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PÍSEČNÁ

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v říjnu 2018 jsme vstoupili do nového volebního období s počtem 9 zastupitelů. Rozhodnutí některých členů minulého OZ již nekandidovat bylo
nezvratné, proto na naší kandidátce došlo opět k omlazení. Volební účast
v naší obci byla 46%, což je téměř celorepublikový průměr, který dosáhl
47%. Jménem nového obecního zastupitelstva děkuji všem, kteří k volbám
přišli, přestože v obci byla pouze jediná kandidátka na plný počet zastupitelů. Ceníme si vaší účasti, kterou vnímáme jako velkou podporu nového zastupitelstva. Vy, kteří jste nepřišli k volbám z důvodu, že „není z čeho vybírat“, si prosím zkuste odpovědět na otázku: „co jste udělali proto, aby bylo
z čeho vybírat?“.
Jsem ráda, že se nám podařilo nové zastupitelstvo sestavit a věřím, že
dojde k vzájemnému porozumění a všichni se budeme podílet na rozhodování o dalším rozvoji obce ve vzájemné shodě.
Nové obecní zastupitelstvo:

Hana Lipenská – starostka
Ing. Josef Zámečník – místostarosta
Šárka Bergerová, akad. mal.
Mgr. Andrea Dostálková
Magda Drašnarová
Petra Šípková
Ing. Jiří Štěpánek
Jan Vrba
Mgr. Hynek Vrbický

