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PÍSEČNÁ

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
první rok nového volebního období uběhl jak voda a je na čase připomenout, co se nám v obci podařilo a kam bude směřovat naše společné
úsilí příští rok.
Velká akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce
Písečná“ byla v květnu prověřena náhlými, vydatnými přeháňkami. Sice
nebyly deště tak intenzivní jako v minulosti, ale trochu nám bylo naznačeno, že se to opět může stát a v podobných situacích budeme snad na
těchto místech lépe chráněni. Stavba byla v srpnu zkolaudována a vyúčtována. Vynucenou součástí této stavby se stala oprava chodníku od
čp. 101 ke hřišti. Je zde vybudován pojezdný chodník, který je doplněn u
protipovodňové zídky výsadbou. Chodník je sice pojezdný, ale jen pro
čp. 44 a nutnou obsluhu hřiště. Respektujte, že je zde pohyb chodců a
hlavně dětí.
Na jaře jsem psala, že letošní rok bude v obci ve znamení oprav a budování chodníků a tak to také bylo. Chodník u Linhartových k novým stavením parcelám byl dokončen už v jarních měsících a o prázdninách
začala rekonstrukce chodníku od jídelny na návsi ke škole. Z hlediska
plynulosti provozu to byla pro motoristy a chodce nepříjemná komplikace, ale pro obec jedinečná šance jak opravit chodník a pořídit nové
osvětlení pouze s 5% finanční spoluúčastí, která činila 487 tis. Kč. Poděkování patří firmě VAKSTAV spol. s r.o., která stavbu zrealizovala celou
v letošním roce, přestože byla nasmlouvaná na dvě etapy a její původní
dokončení mělo být až v červnu 2020. Před příjezdem na náves bude
komunikace u Blechových ještě osazena radarem k měření rychlosti, aby
se zpomalil průjezd vozidel v místech zvýšeného pohybu chodců.
Od jarních měsíců jsme vše směřovali k červnovým oslavám v obci. Před
knihovnou byla položena zámková dlažba, což zkulturnilo přístup do
knihovny. Ve sportovním areálu bylo vybudováno sociální zařízení a za
pomoci členů Sokola bylo pod tribunou dokončeno zázemí pro občerstvení. Doufám, že jste při všech letošních akcích, které se zde odehrávaly, měli možnost zhodnotit nové prostředí a snad přispělo k pohodě
v tomto areálu. Dokončovací práce na obou areálech byly hektické
vzhledem k termínu konání červnových oslav v obci. Moc děkuji všem,
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kteří se na dokončení účastnili, a to že to stálo za to, jsme viděli už na
Srazu rodáků.
Na školní zahradě vznikly pro pěstitelské práce dětí za podpory MAS
Orlicko terasy, které jsou již čerstvě osázeny trvalkami. Celý areál je
doplněn zahradním domkem na nářadí a mobilním WC. Zde by měla
vyrůstat generace dětí, která bude vědět jak pěstovat bylinky a dále je
využívat.
Letní sezonu na koupališti hodnotíme jako poměrně úspěšnou. Na začátku sezony jsme pořídili vodní vysavač, který usnadnil obsluze údržbu
a hlavně jeho používání podpořilo i kvalitu vody, která byla po celou
sezónu bez problémů. Sice jsme skončili ztrátou „jenom“ 50 tis. Kč, ale to
bylo způsobeno novou investicí do vybavení koupaliště. Prodej permanentek dětských (42 ks) i dospělých (74) byl v letošním roce nejvyšší za
sledované období od roku 2004. Přestože byla cena vstupenek zvýšena,
při 46 koupacích dnech v letošní sezóně se musely permanentky všem
vyplatit. V letošním roce jsme se také zavázali, že z každé prodané vstupenky odvedeme 2 Kč Oblastní charitě v Letohradě na Domácí péči. Závazek byl splněn a finanční dar ve výši 10 978 Kč byl poukázán na účet
Charity.
Už teď myslíme na sezónu příští a připravujeme rekonstrukci brodítka a
sprch, která musí být dokončena na jaře příštího roku, abychom stihli
včas zahájit koupání. Každým rokem je stále těžší sehnat personál na
obsluhu koupaliště a tak tímto vyzývám, pojďte se zapojit do organizace
a provozu. Rádi přivítáme pomoc.
S podporou Pardubického kraje jsme na ubytovně dokončili výměnu
podlahové krytiny ve všech pokojích a náhradu akumulačních kamen za
přímotopy. Od této úpravy si slibujeme úsporu elektrické energie a
hlavně možnost okamžitého ubytování i v zimním období, což při vytápění akumulačními kamny nešlo. Stále častěji se chce někdo ubytovat
teď hned a je dobře, že už můžeme vyhovět.
Celoročně se snažíme zvládat kůrovcovou kalamitu v obecních lesích,
bohužel s velkou finanční ztrátou. Hlavně nás tyto zásahy hodně časově
omezují, rádi bychom se v obci věnovali jiné činnosti, ale nejde to, protože práce v lese jsou zatím nekonečné. Těžba bude pokračovat i v zimě
a pravděpodobně nám bude zbývat palivové dřevo (smrk), takže pokud
budete mít zájem o koupi, objednávky přijímá Milan Sklenář.
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V letošním roce jsme obnovili zeleň v intravilánu obce, osázením trvalkových záhonů u skateparku, u protipovodńové zídky nad hřištěm a
založení nové lipové aleje pod sběrným dvorem. Všechny tyto úpravy,
včetně ošetření významných stromů v obci, jsme financovali z odměny
za Zelenou stuhu.
V květnu jsem vás všechny zvala na 15. června na společné oslavy v obci.
Teď už víme, jak se nám přípravy povedly, jaké bylo počasí, jak se vydařil program, zda bylo dobré občerstvení atd.. Měla jsem pocit, že nám
všem moc na tomto dnu záleželo. Do organizace bylo zapojeno nepředstavitelné množství občanů, spíš by bylo jednodušší spočítat, kdo se
nezúčastnil. To, že odezva na tuto akci byla hodně příznivá, je zásluha
všech vás, kteří jste pomohli. Všechno dobře fungovalo a zapadlo do
sebe, byla jsem tento víkend na Písečnou a na vás občany moc pyšná,
protože tu soudržnost, kterou jsme na této akci ukázali, nám přespolní
záviděli. Takže ještě jednou MOC DĚKUJI hasičům, sokolům a všem, kteří
se zapojili, aniž by byli v těchto spolcích organizovaní.
Obec zakoupila dopravní automobil Fiat Ducato, který byl předán zásahové jednotce SDH Písečná a je veden jako zásahové vozidlo. Dále bude
sloužit pro Sbor dobrovolných hasičů i pro jejich aktivity. Auto bylo pořízeno za přispění dotace Ministerstva vnitra – 450 tis. Kč, Pardubického
