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,
pro mnoho z nás začíná nejkrásnější
období roku. Jarní měsíce se svým kouzlem
probouzející se přírody, prvních jarních květů a
veselým zpěvem ptáků přinášejí novou energii,
barvy, vůně a dobrou náladu. Většina z nás začne,
jako každý rok, jarním úklidem. Nejinak tomu
bude i v Pulečném. Tuto sobotu se členové spolků
zapojí do úklidu obce. Spolek Pulečný sobě uklidí
arboretum a okolí hřbitova, SK Pulec připraví
hřiště a hranici na čarodějnice. Je možné přivézt
všechny vyřezané dřeviny, dřevo, větve, atd.
Budeme velmi rádi, když se připojíte v sobotu,
nebo pomůžete uklidit okolí vašeho domu, přilehlý
břeh či pozemek podél obecní cesty. Jedná se o
náš společný prostor, ve kterém žijeme a
vychováváme naše děti.
Děkujeme panu Mgr. M. Vondřichovi za kresbu
v hlavičce zpravodaje.
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Zveme Vás
• Místní spolky Pulečný sobě a SK Pulec pořádají
pro své členy a pulečenské dobrovolníky jarní
brigádu v sobotu 25. dubna od 9.00 hodin. Sraz
na místním hřišti, hrábě, nůžky, lopaty s sebou.
• Pro děti bude ve čtvrtek 30. dubna připraven
lampionový průvod a pálení čarodějnic. Sraz
účastníků v 18.00 hodin v arboretu nad kaplí,
čarodějnické převleky vítány.
• Ve čtvrtek 14. 5. přivítáme naše malé občánky
v místní kapličce. Děti jsou pozvány dle ročníků
narození. 7 dětí ročník 2014-15 v 15.00 hodin a 7
dětí ročník 2013 v 16.00 hodin.
Srdečně zveme děti společně s rodiči, prarodiči,
sourozenci…
I nadále je možné si zasportovat na sále restaurace U
Dubu
• Cvičení rodičů s dětmi
středa od 1700 do 1800 hodin
• Stolní tenis
úterý, čtvrtek vždy od 1600 do cca 1900 hodin
sobota a neděle vždy od 1500 do cca 1900 hodin
Kdy na zastupitelstvo?
V pondělí 27.4. v 18.00 na sál restaurace U Dubu

DUBEN 2015

Informace z obecního úřadu
• V neděli 26. 4. se uskuteční pravidelný „Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu“ v časech:
8.15 hod – Kopanina u Myslivecké chaty
8.30 hod – Klíčnov u fy. Tomex
8.45 hod – Pulečný šrotiště
9.00 hod – Parkoviště u restaurace U Dubu
9.15 hod – Kovárna u zastávky MHD
•

Od 1. května budou v obci zaměstnáni celkem tři
pracovníci na veřejně prospěšné práce. Využili
jsme nabídku dotace na pracovní místa Úřadu práce v Jablonci nad Nisou, do 31. října t.r. budou
tito zaměstnanci pracovat na úklidu, čistotě a
vzhledu obce.
• Citujeme odpověď na žádost o velkoplošnou
opravu krajské komunikace od hasičské zbrojnice
směr Klíčnov: “Uvedený úsek silnice III/28711 je
klasifikován dle TP 82 jako havarijní, z čehož je
zřejmé, že Váš podnět je zcela oprávněný. Bohužel
z finančních důvodů není možné okamžitě opravit
všechny silnice, které jsou v současné době v havarijním stavu. Silnice III/28711 bohužel není zařazena k realizaci velkoplošných oprav v r. 2015. Bude
provedena lokální oprava výtluků v nejnutnějším
rozsahu, a to v termínu od konce dubna, dle klimatických podmínek do 15. května t.r. Budeme usilovat o zařazení výše uvedeného havarijního úseku
silnice k realizaci opravy v roce 2016.“ podepsán
Jiří Medek, vedoucí územního technicko-správního
odd. Východ KSSLK.
• Na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje
najdete portál krizového řízení, který je určen
laické a odborné veřejnosti s informacemi o aktuální bezpečnostní situaci, uzavírek komunikací a
mimořádných událostech: https://pkr.kraj-lbc.cz
• Mysliveckou chatu na Kopanině získala v dražbě
společnost Sundisk s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Zástupce firmy se zúčastní příštího zasedání OZ a seznámí přítomné s aktivitami a záměry firmy.
• Uzávěrka žádostí k projednání na zasedání OZ je 7
dní před zasedáním.
• Objednali jsme dva koše na psí exkrementy , jeden
bude umístěn u vývěsky u kovárny, druhý na návsi.
• Informace k povolení kácení stromů
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich
vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu
fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (od 1/10
do 31/3).
Povolení ke kácení dřevin vydává pro území Pulečného
obec Pulečný. Věc je řešena ve správním řízení, v jehož
rámci dochází k vyhodnocení stavu stromů, jejich
funkčního a estetického významu a posouzení důvodů
ke kácení. V závislosti na obtížnosti posouzení a
nutnosti provedení místního šetření ve lhůtě 30ti dnů.
Samotné vydání povolení není zpoplatněno, avšak
v rámci správního řízení je ve většině případů nezbytné
provést místní šetření, za nějž je stanoven poplatek ve
výši 500,- Kč za každou započtou hodinu. Návrh na