Úkolem nového zastupitelstva bude pokračovat v započatých projektech
i údržbě obecního majetku, zajistit běžný denní chod obce ke spokojenosti
občanů a především se řídit téměř čerstvým dokumentem „Program rozvoje
obce Písečná na období let 2018 – 2025“. Sdružení pro Písečnou chce plnit
strategickou vizi tohoto dokumentu, která zní: „Zlepšovat podmínky pro
spokojený život svých občanů odpovídající parametrům života lidí 21. století. Chceme navázat na bohatou historii, během které se naši předkové snažili tvrdou a usilovnou prací vytvořit co možná nejlepší prostředí pro následující generace spoluobčanů. Chceme zvýšit zájem občanů o kulturněspolečenské akce, hodláme je maximálně zapojit do rozvoje obce i organizace akcí nejrůznějšího typu tak, aby spoluobčané byli v konečném důsledku hrdí na svoji obec a na prostředí, které pomáhají spoluvytvářet a jehož
jsou nedílnou součástí.“
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Jednou z klíčových priorit sdružení je ochrana životního prostředí a
udržování jedinečného charakteru přírody v celém našem katastru.
Zároveň chceme více zatraktivnit obec pro návštěvníky z blízka i z dáli. Za
tímto účelem směřujeme k dobudování cyklostezky směrem na Valdštejn,
rozšiřování sportovišť a postupné zlepšování podmínek v turistické ubytovně. Důležitá je také revitalizace veřejné zeleně, především pak v centru obce.
Přirozeným záměrem obce je přiměřené rozšiřování ploch pro bydlení, především přípravou ploch pro individuální výstavbu rodinných domů.
Toto rozšiřování ale musí být citlivé, nesmí být živelné. Není žádoucí rozšiřovat zastavěné území obce (intravilán) ani příliš zahušťovat výstavbu
v obci. Vodítkem pro sdružení je nový Územní plán včetně všech regulačních prvků.
S podrobnějšími záměry na celé volební období vás Sdružení pro Písečnou seznámilo na veřejné schůzi, kde bylo zhodnoceno i celé uplynulé volební období. Já bych se teď ještě chtěla vrátit k zhodnocení alespoň letošního roku.
Ve spolupráci s občany jsme na podzim loňského roku začali připravovat Program rozvoje obce na období 2018 - 2025, který byl schválen 26. 2.
2018. Tento dokument bývá nezbytnou podmínkou žádostí o dotace.
V lednu byla zkolaudovaná nová hasičská zbrojnice, postupně během
roku jsme dokončili venkovní úpravy, sklad v patře a označení ve štítě. Dne
1. září tak mohlo dojít k oficiálnímu předání hasičské garáže Jednotce sboru
dobrovolných hasičů v Písečné. Díky aktivitě místních hasičů bylo toto odpoledne příjemným setkáním všech občanů.
Od jara probíhaly stavební práce na polní cestě H1 (u Kalouskova
rybníka) a V12 (od vysílače na Hůrách k poldru v Lukavici). Projekty na
tyto cesty obec v minulosti financovala sama a stavební náklady dotuje Státní pozemkový úřad. Konečné asfaltování cest proběhlo na začátku srpna. Při
této příležitosti jsme v tomto období nechali položit asfalt na place vedle
hasičárny, abychom ochránili novou omítku na budově, a dále byl položen
asfaltový koberec na manipulační plochu pro mechanizaci na obecním
dvoře.
V roce 2017 se nám již nepodařilo zrealizovat opravu historické
hasičské zbrojnice z důvodu pozdního doručení rozhodnutí o dotaci, které
proběhlo až 24. 8. 2017. Oprava byla provedena v letošním roce na jaře.
Realizovali ji místní řemeslníci, Roman Hynek, Zdeněk Halbrštát, Petr Musil a Michal Papáček. Velmi zdařilé opravy si všimla i hodnotitelská komise
soutěže „Vesnice roku“, která sama tuto stavbu navrhla do soutěže o Zlatou
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cihlu, a toto ocenění jsme opravdu obdrželi. Takže „řemeslo má zlaté dno“ i
v Písečné.
Podle možností se ihned na jaře pokračovalo na infrastruktuře ke stavebním parcelám od sběrného dvora k čp. 76. Byly dokončeny terénní
úpravy po rozšíření kanalizace a přeložce vodovodního potrubí, připravena
zpevněná cesta, položeno elektrické vedení pro osvětlení a podklad pro budoucí chodník. Všechny stavební parcely jsou v současné době prodány a
stavebníci již začínají stavět.
Dne 24. 5. 2018 jsme obdrželi kolaudační souhlas na nový chodník od
Konzumu ke koupališti a konečně mohlo dojít k vyúčtování nákladů.
Z celkových uznatelných nákladů 599 tis. Kč jsme obdrželi dotaci 569 tis.
Kč, což je 95 %.
Na podzim se nám podařilo nově oplotit sběrný dvůr, takže je konec
živelnému ukládání odpadů. Využívejte prosím první sobotu v měsíci, kdy je
sběrný dvůr otevřen s obsluhou.
Dřevěné lávky u Konzumu a u hřiště přes Potočnici dosloužily, proto
byly obě opraveny.
Od února probíhá velká akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření“. Celou tuto stavbu má na starosti Ing. Josef Zámečník a stavební dozor
provádí pan Hebr. Stavba se stala předmětem nekonečných diskusí a různorodých názorů. Zda to bude stavba zdařilá a skutečně přírodě blízká budeme
moci ale zhodnotit opravdu až s odstupem času. Znovu chci poděkovat všem
občanům, kterých se tato stavba bezprostředně dotýká, za trpělivost a život
na staveništi.
O prázdninách začala velká oprava na tělocvičně, která spočívala ve
výměně střešní krytiny, zateplení stropu, opravě podlahy v tělocvičně, zřízení nového sociální zařízení a instalaci venkovních žaluzií. Opravu prováděla
firma Agrostav a obec zde využila dotace od MMR ČR.
V letošním roce jsme opravdu hodně investovali do sportu, a to hlavně
pro starší děti. V rámci projektu Aktivní odpočinek v Písečné jsme realizovali skatepark a workoutové hřiště. Na dětské hřiště jsme dále doplnili pingpongový stůl. Na zakázce se podílely firmy: Vakstav, Parkpilot a BO CO
s.r.o. Všechny tyto akce byly opět podpořeny dotací od MMR ČR.
Na hřišti jsme pokračovali vylepšováním prostor pod tribunou, naši
„sokolové“ zde provedli instalaci vody a kanalizace a budou pokračovat na
uzavření kójí pod tribunou podle svých představ tak, aby sloužily jako zázemí pro budoucí občerstvení. Po celé ploše pod tribunou byla položena
zámková dlažba.
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Sportoviště jsme chtěli doplnit i sociálním zařízením, které bude vyhovovat nejenom sportovcům, ale i návštěvníkům venkovních akcí pořádaných v tomto areálu. Stavba byla na začátku listopadu zahájena a podle počasí bude pokračovat, případně bude dokončena na jaře v příštím roce.
S podporou dotace Pardubického kraje a občanů horního konce jsme se
rozhodli vybudovat nový přístřešek na pěší trase u horního rybníka. Hrubá
stavba je dokončena a vnitřní uspořádání je už na místních „Horeňácích“. Už
teď se těšíme na další setkání na horním konci.
Toto je shrnutí všech důležitých stavebních akcí v letošním roce. Ale
nejenom tím obec žila. Proběhlo mnoho společenských akcí, na kterých se
podílely především místní spolky i jednotliví občané. Nejčerstvějším zážitkem bylo třetí setkání na hranicích, kde jsme společně s obcí Hejnice oslavili
100 let od vzniku republiky. Na hranicích katastru jsme společně zasadili
lípu – Strom republiky - a umístili zde lavičku, z níž je krásný výhled do
kraje.
Děkuji všem, kteří se snaží oživovat společenský život v obci, neodradí
je ani v některých případech malá účast a vymýšlí další nové akce, které se
postupně stávají tradicí.
V letošním roce jsem v rámci soutěže Vesnice roku měla možnost hodně cestovat a poznávat i další oceněné obce. Porovnávala jsem vybavenost,
údržbu zeleně a kulturní život naší obce s ostatními. Mám pocit, že nám
chybí jen ten sál na zlepšení podmínek pro setkávání našich občanů. Stavební komise se intenzivně zabývá jeho realizací a pravděpodobnost jeho dokončení se zdá velmi blízká.
Letošní účast v soutěži Vesnice roku byla pro nás velkou satisfakcí, protože
uspět po víc jak deseti letech opět v Zelené stuze je pro nás opravdu ocenění,
kterého si moc vážíme. Zelenou stuhu jsme obdrželi v rámci Pardubického
kraje s odměnou od Ministerstva životního prostředí ve výši 500 000 Kč.
Tyto finance jsou vázány na projekt, který bude odpovídat využití, to znamená zlepšení životního prostředí a údržbě zeleně. Pokusíme se připravit
projekt na revitalizaci zeleně v centru obce a na zpevnění povrchu cesty od
Osmanových ke hřišti. Od Pardubického kraje jsme obdrželi 125 000 Kč,
které jsme už použili na nákup nového nářadí na údržbu zeleně v obci.
Snad všechno to snažení uspět v soutěži mělo smysl, a to nejenom pro finanční ohodnocení, ale při všech těch přípravách jsme si daleko více uvědomovali, kde žijeme, s čím jsme spokojeni a co můžeme změnit. Ještě jednou děkuji všem za pomoc při prezentaci naší obce, všichni jsme na ni byli
před komisemi pyšní a za to patří poděkování především vám, občanům
Písečné.
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Přeji vám klidné prožití adventního času, vánočních svátků, šťastné vykročení do nového roku a hlavně spokojený život v Písečné.
Vaše starostka, Hana Lipenská