kraje – 300 tis. Kč a obec doplatila 335 tis. Kč. V současné době je umístěno v garáži u obce, ale hasiče čeká v příštím roce úkol postavit přístřešek pro jeho parkování.
Co plánujeme na příští rok?
Pokud vše půjde podle našich představ, měl by se naplnit konečně slib
„sál u hospody“. V současné době nám zpracovává Ing. Milan Šraml projektovou dokumentaci a po jejím předání ihned zahájíme výběr na tuto
stavební zakázku. Sál bude financován pouze z vlastních prostředků
obce, protože nikde není vhodný dotační titul na tuto akci. Záměr vedení
obce je čerpat na stavbu úvěr a ten poté splácet, protože pokud chceme
sál financovat pouze z rozpočtu obce, stavba by se protáhla na několik
let. Proto bude lepší sál co nejdříve využívat a splácet úvěr. Předpokládám, že postavením sálu bude končit éra výstavby nových objektů
v Písečné, tedy alespoň co se týče obecního majetku. Jsme obec velmi
bohatá, jen budov máme za 180 mil. Kč, bohužel ale majetek stárne a
vyžaduje každoročně větší náklady na údržbu. V příštím roce nás čeká
oprava střechy u bytů nad jídelnou v čp. 77 a postupné opravy na všech
střechách obecních domů v centru obce.
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Pokud se nám podaří vykoupit pozemek, budeme pokračovat ve stavbě
chodníků, a to ve frekventované části od čp. 130 k Peškovým. Plánujeme
také konečný povrch na komunikaci u nových domů k čp. 76, včetně
dokončení osvětlení. V letošním roce se nám podařilo opravit most u
Šafářových čp. 40 a i v příštím roce bychom rádi na některém z mostů
pokračovali.
Vzhledem k tomu, že je v obci velký zájem o stavební pozemky, zadali
jsme zpracování územních studií na lokalitu u Valdových a u Zahrádek.
Po schválení studií bude na řadě vypracování projektové dokumentace
na inženýrské sítě v těchto lokalitách, aby se zde mohlo po vypršení nájemních smluv se zemědělci začít s přípravami na stavění. Přestože máme v obci čerstvý územní plán, požadavky od majitelů pozemků na vyčlenění dalších lokalit ke stavění rodinných domů si vynutily změnu
územního plánu, která v současné době probíhá.
Jak vidíte na přiloženém
grafu, počet obyvatel
v obci nám poslední
roky stále roste a to je
znát i na daňových příjmech od státu. Rozpočet obce se odvíjí od
aktuálního počtu obyvatel vždy k 1.1. V roce
2018 jsme měli příjem
na jednoho obyvatele
14 195 Kč. Touto cestou
bych ráda
požádala
občany, kteří „trvale“ bydlí v Písečné, ale nejsou zde formálně přihlášeni k trvalému pobytu, aby tuto záležitost podle svých možností urovnali.
Všichni společně využíváme komunikace, školu, školku, sportoviště,
kanalizaci, svoz odpadů, chlubíme se úpravou zelně, ale to jsou všechno
služby, na které musí obec doplácet. Tady je ten správný okamžik jak
obci finančně pomoci – dejte si svůj trvalý pobyt do souladu se skutečností. Není to tak náročný úkon a své obci, ve které žijete, tím pomůžete.
Vážení spoluobčané, přeji vám, abyste si užili zbylé dny letošního roku
v klidu a příští rok přivítali v plné síle a zdraví.
Vaše starostka Hana Lipenská
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY od 1.1.2020
Od ledna 2020 naše obec spustí systém evidence odpadů ECONIT. Reagujeme tak nejen na požadavek zvyšování míry třídění odpadů, ale
zejména na fakt, že v Písečné směsný komunální odpad (popelnice) činí
více než 2/3 z celkového množství odpadů, což je alarmující.
Obec si od zavedení tohoto
systému slibuje více vyseparovaných odpadů a nižší poplatky za ukládání komunálního odpadu na skládce. To se
následně projeví i ve výši
poplatků pro občany. V praxi
to bude znamenat, že nádoby
a pytle na plast u každé domácnosti budou polepeny
adresným QR kódem, který
bude při svozu načítán do
systému. Občan, který bude mít zájem sledovat množství odvedených
odpadů za svou domácnost, se na obci přihlásí k registraci. Bude mu
vydán přístup do evidence, kde uvidí množství odpadů za svou domácnost.
Poplatek na rok 2020 je stanoven vyhláškou v celkové výši 400 Kč za
osobu a skládá se z pevné částky 250 Kč (plošný poplatek za odpady),
která je stejná jako byla v dosavadním systému. Druhá část poplatku
150 Kč za osobu nahrazuje původní systém používání žetonů na popelnice a pokrývá náklady na svoz komunálních odpadů v obci. Tato druhá
částka bude zahrnuta do motivačního programu a bude možné ji
v následujících letech snižovat podle kvality třídění odpadů z jednotlivých domácností. Motivační systém bude nastaven od roku 2021 podle
evidence vytřídění odpadů za rok 2020.
Dům od domu bude svážen směsný komunální odpad a plasty, ostatní
vytříděný odpad máte možnost uložit do nádob na sběrných hnízdech
(Konzum, horní konec u rybníka), případně dovézt do sběrného dvora
v jeho provozní době.
Hasiči budou i nadále dvakrát do roka organizovat sběr železa, papíru a
vyřazeného elektrozařízení.
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SOUHRN PRAVIDEL NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OD 1.1.2020
1. Směsný komunální odpad bude obec svážet 1 x za 14 dní
 Popelnice přistavit do 7:00 hod v den svozu
 Vyváženy budou popelnice označené QR kódem (kód na popelnici zůstává, má neomezenou trvanlivost, až do jeho porušení nebo poškození popelnice)
 V popelnicích nesmí být vytříditelný odpad (sklo, papír, hadry, železo, elektroodpad, bioodpad a nebezpečný odpad)
 Není přípustné přistavovat přeplněné popelnice, které
nejdou zavřít. Pokud jedna popelnice nestačí, je nutné si na
obci zaevidovat další nádobu
 Do konce roku odebereme a vrátíme peníze za nevyužité
žetony
2. Svoz plastů 1 x za měsíc
 Od 2. 12. 2019 vám budou na obci vydány samolepicí štítky
s QR kódy a žluté pytle na svoz plastů (6 ks/osobu/rok)
 Označené pytle v den svozu připravit ke komunikaci do 7:00
hod.
 Odebírány budou pouze pytle žluté, označené QR kódem, obsah sešlápnutý
3. Sběrný dvůr bude otevřen vždy první sobotu v měsíci
od 8:00 do 11:00 hodin
 Ve sběrném dvoře lze ukládat pouze vytříděný odpad:
 Sklo
 Papír
 Železo spolu s dalšími kovy
 Velkoobjemové plasty (nelze umístit do pytlů)
 Elektroodpad (vyřazené elektrozařízení)