zrušení správního poplatku nebyl nadpoloviční
většinou zastupitelů schválen.
Zdravotní stav některých stromů v zastavěné oblasti
obce je bohužel na konci životnosti, suché větve,
hnilobné praskliny v kmeni vykazují špatný zdravotní
stav a hrozí nebezpečí pádu stromů. Krajská správa
silnic LK dle zdravotního stavu označila-očíslovala
stromy směrem na Klíčnov. Případní zájemci o
pokácení těchto stromů se mohou hlásit na obecním
úřadě, kde vystavíme povolení kácení. Dále se mohou
hlásit zájemci o samotěžbu poškozených stromů v obci,
např. podél obecních cest.
Informace ze zastupitelstva
Aktuálně nás nejvíce zaměstnává řešení
prodejů pozemků, které byly schváleny v minulém
volebním období, ale nebyly vyřešeny smlouvy se
zápisem do katastru. Jedná se zároveň i o různé směny
pozemků, případy, kdy soukromé pozemky zasahují do
místních komunikací, připravujeme návrhy darovacích
či směnných smluv.
Dále připravujeme lokality Z1 a Z6 pro
budoucí zástavbu tak, aby mohl probíhat prodej
pozemků.
Pro lokalitu Z1 (nad pumpou) je zpracována územní
studie, která bude po zapracování drobné změny
zaregistrována na Oddělení územního plánování
Magistrátu města Jablonce nad Nisou. Následně
zadáme projektovou dokumentaci na vybudování
komunikací a zasíťování. Pro lokalitu Z6 (nad
zahrádkami) máme zpracovanou parcelaci, kterou po
posouzení Oddělení územního plánování Magistrátu
Jablonec nad Nisou zveřejníme a nabídneme k prodeji.
Současně probíhá zpracování projektové dokumentace
na kanalizační stoku pro tuto oblast. S využitím dotací
plánujeme opravy několika místních komunikací.
Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj za získání bílé
stuhy v soutěži Vesnice roku 2014 bude opravena MK
nad zahrádkami a část cesty od Kiralů ke křižovatce u
Zaoralů.
Z dotace Krajského úřadu Libereckého kraje bude
opravena druhá část cesty od Kiralů k Zaoralům,
dokončení opravy cesty u Dědků a u Pultarů. Zároveň
budou probíhat drobné opravy cest dle stavu finančních
prostředků.
Doufáme, že se nám podaří zachránit klíčnovský
rybník, kde k vyřešení potřebujeme spolupráci majitele
přilehlých pozemků pana Libora Dědka.
Zastupitelstvo rozhodlo a schválilo podporu
činnosti spolků Pulečný sobě a SK Pulec jednorázovým
příspěvkem 30 tis. Kč pro každý spolek na rok.
Zároveň pověřují finanční výbor, aby po ukončení roku
2015 zkontroloval účetnictví obou spolků, zda byly
poskytnuté finanční prostředky účelně vynaloženy na
akce určené obyvatelům obce Pulečný.
Starostka pověřila předsedu finančního výboru
Ing. L. Šolce k prověření nákladů za likvidaci
komunálního odpadu. Jedná se o vyhodnocení, zda-li je
pro obec výhodnější placení poplatku za likvidaci
odpadu „na občana“ nebo „na popelnici“.
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Předseda kontrolního výboru V. Hutta přednesl
obsah činnosti kontrolního výboru.
Na 3. zasedání OZ byl jmenován výbor
kulturní komise ve složení: Eva Karpíšková, Eva
Lancová a Jaroslava Zaoralová, který bude ve
spolupráci s pulečenskými ženami spolupracovat a
pomáhat při pořádání kulturních a společenských akcí.
Na 5. zasedání OZ byla schválena Obecně
závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Pulečný.
Komunální odpad se třídí na složky:
a) Papír,
b) Sklo,
c) Plasty, které se třídí na: PET lahve, ostatní
plasty
d) Kovy,
e) Nápojové kartony,
f) Textil,
g) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
h) Nebezpečný odpad,
i) Objemný odpad, směsný odpad
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu:
1. Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené
logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou
určené k odkládání:
a) Papíru – barva modrá,
b) Skla – barva zelená,
c) PET lahví – barva žlutá,
d) Biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu – barva hnědá
e) Textilu – barva bílá
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u sběrného
dvora pod obecním úřadem a u budovy hasičské
zbrojnice.
3. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Naplněné a zavázané pytle se odkládají na stanoviště
u sběrného dvora pod obecním úřadem a u budovy
hasičské zbrojnice.
4. Oddělené soustřeďování kovů je také dále zajišťováno jedenkrát ročně mobilním svozem, a to přímo do zvláštní sběrné nádoby k tomuto sběru určené.
5. Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je
zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem na
předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Obec o termínech sběru kovů a nebezpečného
odpadu informuje vyvěšením oznámení na úřední
desce obecního úřadu, na výlepových plochách a
na webových stránkách obce.
6. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně, a to vždy 1. sobotu v měsíci DUBNU,
ČERVNU, SRPNU, ŘÍJNU od 9.00 do 11.00
hodin. Objemný odpad je odebírán přímo do velko-

