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,
od loňského roku se bohužel stále nacházíme v nouzovém
stavu vyhlášeném vládou ČR. Pokračující pandemie
COVID – 19 nám i nadále nedovoluje společné setkávání
v obci i v širších rodinách. Aktuálně Ministerstvo
zdravotnictví vyhlásilo s účinností od 25. 2. 2021
mimořádné opatření: Do odvolání se zakazuje pohyb
a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.
Provoz na úřadě je zatím neomezen, po telefonické
domluvě si zde můžete vyzvednout roušky s nanofiltry,
jednorázové rukavice a desinfekci na ruce.
Letošní zima, bohatá na sníh a mráz, přála zimním sportům.
Počasí nám pomohlo k vytvoření kluziště pro děti. Byla to

každodenní práce (stříkání, čištění od sněhu…) několika
občanů a našich zaměstnanců, kteří ledovou plochu na
hřišti připravili. Poděkování míří zejména k Fojtovým
a Karpíškům, kteří se o led aktivně starali. Dle návštěvnosti
je patrné, že jsme dětem udělali radost, že si bruslení na
hřišti užily. Poděkování patří také panu Tomášovi Pavlatovi
ze Sokola Huntířov, který nad obcí projížděl lyžařské stopy.
Za zimní údržbu obecních cest děkujeme panu Františku
Strážovskému a Jaroslavu Havlíkovi z Kokonínské
zemědělské a.s.
Dle schváleného rozpočtu na rok 2021 plánujeme tyto akce:
novou fasádu na kulturním domě U Dubu, víceúčelové
hřiště s umělým povrchem, novou dlažbu a mříž pochozí
krajnice od parkoviště k hasičské zbrojnici, demolici č.p. 100
a obnovu nově přemístěné sochy sv. Jana Nepomuckého
u zastávky MHD. Na víceúčelové hřiště a obnovu památky
máme podanou žádost o dotaci.
Český statistický úřad připravuje na měsíc březen sčítání
lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. V příloze
tohoto zpravodaje najdete oznámení Českého statistického
úřadu.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a s nadcházejícím
jarem úsměv na tváři a dobrou náladu!
Jana Mališová

Informace ze zastupitelstva
Na 6. zasedání zastupitelstva 23. 11. 2020 bylo schváleno:
 Návrh smlouvy mezi obcí Pulečný a Kokonínskou zemědělskou a.s. o provedení zimní údržby od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2021.
 Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 80 % na dobudování víceúčelového hřiště
v předpokládané hodnotě 800 tis. Kč – dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Na 7. zasedání zastupitelstva 14. 12. 2020 byl schválen schodkový rozpočet dle jednotlivých paragrafů ve výši:
příjmy 7 507 500, výdaje 11 885 000 a konsolidační položka 4 377 500,- Kč.
Na 1. zasedání zastupitelstva 22. 2. 2021 jsme projednali:





Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého
Plán rozvoje obce Pulečný na rok 2021 – 2027: zastupitelstvo obce se shodlo, že vzhledem k pandemické situaci na celém
území ČR není možné svolat veřejné projednání k této věci. Celý dokument bude do konce března vyvěšen na stránkách
obce. Občanům se doporučuje seznámit se s ním touto cestou a případné věcné připomínky zaslat na info@pulecny.cz.
V případě zlepšení pandemie a zmírnění vládních opatření do 15. 3. 2021 bude veřejné projednání svoláno na konec března
2021. Na dalším, tj. dubnovém, zasedání zastupitelstva by měl být nový Plán rozvoje obce Pulečný schválen.
Žádost Ing. Lubomíra Šolce reagovat na lživé nařčení zastupitele Milana Honse
Určeno občanům obce Pulečný