 Použitý jedlý olej
 Nebezpečný odpad
 Stavební odpad
 Ve sběrném dvoře už nebude možno ukládat směsný
komunální odpad patřící do popelnic, ani plasty
v pytlích !!!
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4. Bioodpad
 Kontejnerový svoz – přistavování kontejnerů dle harmonogramu
 Komunitní kompostárna v Dolečkách – nutné ukládat zvlášť:
 Kompostovatelnou složku (tráva, listí, ...)
 Dřevní hmotu na štěpkování, klestí na pálení (větve
stromů listnatých a jehličnatých)
5. Jedlé oleje
Použitý kuchyňský olej není vhodné vylévat do odpadu !!! Tam
tuhne a zanáší potrubí. Olej po použití slévejte do uzavíratelných
plastových nádob (např. PET lahví) a ty po naplnění můžete
odevzdat do sběrného dvora, odkud bude předán k ekologické
likvidaci.
Chcete poradit s tříděním odpadů?
Pomoc najdete na https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim
Upozorňujeme občany na umístění monitorovacích kamer ve sběrném
dvoře. K tomuto opatření jsme bohužel museli přistoupit kvůli chování
neukázněných jedinců, kteří nám ukládají odpad před bránu nebo
přímo, bez domluvy a povolení, až do areálu sběrného dvora !!!
Pojďte společně více třídit naše odpady. To, že máme velké rezervy jsem
poznala při kontrole popelnic v rámci pátečních svozů, a to nejenom
pouhým pohledem po odkrytí víka popelnice, ale i zvukem skla a plechovek při přesýpání do kontejneru. Toto jsou odpady lehce rozpoznatelné a recyklovatelné, takže je opravdu zbytečné, aby končily
v popelnici na směsný komunální odpad a poté za drahé peníze na
skládce.
Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu (popelnic), svozu
plastů v pytlích a umístění kontejnerů na biologický odpad je přílohou
tohoto občasníku a po celý rok bude umístěn na webových stránkách.
Pokud si zakoupíte a doma pověsíte kalendář naší obce na rok 2020,
budete mít přehled o datech svozů stále před očima v podobě
barevných kroužků kolem data příslušného dne v každém měsíci:
o BÍLÝ
- den svozu popelnic
o ŽLUTÝ
- den svozu plastů v pytlích
o MODRÝ
- den otevření sběrného dvora
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ŠKOLSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
Krásné zážitky z prvního turnusu příobecního tábora
v Písečné.
V termínu 15. - 19. 7. proběhl již tradiční tábor. Účastnilo se ho celkem
26 dětí a program si náležitě užily.
V pondělí jsme začali sportováním na hřišti u školy a následně na fotbalovém, dětském a workoutovém hřišti v centru obce. Oběd byl zajištěn v
místní jídelně a poté jsme za lehkého deštíku, který nám nemohl překazit plány, vyrazili směr Žampach. Procházku jsme proložili hrátkami v
parku.
V úterý nás čekala dlouhá cesta na farmu Dibaq, kterou ale i nejmladší
děti zvládly parádně. Vyplatilo se to, protože nás čekala spousta pejsků,
koně, ovečky. Děti už ví, jak se chovat k cizím pejskům, jakými gesty nám
dávají najevo radost, strach nebo rozčilení, co je to agility a tanec s pejsky. Zpět jsme jeli autobusem, dali si vafle a ovoce a už přicházel pan
Martin, záchranář z Červeného kříže z Ústí nad Orlicí. Další dvě a půl
hodiny byly opravdu úžasné. Praktické informace, ošetřování "zraněných" vedoucích a prohlídka sanitky, děti byly nadšené.
Ve středu jsme navštívili muzeum v Ústí nad Orlicí, dopravili jsme se
linkovým autobusem. Děti čekala prohlídka muzea, výstup na věž, tkalcovská dílna, tvoření, oběd a zmrzlina.
Čtvrtek byl den stvořený pro návštěvu Pinguin parku v Přívratu. Vodní
hrázky, trampolíny, šlapací káry, lukostřelba, tvoření. Určitě všem doporučujeme.
A v pátek bylo dopoledne ve znamení kvízu, tvoření a orientačního běhu.
I celotýdenní sen všech dětí, jít na koupaliště, se vyplnil, takže vše dopadlo na jedničku. Bez zranění a s úsměvem všech dětí.
Tým vedoucích - Kája Lipenská, Kája Dudková, Terka Šemberová a Ája
Dostálková
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Prázdniny končí a my vzpomínáme na druhý turnus tábora
v Písečné.
V termínu 12. - 16. 8. proběhl druhý tábor, kterého se zúčastnilo opět 26
dětí z Písečné a okolí.
V pondělí proběhlo seznámení a děti vyrazily ve třech skupinách na stopovačku s úkoly, jejímž cílem bylo fotbalové hřiště. Tam na ně již čekala
různá sportovní stanoviště, kde si vyzkoušely obratnost na chůdách,
přesnost hodu a kopu, běh a různé skoky. Po obědě v jídelně jsme zamířili zpět do školy, kde nás čekal program Červeného kříže. Tentokrát
nám pan Hodoval dovezl vakuové lehátko a dlahy a děti mají opět o pár
zkušeností a znalostí víc.
V úterý jsme navštívili pravěku osadu Křivolík u České Třebové. Den
strávený v přírodě, návrat do dávných časů, opékání, byl to krásný den.
Ve středu se děti vyřádily v Pinguin parku v Přívratu a k obědu se mohly
těšit na pizzu.
Čtvrtek byl ve znamení kultury. Čekala nás návštěva muzea v Ústí nad
Orlicí, prohlídka a dílničky. Cestou zpět jsme vystoupili na Žampachu,
udělali si piknik v parku, děti si pohrály a pěšky jsme došli do Písečné.
Poslední den tábora jsme si užili na hřišti u školy, tvořili jsme a vyráběli,
oběd jsme měli opět v jídelně, a jelikož odpoledne pršelo, děti si odpočinuly u pohádky. Pak jsme už jen připravili promítání pro rodiče, rozloučili se a můžeme se těšit na příští prázdniny.
Velké díky patří vedoucím Káje Lipenské, Káje Dudkové
a Verče Stejskalové.
Děkujeme také Květě Stejskalové za zázemí v ZŠ.
Andrea Dostálková
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PŘÍOBECNÍ TÁBORY V PÍSEČNÉ
Tyto tábory byly uspořádány za přispění dotací MAS ORLICKO, Z.S., odkud jsme získali finance na organizování příobecních táborů v letech
2018-2020. V rámci projektu je možné financovat personální a materiální zajištění tábora. Díky tomu budou i v dalším roce organizovány dva
týdenní turnusy za prázdniny, jeden v červenci (po uzavření MŠ) a druhý v srpnu (před otevřením MŠ) s kapacitou 25 dětí. Pokud by měl někdo zájem zúčastnit se nebo se podílet na organizaci tábora, měli byste
nápady na program/výlety, tyto podněty uvítám.
Kontaktujte mě přes e-mailovou adresu: nejedlikova.andrea@seznam.cz

