti. Volba předsedy KV je odložena
na další zasedání.
Starostka oznámila zastupitelům úmysl
změny ve výkonu funkce neuvolněné starostky na
dlouhodobě uvolněnou od 1.1.2016. Zastupitelé
návrh schválili.
Starostka seznámila zastupitele o výzvě
Ministerstva pro místní rozvoj, jedná se o dotaci
Obnova venkova, DT č. 2 – obnova místních
komunikací. Zastupitelé schválili podání žádosti na
MMR do výše 1 mil. Kč.
Dále zastupitelé schválili podání žádosti na MMR,
DT č. 3 – obnova sakrálních památek – oprava
kamenného kříže na hřbitově do výše 100 tis. Kč.
Starostka informovala o zahájení řešení černé
skládky v Pulečenském lese. Způsob likvidace
navrhne specializovaná firma, která v současné době
zpracovává projekt. Na nákladech na likvidaci této
skládky se bude podílet i Liberecký kraj – odbor
životního prostředí. V jarních měsících dojde
k vykácení stromů v okolí skládky, k vyklizení a
následnému zavezení.
Byla schválena smlouva na zimní údržbu v
obci s Kokonínskou zemědělskou a.s.
Dne 25. 11. 2015 vydal Stavební úřad
v Rychnově u Jbc. kolaudační souhlas, který je
dokladem o povoleném účelu užívání stavby Nové
společenské a sportovní centrum obce Pulečný, fáze
III – terasy.
Dne 29.10.2015 předala firma Strabag a. s.
zápis o předání a převzetí dokončené stavby. Byly
tak splněny podmínky pro poskytnutí dotace z MMR
a LK. Nadále se řeší odstranění drobných
nedostatků, které nahlásili občané.
Předseda finančního výboru ing. L. Šolc
informoval zastupitele, že finanční výbor projednal
předložený návrh schodkového rozpočtu na rok 2016
dle jednotlivých paragrafů a doporučuje ho ke
schválení.
Zastupitel V. Hutta osobně předal starostce
žádost o obnovení přístupové cesty k domům č.p.
190, 191 a k pozemkům domu č.p. 189.
Kotlíkové dotace pro domácnosti
V úterý 15. 12. zástupce společnosti
FleerCom s.r.o. informoval přítomné občany
(v počtu 5), o možnostech získání podpory na
pořízení kotlů na uhlí z Kotlíkové dotace.

Podpora fyzickým osobám bude poskytována
formou dotace s hranicí uvedenou v přehledu:
70 % způsobilých výdajů v případě instalace kotle
spalujícího pouze uhlí,
75 % způsobilých výdajů v případě instalace
kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle,
80 % způsobilých výdajů v případě realizace
projektu OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na
biomasu).
Způsobilé náklady představují náklady na
stavební práce, dodávky a služby bezprostředně
související s pořízením nového zdroje vytápění a
realizaci „mikro“ energetického opatření.
Maximální výše způsobilých výdajů u Kotlikové
dotace 2015 je stanovena ve výši 150 000,- Kč.
Pro první vlnu Kotlíkových dotací je připraveno
3 000 000 000 Kč.
Zákonné povinnosti provozovatelů kotlů na tuhá
paliva:
Od roku 2017 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2.
emisní třídy
Od roku 2017 je povinné zajistit revizi kotle na tuhá
paliva a každé dva roky revizi opakovat.
Od roku 2017 musí uživatel kotle na tuhá paliva
povolit vstup do kotelny státním úředníkům za
účelem kontroly, zda nedochází ke spalování
zakázaného odpadu.
Od roku 2018 je zakázáno prodávat kotle 3. emisní
třídy
Od roku 2022 je zakázáno provozovat kotle 1. a 2.
emisní třídy.
Kulturní komise informuje:
Obecní úřad spolu s kulturní komisí a ve spolupráci s
místními
spolky
vydala
stolní
kalendář
s fotografiemi z obce, ze sportovních a kulturních
akcí. Kalendář je k prodeji na obecním úřadě za
100,- Kč.
Výtěžek z prodeje kalendáře obohatí „konto zvon“,
na který bylo vybráno v roce:
2009
2011
2013
2013
2014
2015
2015
2015
Celkem