objemového kontejneru ve sběrném dvoře pod
obecním úřadem.
V současné době je velmi skloňovaný pojem
biodpad, který lze rozdělit do skupin dle vzniku.
Jednak máme biologicky rozložitelný komunální odpad
rostlinného původu ze zahrad, což je listí, tráva, suché
rostliny, větve z ořezu stromů apod. Dále biologický
odpad rostlinného původu z kuchyní, kam patří slupky,
zbytky ovoce a zeleniny, suché květiny, kávová
sedlina, zbytky čaje apod. Poslední skupinou je
biologický odpad živočišného původu, resp. biologický
odpad rostlinného původu, který byl smíšen
s biologickým
odpadem
živočišného
původu.
Jednotlivé skupiny se liší způsobem likvidace a
náročností na zpracování odpadu. Od 1. ledna letošního
roku mají obce povinnost odděleně soustřeďovat
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
v období vegetace od 1. dubna do 31. října.
Proto je možné od 1. dubna přivézt trávu, listí a
materiál z údržby zahrad a odložit ho do vyhrazeného
prostoru u místního hřbitova. Na bioodpad
z domácností slouží BIO nádoba - hnědá popelnice,
která je umístěna u hasičské zbrojnice.
Na obecním úřadě je zdarma k vyzvednutí balíček
obsahující barevné tašky na tříděný odpad
z domácností včetně pytlů, které se po naplnění
odkládají do drátěných košů na sběrných místech.
Vyzýváme ty občany, kteří nemají uzavřenou smlouvu
o vývozu komunálního odpadu (popelnici) ani si
nekupují bílé pytle, aby místnímu obecnímu úřadu do
31. 5. 2015 prokázali jakým způsobem likvidují TKO.
Povinnost občanů s trvalým bydlištěm v obci je zaplatit
za likvidaci komunálního odpadu.
Stavba Společenského a kulturního centra obce se blíží
do finále, věříme, že 30. dubna bude hotovo.
Zprávy spolků
SK Pulec
Turnaj ve stolním tenisu
Dne 31. ledna jsme uspořádali turnaj ve stolním
tenise na sále restaurace U Dubu – tentokrát pouze pro
členy SK Pulec a místní Pulečňáky. Cílem tohoto
turnaje bylo zjistit, jak se kdo zlepšil po možnosti
pravidelných tréninků na místním sále. Zúčastnilo se
11 mužů a 4 ženy. Výsledky muži: 1. místo J. Eder, 2.
místo J. Troják, 3. místo P. Flodrman.
Výsledky ženy: 1. místo V. Preislerová, 2. místo J. Domalípová, 3. místo J. Huttová st.
Bylo to příjemné sportovní dopoledne.
Děkujeme Motoklubu Liberec za krásné poháry a
medaile a Z. Pfefferovi za občerstvení.
Akce „Pozdní šibřinky“
V sobotu 11. 4. od 20.00 hodin proběhla tradiční
taneční zábava „Šibřinky“ pořádaná restaurací U Dubu
ve spolupráci s SK Pulcem. K tanci nám hrála oblíbená
kapela S.R.O. z Liberce. Sešel se nás plný sál,
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tanečníků v maskách byla většina. Nejlepší masky byly
vyhodnoceny takto:
1. Duo „pralidi“, 2. trojice „řeckých bohyní“, 3.
„Adamsova rodina“