JARNÍ VÝLET (NEJEN) PRO DŮCHODCE

Na tradiční jarní výlet jsme se letos vydali za krásami blízkého okolí.
První zastávkou na
zajímavé cestě byl
nedaleký
zámek
v Častolovicích, který
jsme si prohlédli
zevnitř i zvenčí, prošli jsme i zámecký
park s malou zoologickou
zahradou.
Dále jsme pokračovali do Pekla nad
Metují.
Společně
jsme zde poobědvali ve stylové roubené restauraci, prohlédli si romantické údolí a vydali se na další etapu do Sedloňova. Zde jsme obdivovali
rozsáhlé soukromé arboretum, které založili manželé Grulichovi. Dnes
se o tu nádheru stará už jen paní majitelka. Poslední zastávkou našeho
putování pak byl unikátně opravovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Neratově. Kostel, který dostal druhou šanci, vrátil do Neratova život a
stal se opět vyhledávaným poutním místem.
Přestože jsme cestovali jen blízkým okolím, strávili jsme v autobuse
pana Milana Blechy spoustu času, kvůli objížďkám najezdili téměř 200
kilometrů, ale nikdo si nestěžoval. Cesta byl příjemná, byl dostatek příležitostí popovídat si s ostatními a stále bylo na co koukat.
11

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Na tradiční setkání důchodců se můžete těšit, bude uspořádáno v pátek
28. února 2020.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tento rok se v naší obci narodilo tolik miminek, že jsme uspořádali vítání
nových občánků hned dvakrát, jedno tradičně v květnu a druhé v říjnu.
Vítáme mezi námi:
Adama Vinzense, Ester Moravcovou, Jaroslava Podolského, Vítka Bureše,
Adrianu Malečkovou, Malvínu Papáčkovou, Jakuba Blechu, Melánii
Řezníčkovou, Tamiu Říhovou, Sofii Dostálkovou, Alžbětu Stejskalovou,
Jana Krejčího, Daniela Duška a Jakuba Maťátka.
Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky, zdraví a
štěstí.

******************
VZPOMÍNÁME…
paní Hana Nezkusilová

25.2.2019

paní Vlasta Šafářová

17.4.2019

pan Ladislav Zámečník

24.5.2019

paní Zdeňka Vrbová

12.7.2019
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VÝZNAMNÁ JUBILEA V ROCE 2019
70 let

Elena Smelá, čp. 145
Milada Kalousková, čp. 30
Svatopluk Kubišta, čp. 124
Vlastimil Dostálek, čp. 133

75 let

Anežka Dostálková, čp. 69
Václav Kalousek, čp. 36
Josef Valda, čp. 4
Vladimír Dostálek, čp. 93

80 let

Milan Nejedlík, čp. 124
Marcela Šafaříková, čp. 113

85 let

Anežka Musilová, čp. 70
Ludmila Vrbová, čp. 12
Vlasta Vyčítalová, čp. 107

90 let

Jana Pešková, čp. 67

91 let

Helena Musilová, čp. 111
Jaroslav Pešek, čp. 67

93 let

Helena Kalousková, čp. 103

96 let

Marie Kalousková, čp. 27

Všem jubilantům ze srdce přejeme vše nejlepší
a hodně spokojenosti do dalších let.
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CVIČENÍ fitMAMI V PÍSEČNÉ
Léto nám skončilo, ale sportovní tréninky pro maminky s malými dětmi
pokračují! Stále ještě cvičíme venku, pátek 10:15 – 11:15 hod. většinou
v Žamberku v parku. Zimní sezóna v tělocvičně už byla také zahájena,
budeme se scházet ve čtvrtek 16:55 -17:55 a v pátek 10:15 – 11:15.
Aktuální informace najdete na FB ve skupině fitMAMI Žamberk
a Písečná – Andrea Dostálková. Ničeho se nebojte a přijďte mezi nás.
Vy, maminky, si dáte do těla a děti si užijí společnost ostatních dětí a
procvičí nejrůznější motorické dovednosti.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři,
zajímá Vás co je nového v naší škole? Od začátku tohoto školního roku
doznalo největších změn složení učitelského sboru. Tělesnou výchovu
vyučuje p.uč. J. Cabalka, anglický jazyk ve 4. ročníku p. uč. H. Lesáková,
výtvarnou výchovu p. uč. E. Šťovíčková, třídní 5.ročníku je p. uč. E
Vacková a u předškolního oddělení v mateřské škole vyučuje p.uč. K.
Petráčková.
V měsíci září byl dokončen dotační projekt Eko-zahrádky, jehož garantem je obec. Za školou ve svahu proti tělocvičně vznikly terasovité záhony oddělené kamennými zídkami s bezbariérovým přístupem. Součástí
projektu je i domek na zahradní nářadí a bezbariérové WC. Ekozahrádka bude sloužit k výuce pěstitelských prací. Výsadbu trvalek a
úpravu chodníčků mezi záhony jsme dokončovali s našimi žáky. Byli
jsme překvapeni jejich nadšením i chutí pracovat.
Další dotaci se nám podařilo získat prostřednictvím výzvy ministerstva
školství v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky
jsou účelově vázány na nákup výpočetní techniky, projektové dny ve
škole a další vzdělávání pedagogů.
Do pravidelných pohybových akcí školy patří cyklo- výlet, plavecký kurz,
lyžařský a bruslařský výcvik. Instruktoři lyžování, studenti LSG Letohrad, pod vedením paní profesorky Ivy Šemberové-Vávrové, i letos
prokázali vysokou profesní úroveň, schopnost zaujmout žáky a naučit
lyžovat i děti s hendikepy. A to vše bez nároku na odměnu, na úkor své14

ho volného času i studia. Touto cestou chceme poděkovat i vedení gymnázia za uvolňování studentů a vstřícný přístup.
Od března 2019 na podmět školské rady jsme se zapojili do celostátní
akce „Běh s Emilem“. Jedná se o dobrovolnou akci inspirovanou legendárním běžcem Emilem Zátopkem. Každodenně uběhnout vzdálenost
1 km podle možností běžce. Běh s Emilem jsme upravili na provozní
podmínky naší školy a doplnili o další pohybové aktivity. Děkujeme
všem rodičům, kteří nám pomáhají s realizací této akce.
Závěrem mi dovolte malou úvahu. Při pohledu na komplex historických
budov obce doplněných přístavbou tělocvičny se mi vybavuje slovo „
kalokagáthia“ jež bylo heslem obyvatel starých Athén. Znamená pěstování krásy duševní i tělesné. Jedině spojením obojího lze vychovat šťastného člověka.
Podmínky máme vytvořeny, tak snad budeme úspěšní.
Květoslava Stejskalová