972,- Kč
1 863,- Kč
1 819,- Kč
12 900,- Kč
1 200,- Kč
2 373,- Kč
5 000,- Kč
4 250,- Kč
30 377,- Kč

V pokladničce - kapličce
Advent
Advent
Dar p. Ewalda Hübnera
Advent
Sběr železného šrotu
Bursa knih
Advent a setkání jubilantů

Cenová nabídka na výrobu zvonu
s příslušenstvím včetně montáže od vybrané firmy
Zvonařství Votruba, obec Myslkovice činí: 47 300,Kč. Ještě chybí suma z prodeje kalendářů a 3. března
máme v plánu uspořádat „BURZU KNIH“. Doufám,

že získáme další finance na výrobu zvonu, která
bude zahájena začátkem příštího roku a
20. března 2016 zvon společně slavnostně odhalíme
v kapličce.
V sobotu 21. listopadu obecní úřad spolu
s kulturní komisí nově uspořádal setkání jubilantů a
seniorů.
Podzimní odpoledne zpestřily našim
spoluobčanům hrou na kytaru rychnovské děti ze
základní umělecké školy, zahráli a zazpívali
sourozenci Fuksovi, o mluvené slovo se postarala
Kateřina Vencbauerová. Poté si všichni společně
pochutnali na večeři, kterou připravili manželé
Pfefferovi. Večer se setkání rozproudilo v příjemnou
zábavu, na které k tanci a poslechu zahrála výborná
jablonecká skupina Sousedi. Na akci bylo pozváno
28 jubilantů, z nichž se někteří omluvili ze
zdravotních důvodů, k naší velké radosti ale většina
naše pozvání přijala. Setkání se zúčastnila i bývalá
starostka pí. Křížková a čtyři rodačky z Pulečného.
Všichni jsme se dobře bavili a věříme, že se příští
rok opět sejdeme a ve větším počtu.
Již tradičně patřila druhá prosincová neděle
adventnímu setkání. Zahájili jsme jej odpoledním
programem na sále restaurace U Dubu, kde byly
k vidění krásné panenky ze sbírky paní Jaroslavy
Dědkové, ke koupi se nabízely rozmanité výrobky
z korálek, vlny, medu a perníků. Pro děti byly
připraveny vánoční dílny s vlastnoruční výrobou
svíček, vánočních ozdob či malování perníčků. V 17
hodin jsme si v kapličce vyslechli adventní sváteční
slovo pana kaplana Lukáše Hrabánka, poté krásně
zazpívala Hanka Fuksová a Kateřina Vencbauerová
přečetla vánoční povídku. Na závěr excelentně
zazpíval jablonecký komorní sbor. Pro mnohé pak
toto adventní setkání pokračovalo v příjemné
atmosféře na sále při svařáčku, vánočce, štole a
cukroví. Za upečené dobroty moc děkujeme paní
Zdence Bursové.
Výtěžek z obou akcí byl 4 250,- Kč, který byl
věnován do sbírky na pořízení zvonu do kapličky.
Děkujeme všem, kteří se na tomto dobrém skutku
podíleli, ať již koupí některého z nabízených
vlastnoručních výrobků, kalendáře nebo přímým
darem. Vážíme si toho a děkujeme.
Zprávy spolků: SK Pulec
14. listopadu se uskutečnil turnaj ve stolním
tenisu na sále U Dubu, tentokrát s menší účastí
hráčů. Soutěžilo 10 mužů a 4 ženy, takže si zahrál
každý s každým, za muže zvítězil Jaroslav Troják a
za ženy Vladana Preislerová. Putovní pohár vyhrál
Pavel Kočí, krásné ceny věnoval SK Pulec a výborné
občerstvení zajistil personál restaurace U Dubu.
Těšíme se na příští turnaj a tímto zveme všechny

příznivce stolního tenisu. Termín turnaje bude včas
zveřejněn.
Sobotní odpoledne 5. prosince patřilo
pulečenským dětem, pro které SK Pulec uspořádal
mikulášské odpoledne plné zábavy, her a mikulášské
nadílky. Zúčastnily se i nejmenší občánci, kterým
čert nahnal trochu strachu, ale sladkosti od Mikuláše
a anděla záhy vykouzlily úsměv na tváři.

Pulečný sobě
Na žádost o příspěvek bohužel nepřišla žádná
odpověď.
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