Důkaz o lži M. Honse a poškození mého jména
Dne 23. 11. 2020 na 6. zasedání Zastupitelstva obce Pulečný jsem byl nejdříve zastupitelem M. Honsem slovně napaden, že
slyšel, že jsem byl za totáče estébák a že má na to důkaz.
Přestože jsem mu odpověděl, že je to lež, vrátil se k tomu závěrem zasedání a požádal o uvedení do zápisu, že se ptal pana Šolce,
zda byl evidován jako osoba spolupracující s STB.
Protože jsem to znovu popřel s tím, že se tvrzení nezakládá na pravdě a že lže, předal mi jako údajný důkaz zcela nerelevantní
PDF dokument a vyzval mě oficiálně, abych jako zastupitel odstoupil ze zastupitelstva.
V reakci na to jsem následující den 24. 11. 2020 oficiálně požádal Ministerstvo vnitra ČR o mé prověření a vydání lustračního
osvědčení. Obdržel jsem lustrační osvědčení BO-981-PL-2020 ze dne 10. 12. 2020 dokazující, že jsem nebyl evidován jako
osoba uvedená v zákoně číslo 451/1991 Sb. (Lustrační zákon) v § 2 odst. 1 písm. a) (tj. evidován jako příslušník Sboru národní
bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti), a dále jsem nebyl evidován ani za b), (tj. evidován v materiálech Státní
bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník
Státní bezpečnosti. V průvodním dopisu k osvědčení bylo uvedeno, že „Osvědčením deklaruje Ministerstvo vnitra, že občan
nebyl v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb.

●

●

●

Výzva k omluvě
Protože jsem dokázal, že zastupitel Hons lhal, požadoval jsem, aby přečetl a sám dal do zápisu následující omluvu.
„Já Milan Hons se omlouvám Ing. Lubomíru Šolcovi za lživé nařčení, že měl cokoliv společného s totalitní StB a omlouvám se,
že jsem poškodil jeho dobré jméno“.
Jelikož nebyl přítomen na zasedání zastupitelstva 22. 2. 2021 budu tuto omluvu vyžadovat na dalším zasedání zastupitelstva, na
kterém bude M. Hons přítomen.
Dále žádám, aby tuto omluvu uvedl:
1) v příštím vydání Pulečenského zpravodaje
2) aby tuto omluvu uveřejnil na sociální sítí Facebook, na uživatelském účtu „Pulečný diskusní fórum“, kde tuto lež rovněž
prezentoval.
Ing. Lubomír Šolc, Pulečný 9
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Obecní úřad informuje



Liberecký kraj ukončil k 1. 1. 2021 vydávání magazínu „Kraj – příloha LK“ v tištěné podobě. Magazín nadále vychází pouze
v elektronické podobě na www.kraj-lbc.cz.
Dle vyhlášky č. 5/2019 o poplatku za komunální odpad má každý trvale bydlící občan povinnost platit za nádobu (popelnici).
Ceny pro rok 2021 jsou navýšeny o cca 3,1 %. Pytle slouží pouze jako doplňkový svoz a pro rekreanty.
Nové ceny jsou tyto:
Objem sběrné nádoby

Frekvence svozu
1 x za 7 dní
1 x za 14 dní
1 x za 7 dní
1 x za 14 dní
1 x za měsíc
Kombinovaný svoz
1 x za 7 dní
1 x za 14 dní
Kombinovaný svoz
1 x za 7 dní
1 x za 14 dní
Kombinovaný svoz

60 litrů

80 litrů

110 litrů, 120 litrů
240 litrů



Poplatek za rok
2. 290,- Kč
1.610,- Kč
2.595,- Kč
1.755,- Kč
1.075,- Kč
2.155,- Kč
3.030,-Kč
2. 060,-Kč
2.465,- Kč
5.935,- Kč
4. 020,- Kč
4.965,- Kč

Poplatek za psy se nemění - jeden pes = 300,- Kč, druhý a každý další 600,- Kč. Upozorňujeme, že povinností majitelů psů je
uklízet po svých psech exkrementy!

Všechny poplatky musí být uhrazeny do 31. 3. 2021!

Společenská kronika
V lednu a únoru oslavili svá jubilea:
David Vokál
Marcela Stejskalová
Olga Karbanová
Vojtěch Miko
Jaroslav Souček

Petruše Jandová
Václav Poláček
Jana Mališová
Eva Krejčíková
Josef Bárta

Libuše Bártová
Milena Rulcová
Miroslav Beneš
Pavel Bárta

V březnu a dubnu jubileum oslaví:
Jaroslav Vojtěch
Zdeněk Waishaupt
Kazimír Strnad
Božena Schrotzová

Illse Dědková
Hana Pátková
Vlasta Musilová
Zdeňka Hájková

Jiří Karban
Jan Dědek

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let!
7. 1. 2021 v nedožitých 84 letech zemřela paní Bohdana Rajchmanová
1. 2. 2021 zemřela v 70 letech paní Marie Sauerová