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
rok se sešel s rokem a my opět touto cestou přinášíme několik informací
o dění v Obecní knihovně.
V březnu nás opět svojí návštěvou potěšily děti z místní Základní a Mateřské školy. Během několika let společné spolupráce se navýšil i počet
dětí, které naši knihovnu navštěvují. Tvoří tak největší skupinu, co do
návštěv a výpůjček knih.
V červnu, v rámci oslav se knihovna otevřela pro širokou veřejnost, kde
si mohli naši spoluobčané, rodáci i přespolní prohlédnout nejen prostory, ale také shlédnout krátký film o Písečné. Ti co knihovnu ještě neviděli, byli mile překvapeni a zavzpomínali na léta, kdy Švíčkárnu využívali
Obecní pracovníci.
O prázdninách byla knihovna uzavřena a 5. září jsme s radostí uvítaly
první čtenáře. V říjnu proběhl již třetí ročník pexesiády. Celkem 15 dětí
statečně bojovalo o nejlepší umístění. Byly rozděleny do tří skupin a z
každé skupiny postoupili dva nejlepší. Také oproti loňsku, týmy bojovaly i mezi sebou. Ukázalo se, že v této hře opravdu na věku nezáleží,
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jelikož se do finále probojovaly i děti předškolního věku. Doufáme, že si
všichni odpoledne užili a těšíme se na další ročník. Také bychom rády
poděkovaly paní Dráže Riesnerové, Ále Šafářové a Pavle Verbíkové, které bystrým okem bděly na řádný průběh hry a pro mladé účastníky připravily drobné občerstvení.
Máme tu podzim, pomalu přichází zima, den se krátí, za okny bubnuje
déšť a brzy začnou padat první vločky a to jen ten správný čas, čas na
knihu. Přijďte si vybrat z mnoha titulů, které máme pro Vás k dispozici.
Ti, co knihovnu navštěvují pravidelně, si mohli povšimnout značného
úbytku knih. Je to způsobeno tím, že naše nadřazená knihovna z
Letohradu, nás požádala o navrácení titulů, které v naší knihovně byly
již od roku 2013. Tyto knihy tvořily většinu, a tak nám police trochu
prořídly. V brzké době nám budou opět nové svazky dodány, takže zase
bude z čeho vybírat.
Pravidelným čtenářům děkujeme za přízeň a těšíme se na čtenáře nové.
Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod.
S přáním všeho nejlepšího v roce novém za Obecní knihovnu
Jana Kopecká a Šárka Dostálková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dobrý den, vážení spoluobčané, milé hasičky a hasiči.
Dovolte mi, abych Vás seznámil
s děním v našem spolku za
uplynulý rok. Hasiči pořádané
kulturní dění v obci obvykle
začíná na začátku roku taneční
zábavou, po níž následuje dětský karneval. Ani letos tomu
nebylo jinak. Dále se i k tradiční
letní zábavě přidala ještě akce
nazvaná Křapáčové hody, kteroužto bychom chtěli zařadit
mezi stálice námi pořádané.
16

Co se dalších akcí pořádaných naším sborem týče, udělali jsme přednášku s Leopoldem Paďourem o Ecco Rally do Dakaru z pohledu mechanika
a školení z dopravních předpisů.
Ve spolupráci se školou a SDH Letohrad jsme provedli ukázku techniky
našim dětem. Nejen kulturou a ukázkami žije náš spolek, ale nezastupitelné místo má i sport. Naše družstvo žen se pod vedením Marie Lipenské zúčastnilo osmi závodů po okolí, z nichž nejcennější trofej si přivezli
z Říček a to za 1. místo! Dále bych vyzvedl ještě jeden závod, ne až tak
hasičský, a tím byla soutěž Hry bez katastru pořádaná v Hejnicích. Tam
se ženy dostaly po vypadnutí jednoho ze sdružení vesnic tyto závody
pořádajících. Po překvapivém výsledku, kdy naše děvčata neskončila
poslední, padlo ujištění, že budou zvány i nadále, takže se do budoucna
můžeme na podobné závody těšit i u nás. Těší mě aktivita našeho ženského družstva, které se letos rozrostlo o nové členky Magdu a Jolanu.
Ženy jsou aktivní nejen ve sportu, pořádání karnevalu a pečení křapáčů,
ale na žádost starostky obce např. sázely stromky v Machaňově dolíku.
Za jejich činnost patří všem aktivním velký dík.
Ale i muži ze zásahové jednotky mají své zásluhy. Věnovali se např. úklidu chodníku před oslavami, realizovali sběry druhotných surovin a na
žádost obce čistili zásahovým vozidlem propustky na Horním konci.
Nezanedbatelnou součástí je i reprezentace našeho SDH a obce na různých akcích po bližším nebo vzdálenějším okolí. Letos to byla účast na
oslavách Stratílka ve Vysokém Mýtě, Retroměstečko v Pardubicích a
setkání hasičů pod horou Říp. Zásahová jednotka měla v tomto roce
zatím jeden ostrý výjezd, a to na hledání ztracené osoby v lesích v Šušku.
Před příjezdem jednotky se osoba našla, a tak nebylo nutné zasahovat.
Jednotka dále absolvovala školení od profesionálních hasičů ze Žamberka, dále se účastnila dvou cvičení pořádaných naším okrskem a ještě
společného cvičení se sousedním okrskem (Hnátnice a ost.) na rekreačním objektu v Šušku. Dále se jednotka podílí na zvelebování hasičárny a
přípravě a údržbě techniky. Co se novinek v technice týče, zakoupila
obec při spolufinancování Ministerstvem vnitra a Pardubickým krajem
nový dopravní automobil ( zkráceně DA) Fiat Ducato. Základní účel jeho
využití je v dopravě zásahové jednotky na místo zásahu a díky nezávislému topení jako týlové zabezpečení. Velký podíl na výběru výbavy a
zakoupení mají velitel Jiří Kalousek, Roman Krčmář st. a Michal Musil.
V neposlední řadě též paní starostka, bez níž by nákup nebyl možný.
Všem zúčastněným za jejich práci děkuji.
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Na závěr jsem si nechal poznámku o akci asi na dlouhou dobu největší, a
tou byly jistě oslavy 130 let hasičského sboru a sraz rodáků obce. Po
měsících příprav jsme se dočkali opravdu důstojných oslav našeho výročí. Vzhledem k dosluhujícímu historickému praporu jsme rozhodli o
výrobě nového. Na tento prapor se hasiči a jejich příznivci složili a část
přispěl i Pardubický kraj. Všem, kdo se jakoukoli měrou na nákupu podíleli, patří poděkování, zvláště pak Janě Kopecké a Miroslavu Vrbovi za
jeho zajištění. Mirek na sebe vzal ještě jeden úkol, a to vytvoření publikace mapující dění sboru od jeho počátků do současnosti. Knihu jsme se
rozhodli vydat vlastním nákladem a pro zájemce je pár posledních kusů
ještě k dispozici. Zdarma jsme ji také věnovali místní knihovně, protože
takováto publikace by měla být přístupná všem. Ale zpět k oslavám.
Opět se ukázalo, že spolupráce hasičů a sokolů je na velmi dobré úrovni,
vlastně se nebojím použít spojení na vynikající úrovni a děkuji tímto
všem sokolům za pomoc při pořádání oslav. Já jsem celkově s oslavami
spokojen a děkuji všem, co se podíleli na přípravách a v průběhu za
jejich práci.
Závěrem bych rád poděkoval paní Lipenské, starostce obce za její přístup a spolupráci s hasiči.
Přeji Vám všem hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce a nám hasičům rok bez ostrých zásahů.
Radim Patkolo, starosta SDH Písečná