ZE ŠKOLSKÉ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
PŘÍOBECNÍ TÁBOR V PÍSEČNÉ
I v roce 2018 jsme zorganizovali příobecní tábor pro školní a předškolní
děti, a to dokonce ve dvou turnusech. Kapacita obou běhů se zcela naplnila.
Tábory se konaly v termínu 16. -20. 7. 2018, tedy po uzavření MŠ, a
v týdnu, než se školka opět otevřela, 20. – 24. 8. 2018. Počasí nám přálo a
my jsme mohli dětem nabídnout všechny předem plánované aktivity.
Program obou táborů byl bohatý. Od výtvarných činností, deskových
her a stavebnic přes sportovní hry, relaxování na koupališti, procházky po
okolí nebo tvoření v kovárně s paní Pecháčkovou. Podnikli jsme několik
výletů - např. na Žampach, na statek Kaplanových v Líšnici, do Pevnosti
poznání v Olomouci, lanového centra v Říčkách a archeoskanzenu Villa
Nova v Uhřínově.
Na závěr tábora mohli ve škole rodiče zhlédnout fotoprezentaci celého
programu.
Chtěla bych poděkovat Káje Lipenské, Lucce Maixnerové, Markétě Netopilové, Tereze Šemberové, Veronice Stejskalové, Jitce Krejsové, Barče
Dvořákové a paní Pecháčkové za spolupráci na programu tábora a dále
všem, kteří se na chodu tábora jakýmkoliv způsobem podíleli.
Tyto tábory byly uspořádány z dotací MAS ORLICKO, z.s., odkud
jsme získali finance na organizování příobecních táborů v letech 2018-2020.
V rámci projektu bude možné financovat personální a materiální zajištění
tábora. Díky tomu budou i v dalších dvou letech organizovány vždy 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.
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VÝLET DO HARRACHOVA
Pro tradiční jarní
výlet jsme letos zvolili
návštěvu
sklárny
v Harachově.
Počasí
nám sice nepřálo, ale
vzhledem k tomu, že se
exkurze
odehrávala
přímo
v provozu,
v blízkosti sklářských
výhní, bylo nám příjemně teplo. Společně
jsme
poobědvali
v areálu sklárny a ochutnali pivo z místního pivovaru. Kdo chtěl, odvezl si
sklářské výrobky z podnikové prodejny. Za nedostatek této akce bych snad
považovala jenom dlouhou cestu, ale zas je to příležitost si cestou popovídat
a probrat všechno, co nestihneme doma.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
V pátek 16. 11. 2018 se uskuteční tradiční setkání důchodců. Program bude
obohacen vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Písečná a těšit se můžete také na
smíšený pěvecký sbor Č.A.S.. Začátek bude v 16 hodin v jídelně. Občerstvení zajištěno.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 27. 5. 2018 proběhlo na ubytovně v Písečné tradiční vítání občánků.
Tento rok jsme mezi nás přivítali:
Toníka Frimla
Jeníka Musila
Marušku Ruskovou
Felixe Svobodu
Elišku Šimkovou
Emily Kláru Klížovou
Matěje Sklenáře
Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky, zdraví a
štěstí.
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA V ROCE 2018
80let