Upřímnou soustrast všem pozůstalým
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Kulturní komise informuje
Stále trvající pandemie Covid – 19 nám nedovolí dopředu plánovat kulturní ani jiné akce
letošního roku. Kulturní komise však počítá, že se některé tradiční akce určitě v naší obci
uspořádat podaří, že se opět setkáme třeba na cestovatelské přednášce, pouti, dětském
dni, setkání se seniory... Budeme Vás včas informovat.
Jsme rády, že se nám koncem roku podařilo uspořádat malé setkání
u příležitosti „Rozsvícení vánočního stromečku“.
Ozdoby šikovně vyrobily
a s výzdobou ochotně pomohly děti z dětské skupiny „Melounek“. Děkujeme!
Pulečenským dětem jsme rozvezly balíčky od Mikuláše a starší občany jsme místo
listopadového
setkání
potěšily
vánočními
balíčky.

Ani v tomto roce nezapomeneme na naše
starší občany. Jak je již zvykem, zástupkyně
obce Vás navštíví a popřejí k životnímu
jubileu všem, kteří 2021 oslaví 65, 70 a více
let. Občané, kteří oslaví 75, 80 a více let se
mohou těšit na dárkový balíček.

Podařilo se
Rekonstrukce sálu – že sál potřebuje zvelebit se nabízelo již dlouho.

Foto před rekonstrukcí

Foto po rekonstrukci

Využili jsme situace, že v současné době zde není možné
pořádat kulturní akce ani sportovat. V lednu se proto
řemeslníci pustili do díla - je vymalováno, natřeno zábradlí,
zrekonstruované jsou parkety, namontován je i nový bar
s kuchyňkou.
Dílo je hotovo, těšme se na brzké setkání v novém sále na
nějaké příjemné společenské akci.

4

Z kronik a vzpomínek
Historie školství v Pulečném
Už téměř rok je školní vzdělávání velmi diskutovanou oblastí. Školy
jsou zavřené, částečně zavřené nebo se bojíme, že budou zase
zavřené…obáváme se nedostatečné úrovně vzdělávání dětí při
distanční výuce, obáváme se, zda domácí výuku zvládneme i my
rodiče a prarodiče…s překvapením někteří zjišťujeme, že se
vzájemně takto více sbližujeme…
V této situaci mne napadlo zjišťovat, jak byla organizovaná školní
výuka v naší vesnici v minulosti. Zdrojem informací mi je pracovní
materiál Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou (dál
Archiv) a kronika školy v Pulečném (dál Kronika) vedená v letech
1919 – 1938. Moje poznámky najdete proloženým písmem.
Nemohu zaručit, že zdroje jsou 100% přesné a nezkreslené, kdyby
je někdo mohl doplnit, přivítám to.
Archiv mapuje historii škol heslovitě:
Do r. 1780 navštěvovaly děti z Pulečného školu v Rychnově, pak se
vytvořila pobočka rychnovské školy v Pulečném. Od r. 1838
jednotřídka v čp. 101 a od r. 1873 dvojtřídka v čp. 141. /Čp. 101
existuje i dnes zhruba ve stejném místě – vila naproti OÚ, ale byla
postavena mnohem později/.