SOKOL PÍSEČNÁ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámila s činností a novinkami našeho spolku
Sokol Písečná v roce 2019. Byl to mimořádně náročný rok, ale myslím
si, že hodně vydařený. Podařilo se nám zorganizovat několik sportovních i kulturních akcí a významnou měrou přispět i k úspěšnému zvládnutí nejvýznamnější kulturní akce v obci, a to Sraz rodáků a oslava 130
let vzniku hasičského sboru v Písečné. Mezi nejnáročnější aktivitu patřilo vybudování a dokončení kiosku pod tribunou. Všem členům sokola,
kteří se na výstavbě podíleli, zástupcům obce a spolupracujícím firmám,
patří velké poděkovaní a uznání. Vzniklo tak nádherné zázemí včetně
nového sociálního zařízení pro konání veřejných i soukromých akcí.
Zároveň jsme dosáhli i skvělých sportovních výsledků.
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Pod vedením Vlastimila Dostálka a Ivana Meliše vznikl nový oddíl sportovního lezení.

Naše činnost v roce 2019
26. 1. „Sjezd na čemkoliv“
Využili jsme dostatku sněhu a zorganizovali na dolním konci tuto zábavnou zimní akci. Zúčastnilo se celkem 13 originálních soutěžících a
pochvalovali jsme si i velkou diváckou účast.
22. 2. - Výroční valná hromada na ubytovně
Koncem března a během dubna začaly intenzivní brigády na novém kiosku pod tribunou (penetrování a natíraní stěn, vestavba kuchyňské
linky, vybudování nových pultů, okenic a dveří a nátěry dřeva pro střešní konstrukci nad novými záchody). Zakoupili jsme nový plynový gril,
udírnu, nádobí a kuchyňské vybavení pro cca 60 lidí. Vše jsme potřebovali stihnout do plánované akce ,,Pálení čarodějnic “. To se nám s velkým vypětím nakonec podařilo. Tímto novým zázemím jsme získali potřebné prostory pro obsluhu a zároveň jsme to pojali jako generální
zkoušku na Sraz rodáků a oslavu 130 let SDH Písečná.
30. 4. - Tradiční „ Pálení čarodějnic“
Počasí nám přálo, přišlo hodně návštěvníků, kterých je každým rokem
víc a víc. Všechny zúčastěné pobavilo krásné vystoupení našich čarodějnic v ručně šitých kostýmech (šila Týna Hanzelková - moc děkujeme).
1. 6. - Nohejbalový turnaj trojic, na který přijelo celkem 10 družstev
15.6. - Sraz rodáků a 130 let SDH
Obsluha v kiosku pod tribunou byla po celý den. Opět musíme poděkovat všem pomáhajícím, neboť občerstvení zajišťovalo ve třech směnách
okolo 36 lidí!
6.7. - Účast píseckých dětí a žen na turnaji v Bumber ballu na fotbalovém
hřišti (fotbal v nafukovacích míčích)
18. - 19.8. - Tradiční Pouťové volejbalové turnaje
V sobotu k nám přijelo 9 mužských družstev. Škoda jen, že se nesložil
domácí tým Písečné.
V neděli přijelo 6 ženských družstev.

19

19. 8. - Fotbalový pouťový turnaj
Hrál se poprvé v neděli, po skončení turnaje mnozí účastníci zůstali v
areálu a fandili volejbalistkám.
Všichni účastníci pouťových turnajů dostali od Obecního úřadu volné
vstupenky na koupaliště, které letos při krásném počasí využili.
8. 9. - Občerstvení při divadelním představení na fotbalovém hřišti.

Zprávy z oddílů
Volejbal ženy (Marie Lipenská)
Naše volejbalistky hrály již
pátým rokem Pohár krajského
volejbalového svazu Pardubického kraje (jedná se o vícekolový turnaj). První a druhé
kolo
proběhlo
v Nasavrkách (v lednu a únoru), třetí kolo se hrálo v březnu ve Chvaleticích.
Celkově naše ženy obsadily
nádherné 2. místo a spolu
s vítěznými Nasavrky vybojovaly poprvé i postup do finále
bývalé Východočeské oblasti s
družstvy Královehradeckého kraje.
Toto finále se hrálo v dubnu v Česticích a zde jsme obsadily 3. místo.
Dále se ženy zúčastnily turnajů v okolí:
27. 4. – 1. Místo „Čarodějnický turnaj“ v Králíkách
19. 8. – 3. Místo „Pouťový turnaj“ v Písečné
9. 11. – 1. Místo turnaj „Cecilky“ v Jablonném nad Orlicí
Poděkování patří všem aktivním volejbalistkám za krásné výsledky a
vzornou reprezentaci našeho spolku i vesnice.
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Nohejbal (Jan Vrba)
Oddíl nohejbalu má v současnosti 16 aktivních členů. Letos jsme se zúčastnili (třetím rokem) okresního přeboru, kde jsme zaznamenali zlepšení. Vrátilo nám to chuť se dále poměřovat s městskými oddíly. Dvě
remízy s Lanškrounem a Žamberkem i výhra nad sousední Hnátnicí nám
snad ukázaly, že jdeme správnou cestou. První víkend v červnu jsme u
nás pořádali tradiční nohejbalový turnaj a také jsme se zúčastnili několika turnajů v okolí. V září jsme utužovali vztahy na víkendovém nohejbalovém soustředění v Lipce.
Sportovní přípravka (Andrea Dostálková)
Se začátkem školního roku opět začalo cvičení pro děti ze školky a první
třídy. Sportovní přípravka se koná ve čtvrtek od 14:45 do 16:45. Máme
obsazeny dvě skupiny, celkem cca 25 malých sportovců. Děti trénují
různé pohybové dovednosti, základy gymnastiky a atletiky.
Děkuji za spolupráci při vedení Šárce Melišové, Petře Musilové a
Marušce Lipenské.
Tenisová škola (Jan Junek, D. Dobrouč)
Účastní se 32 dětí. Soutěže hrají
děti za D. Dobrouč (neboť na soutěže musí být k dispozici více tenisových kurtů). Výborných výsledků dosahují zejména Kryštof
Novák, Šimon Hrdina, dále Karolína, Nikola a David Václavkovi,
Veronika Hynková, Aleš a Matouš
Lipenskovi. Děti se zúčastnily
jarního tenisového soustředění
v D. Dobrouči - 16 dětí z Písečné.
Sportovní lezení na vnitřní umělé lezecké stěně (Vlastimil Dostálek)
Úterky jednou za 14 dní můžete navštívit lezeckou stěnu v Žamberku.
K dispozici je vždy lezecký instruktor p. Veverka. Lezecká stěna je otevřena od 17 do 19 h v Základní škole, ul. Nádražní. Jednorázový poplatek
činí 30 Kč. Plánované termíny do konce roku jsou 19. 11., 3. 12. a 17. 12.
Více informací na 724 122 747
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Významné sportovní úspěchy na koloběžkách sklidili hoši Hrdinovi. Dne
31. 8. 2019 proběhlo v Pardubicích mistrovství ČR, kde se v kategorii
nad 15 let umístil Kryštof Hrdina na skvělém 5. místě (ze 40) a Šimon
Hrdina v kategorii do 15 let na 13. místě (ze 43). Tak dobré výsledky u
mladšího Šimona byly pouze díky našemu skateparku, jelikož začal trénovat teprve v září loňského roku, kdy se skatepark v Písečné otevřel.
Oba hoši se zúčastnili i jiných závodů (např. v Pardubicích) a nyní trénují na závody v Ústí nad Orlicí, které se budou konat v prosinci.