Děkujeme všem, kteří si dali práci s výrobou masek a
sponzorům za krásné ceny. Sponzoři: Pivovar Svijany,
Piovar Malý Rohozec, FC Baumit Jablonec n.N., SAN
PLUS Jablonec n. N., Z. Pfeffer – restaurace U Dubu.
Těšíme se na Vaši účast na dalších akcích – nejbližší
„Pálení čarodějnic“ ve čtvrtek 30. dubna.
Pulečný Sobě
Spolek Pulečný Sobě uspořádal jako každý rok
MASOPUSTNÍ průvod, který letos končil v Arboretu.
Zde se konaly soutěže pro děti i dospělé. Pan Kiraly
opekl klobásy a potom jsme se přesunuli na sál, kde
nám do tance jako tradičně zahrála skupina Grátis,
které tímto děkujeme za krásný večer.

Školka informuje
Život dětí v MŠ Pulečný.
Součástí MŠ v Rychnově je odloučené pracoviště –
třída „Pulečků“ v Pulečném. Docházejí do ní děti
smíšeného věku v počtu deseti dětí. Mladší děti se učí
od starších a vzájemně si pomáhají. Snažíme se vést
děti k samostatnosti, slušnému chování, zdravému
sebevědomí, ale i k úctě ke starším lidem. Předškolní
vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a
situacích nejen v průběhu dne ale i po celý rok.
Podněcujeme děti k učení a chápání života a věcí
kolem nás. Naší snahou je, aby se děti cítily spokojené
mezi svými kamarády. Formou her probouzíme
v dětech zájem naslouchat, objevovat, rozvíjet myšlení
i pohybové aktivity. Děti mají snahu ukázat, co už
dovedou.
Během roku pořádáme různé akce: Mikulášskou
besídku a vánoční besídku pro rodiče, zimní
olympiádu, stopovanou za velikonočním zajíčkem.
Zúčastnili jsme se různých divadelních představení
v MŠ v Rychnově. Příjemným zážitkem byla návštěva
a vyprávění nimroda pana Jandy o zvěři a pomoci
člověka přírodě. V současné době připravujeme školní
výlet – návštěvy knihoven a zakončení školního roku.
Děkujeme rodičům i obecnímu úřadu za pomoc,
vstřícnou spolupráci a poskytnutí sponzorských darů.
Kolektiv
MŠ:
Jana
Černohousová,
Marcela
Štěpánková, Petra Peterková
V měsíci březnu uspořádala kulturní komise
bursu knih s přednáškou o Brazílii, výtěžek akce ve
výši 5 000,- Kč je příspěvek na nákup zvonu do místní
kapličky. V současné době je na kontě „ZVON“ částka:
21 535,- Kč. Ve výběru výrobce zvonu byla oslovena
firma Zvonařství Vobruba, Myslkovice. Majitel pan
Vobruba po prohlídce zvonice nabídl zvon s průměrem
35 cm, tónu d3 s hmotností 26,5 kg za 47 300 Kč.
Za vybrané dobrovolné příspěvky děkujeme a věříme,
že se nám podaří zbývající částku vybrat na dalších
akcích.

Vše vyvrcholilo půlnoční výherkou a tradiční
hřebíkovanou. Děkujeme za účast a skvělou atmosféru.
V pátek 27. 3. 2015 jsme uspořádali, jako již tradičně,
Velikonoční dílničky. Děti i dospělí si vyrobili spousty
velikonočních dekorací a samozřejmě pomlázky, které
se všem mužům v pondělí hodily. Pěkně děkujeme za
účast.
Nejbližší připravované akce:
25. 4. brigáda v okolí hřbitova a v arboretu
13. 6. dětský den v Pulečném

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
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