začal až 20. 2. 1920. V r. 1921 se stala samostatnou i česká škola v
Rychnově a pulečenský správce školy se o obě školy staral. Při
zápisu do školního roku 1921-22 se zapsalo do Pulečného 36 dětí a
do Rychnova 16.
Školní rok 1924-25 Na počátku listopadu měli Turneři /německý
cvičební spolek/ v protějším hostinci cvičení a v noci se ztratila ze
zahrady české školy jedna žerď z bradel a tabule ze školní budovy s
nápisem Poštovní úřad. Tabuli našli ženy v potoce asi čtvrtý den.
Správce školy ihned učinil oznámení na četnickou stanici v
Rychnově, která věc vyřešila, ale žerdě nenalezla. Obecní úřad vzal
na vědomí.
Školní rok 1927-28 V předvečer 6. července na oslavu Svátku
upálení Jana Husa společně s TJ Sokol a Sborem dobrovolných
hasičů z Mukařova pálena hranice a předneseny vhodné proslovy
v bývalém lomě na Filkách /zatopený lom v lese k Bobovu?/.
Školní rok 1928-29 V tajnosti provedeny přípravy ke koupi
pozemku pro českou školu a záměr tento uskutečněn. Pozemek o
výměře 7.300 m2 odkoupen státem na výstavbu české školy.
Věříme, že doba, kdy i české dítě naší menšiny vkročí do vlastní
školní budovy není daleká. /Záměr výstavby neuskutečněn?/
Školní rok 1931-32 Výletu školního žactva obecné a mateřské školy
se zúčastnilo i 10 matek a 2 otcové. Ráno vyrazilo se z Filek pěšky
do Železného Brodu, kde prohlédnuta stálá výstava sklářských
výrobků v tamní sklářské škole. Odtud podél Jizery k hydrocentrále
ve Spálově. Pokračováno překrásnou Riegrovou stezkou do Semil,
odkud vlakem do Líšného, dále pěšky na Sněhov, kde hostinský
občerstvil děti malinovkou a dosyta si tam vyhrály a vydováděly se
a odtud se rozešly do svých domovů. /Děti předškolního a
mladšího školního věku!!/
Školní rok 1933-34 V obci Pulečný postavena nová kaple otevřená
15. července 1934 bez praporové výzdoby (!) / Výčitka! /

V r. 1892 byla otevřena nová trojtřídní obecná škola s byty pro
řídícího učitele a školníka a s tělocvičnou v čp. 150 /dnes bytový
dům/ postavena původně ve stylu novorenesance. V r. 1919 byla
tělocvična využita na českou jednotřídní školu, takže pod jednou
střechou probíhalo německé i české vyučování.
V r. 1937 tu byla otevřena Státní měšťanská škola smíšená, která
po záboru pohraničí byla přemístěna do Malé Skály. /Mohlo to být
v současném penzionu pro seniory, který byl původně školou/.

Školní rok 1935-36 Do české měšťanské školy v Jablonci odchází 6
žáků: Ludmila Hofmannová, Hana Kotrbová, Vlastimil Paldus,
Oldřich Stránský, Alenka Šikolová /současně nejstarší občanka naší
vesnice!/ a Štefána Švoková. Do německé školy odchází Marta
Hofmannová a Wilibald Prause.
Školní rok 1936-37 Od 1. 2. 1937 na Klíčnově Státní měšťanská
škola na Klíčnově v domě p. Kotrby, předsedy školního výboru
/Situace před záborem pohraničí už byla pro českou menšinu
velmi diskriminující/.

Z Kroniky vybírám několik úryvků, které mne zaujaly a některé i
pobavily:

Školní rok 1937/38 12. června byly volby do obecního
zastupitelstva. Čechové sdružili se na společné kandidátce, která
nesla č. 3 a soustředila na sebe 73 hlasů. Tím získány 2 mandáty a
zvoleni byli řídící učitel školy Jaroslav Konopáč a Vilém Kotrba,
sklář z Klíčnova, t. č. předseda školního výboru. Poměr žactva školy
německé k žactvu našemu se stal, vlivem nacistického hnutí u nás
mezi občanstvem i učitelstvem, nepřátelský.

1919 – snaha o českou školu, zemská školní rada povolila, ale
nebylo kde učit, nakonec zabrána tělocvična nové školy – prázdná
místnost bez lavic a pomůcek, problém sehnat učitele – školní rok

Rozvoj naší pohraniční obce a školního vzdělávání nebyl ani po 2.
světové válce jednoduchý. Myslím, že proces osidlování, získávání
pocitu domova a sounáležitosti s vesnicí stále ještě probíhá.

Roky v Pulečném fungovala i mateřská škola.

Vlasta Novotná, kronikářka
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Dotační projekt
Foto před rekonstrukcí

Oprava vnitřních prostor objektu márnice v obci Pulečný byla
realizována za přispění prostředků z programu Ministerstva
zemědělství - údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.
Celková cena realizace byla 266 896,- Kč, dotace činila 163 894,- Kč.

Foto po rekonstrukci

Buďte prosím opatrní a dbejte
vládních nařízení ohledně šíření
COVID-19!

Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný, IČO:
00832332, e-mail: info@pulecny.cz, zapsán do evidence
periodického tisku, evid. číslo: MK ČR E 17191.
Redakční rada: Jana Mališová, starostka@pulecny.cz,
Eva Karpíšková, evakarpiskova@email.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 30. 4. 2021
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