Co ještě plánujeme do konce roku?
V prosinci bychom se chtěli zúčastnit s družstvem fotbalistů halového
turnaje v kopané v Rokytnici v Orlických horách. Dále na konci prosince
proběhnou místní vánoční turnaje v nohejbale, fotbale a volejbale.
Závěrem bych se chtěla zmínit ještě o změně pozice předsedy Sokola. Po
dlouhých 16 letech se vzdal této funkce Milan Papáček a novým předsedou se stal od února 2019 Jakub Maixner. Milanovi děkujeme za příkladnou dlouholetou práci pro Sokol, za jeho pracovitost, obětavost a
nápady. Věříme, že i dál bude s námi spolupracovat jako doteď. Novému
předsedovi přejeme hodně síly, vytrvalosti, elánu a chuti pracovat pro
náš spolek.
Moc si vážíme bezvadné spolupráce s obcí i hasiči a děkujeme také všem
sponzorům, kteří nám pomáhají udržet a zkvalitnit naši činnost. Mezi
největší sponzory patřila letos i firma Soma spol. s.r.o., která nám věnovala finanční dar, za který jsme zakoupili především vybavení do nového
kiosku pod tribunou.
Děkujeme.

Za Sokol Písečná z. s. - Marie Lipenská

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Novela veterinárního zákona ukládá majitelům povinnost mít označeného každého psa čipem, a to od
1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí
pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování
proti vzteklině, i když zvíře očkováno bylo a má to zaznamenané v očkovacím průkaze.
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Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půlroce věku. Povinnost nechat
psa očipovat se nevztahuje jen na majitele starších psů s čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
K čipování se používá speciální mikročip o velikosti zrnka rýže, který
veterinář zvířeti vpraví pod kůži pomocí jehly. Zdravotních komplikací
se bát nemusíte. Obal čipu je vyrobený z biokompatibilních materiálů,
aby se eliminovalo riziko reakce organismu na cizí těleso. Při čipování
zaplatíte za cenu čipu a za práci veterináře, který čip aplikuje. Ceny čipů
jsou rozdílné, průměrně se pohybují od 200 do 450 Kč. Jejich kvalita ale
může být rozdílná. Je třeba mít na paměti, že čip má psovi a jeho majiteli
sloužit po celý život. Zvlášť pokud víte, že se psem budete cestovat do
zahraničí, neměli byste na pořízení čipu šetřit. U dražších čipů máte jistotu, že jsou opatřeny kódem země, dále váš pes dostane svůj vlastní
autentický kód, přidělený pouze jemu. Jestliže se vám náhodou zaběhne
nebo jej někdo ukradne, bude dohledatelný, a to nejenom v Čechách.
Díky napojení registrů na mezinárodní vyhledávací sítě jej najdou prakticky ve všech vyspělých zemích na světě. Pro plné využití však nestačí
jen psa očipovat, musí se také řádně zaregistrovat.
O registraci do databáze si musíte požádat sami. Není povinná a mikročip tam není zařazen automaticky. Existuje několik registrů, kam můžete
čip svého čtyřnohého miláčka zaznamenat. Tím největším je u nás Národní registr majitelů zvířat (NRMZ), který provozuje společnost Altercan, s. r. o. ( www.narodniregistr.cz ). Čip se v evidenci objeví do
7 pracovních dnů od registrace. Zaplatíte jednorázový poplatek 198 Kč.
Registrace čipu sice není povinná, ale rozhodně se vám vyplatí. Bez ní
čipování jako takové ztrácí svůj hlavní smysl, kterým je snadná dohledatelnost a evidence vašeho zvířete. Úspěšnost nalezení psa se zaregistrovaným čipem je velmi vysoká. Snižuje ji pouze okolnost, že někteří
majitelé zapomínají aktualizovat v registru své kontaktní údaje, například změnu telefonního čísla, adresy nebo e-mailu.
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SVITAVSKÝ BETLÉM NA TŘI DNY V PÍSEČNÉ
Přesněji, ne celý betlém, ale jeho malá část, taková „mobilní ochutnávka“, která putuje po městech českých jako představení unikátního projektu záchrany tzv. „Velkého svitavského Betléma“.
Krátce z historie betléma: Svitavský betlém má pohnutou historii
stejně jako město Svitavy. Ty byly ještě mezi světovými válkami vyhlášeným betlémářským centrem. Bylo zde evidováno 400 rodinných betlémů, z toho na 40 mechanických. Po odsunu německých obyvatel zůstaly opuštěné betlémy na půdách svitavských domů. Pouze několik jednotlivých figur či menších betlémů se dostalo do zavazadel vysídlenců, a ty
jsou dnes evidovány doslova po celém světě.
Bezprostředně po válce byla většina betlémů zlikvidována nebo je děti
dostávaly na hraní. V následujícím období však začalo zbylá torza betlémů shromažďovat svitavské Městské muzeum, které je od roku 1947
vystavilo jako Velký svitavský mechanický betlém. V 60tých letech však
bylo rozhodnuto, že prostory Muzea budou přeměněny na expozici revolučních tradic, a betlém byl „uložen“ do vlhkých sklepních prostor.
Tam započala jeho zkáza. Následně se dokonce jednalo o jeho likvidaci,
naštěstí však byl, už ve zcela dezolátním stavu, převezen do Východočeského muzea v Pardubicích. Ale i tam jeho chátrání přes dílčí konzervátorské zásahy po celá desetiletí pokračovalo.
Až v roce 2012 se díky neúnavné aktivitě ředitelky Muzea Mgr. Blanky
Čuhelové vrátil betlém zpět do Svitav jako tzv. dlouhodobá zápůjčka.
Menší zrestaurovaná část zde byla vystavena, větší část, zcela zdevastovaná, zůstala uložena v depozitáři. Konečně v roce 2015 byl celý betlém
převeden zpět do majetku svitavského muzea a zároveň byl prohlášen
kulturní památkou ČR. Až v té době mohla začít jeho celková záchrana…
Současnost betléma:
Dnes čítá soubor betléma téměř 600 objektů, a to figur tzv. daráků, ovcí,
koz a jiných zvířat, dále zlacený soubor andělské hudby, několik malovaných pozadí, tzv. „dálin“, 60 částí papírové a dřevěné vegetace a přibližně 150 velkých výpravných staveb (paláců, měšťanských domů,
městských hradeb, českých chalup a dalších staveb, jako jsou vodní a
větrné mlýny, ovčíny a pily, a dokonce nechybí ani rozsáhlé orientální
město…).
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Již pět let na záchraně betléma pracují restaurátoři ak. mal. Šárka a Petr
Bergerovi z Písečné a betlémář, specialista na pohyblivé mechaniky,
Kamil Andres z Třebechovic pod Orebem. Jde o unikátní práci, protože i
sám betlém je v českých podmínkách naprosto unikátní. Na počátku
záchrany byly desítky „krabic od banánů“, plné špinavých a polámaných
objektů. Z některých se zachovaly pouze malé fragmenty. Dochovala se
také řada zbytků mechanických částí, kde jenom otištěné stopy po posunování lanka či torza převodů dokládají, jak se objekt kdysi pohyboval… V archivu se našly tři nezřetelné fotografie z expozice betléma
z 60tých let, které se staly jediným vodítkem, jak alespoň některé stavby
vypadaly.
Dnes se však již ukazují jednotlivé restaurované objekty v plné kráse a
nastává etapa postupného sestavování betléma je jednoho komplexu.
Budoucnost betléma:
Město Svitavy se ke své největší chloubě staví dnes s odpovědností a
hrdostí. Byly vytipovány reprezentativní prostory, kde bude betlém po
kompletním restaurování od roku 2022 trvale vystaven. Dnes už je jasné, že Betlém dosáhne úctyhodných rozměrů - délky 15 metrů a výšky
2,5 metrů. Unikátní je nejen svými rozměry a bohatstvím, ale také i
dramatickou minulostí, která kopíruje pohnuté XX. století tak, jak jej
prožívaly nejen Svitavy, ale celá naše země.
Pohyblivé plato: bylo sestaveno v roce 2017 jako mobilní ukázka budoucího betléma a od té doby byl vystaven nejprve v „rodných“ Svitavách a vloni ve Vysokém Mýtě.
Písečná je jeho třetím zastavením - ukázka Svitavského betléma bude
vystavena v obecní knihovně od 29.11. do 1.12. 2019 (víkend, následující po slavnostním rozsvěcení vánočního stromu). Od nás pak vzácný
exponát poputuje do Chocně…
Zveme Vás na začátku adventu všechny do „Švíčkárny“ a pochopitelně
mimo to i do Svitav, kde se můžete podívat, jak se restauruje, rozměřuje
a staví Velký svitavský mechanický betlém…
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Konzum zavádí e-shop i pro Písečnou
Využijte nákup po internetu !!!
Jedná se o internetový obchod s potravinami, drogerií i průmyslovým zbožím, sortimentem nabízeným v Konzumu a COOPu.
Jaké má e-shop Konzumu výhody?









Zboží si vybíráte z pohodlí domova, v klidu, bez časového omezení, zároveň si můžete kontrolovat stav svých domácích zásob.
Nakupujete za cenově výhodnějších podmínek než v kamenném
obchodě, využíváte akční a množstevní slevy.
Je vám nabízeno známé zboží i novinky ve větším rozsahu než na
prodejně.
Využíváte členské výhody, nákup je vám plně připsán do bonusů
a slev.
Minimální hodnota objednávky je 300 Kč, ale maximální výše
není omezena.
Každý zákazník může denně zadat až 2 objednávky.
Má možnost objednávat celá rodina, každý si vybere něco zajímavého.
Nemusíte cestovat do přeplněných velkých obchodů a nakupujete stejně výhodně ve své obci.

A jak vše probíhá?
Na webových stránkách www.coop-box.cz se velice jednoduše zaregistrujete jako zákazník a zvolíte prodejnu, na kterou vám bude zboží dodáno. Po zadání objednávky dostanete na
e-mailovou adresu potvrzení s rekapitulací objednaného zboží a je vám sdělen termín dodání
objednávky na prodejnu. Do Písečné je zboží dováženo vždy v pondělí a
ve středu. V den doručení vám bude SMS zprávou oznámeno, že objednané zboží je připraveno na prodejně v Písečné k vyzvednutí. Platbu
provedete při převzetí zboží v hotovosti nebo kartou a částka bude zahrnuta do tržby místní prodejny.
V letošním roce obec přispívá na provoz prodejny v Písečné 28 845 Kč.
Pojďte zkusit novou službu a podpořit svojí tržbou místní prodejnu
Konzumu, aby se dostala z červených čísel a obec nemusela přispívat.
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Obec připravila KALENDÁŘ 2020, tentokrát na téma „sraz rodáků“ .
Poděkování patří všem autorům použitých fotografií, za finální grafickou
úpravu kalendáře pak především paní Šárce Bergerové, akad. mal.

FOTKY Z ČERVNOVÝCH OSLAV
Prosíme všechny návštěvníky i aktivní účastníky srazu rodáků a
oslav130. výročí založení hasičského sboru v Písečné, pokud dění v obci
fotografovali a mají jakékoliv zajímavé fotografie, o které by se chtěli
podělit s ostatními, aby je elektronicky poslali nebo na vhodném nosiči
poskytli k archivaci na obecním úřadě.
Časem se z nich mohou stát historicky hodnotné dokumenty.
Děkujeme
Obec Písečná
561 70 Písečná 71

e-mailová adresa:
pisecna@orlice.cz
webové stránky: www.pisecnauzamberka.cz
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