Marie Kalousková

85 let Vlasta Šafářová
90 let Helena Musilová
Jaroslav Pešek
92 let Helena Kalousková
93 let Zdeňka Vrbová
95 let Marie Kalousková
Všem jubilantům ze srdce přejeme vše nejlepší a hodně spokojenosti do
dalších let.

VZPOMÍNÁME…
pan Jan Dostálek, čp. 69
pan Václav Sklenář, čp. 121
pan Josef Nezkusil, čp. 140

CVIČENÍ fitMAMI V PÍSEČNÉ
Léto nám skončilo, ale sportovní tréninky pro maminky s malými dětmi
pokračují! Stále ještě cvičíme venku, středy 10.00 -11.00 většinou
v Žamberku v parku. Zimní sezónu zahájíme po dokončení rekonstrukce
tělocvičny. Budeme se scházet každý pátek od 9.30 v tělocvičně (cvičení
bude začínat v 9.45) 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,
zajezdí si na odrážedlech a na konci hodiny procvičí nejrůznější motorické
dovednosti.
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Lekce fitMAMI jsou speciálním fitness programem pro maminky a jejich miminka nebo malé děti. Jde o kompletní aerobně-posilovací trénink, při
kterém procvičíte nejen celé tělo, ale užijete si i spoustu zábavy. To vše ve
společnosti vašich dětí. Více informací najdete na www.fitmami.cz.
Mgr. Andrea Dostálková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři,
začínáme 3. měsíc školního roku 2018 - 2019. Pro tento rok máme
v mateřské škole zapsáno 40 dětí a základní školu navštěvuje 58 žáků. Celkem naše zařízení čítá 98 dětí ve věku od dvou a půl do jedenácti let. Ze
spádové oblasti, tj. Písečná, Žampach a Hlavná je 90 dětí, zbývajících 8 dojíždí z jiných spádových obvodů.
V minulém čísle občasníku jsme Vás vybízeli, ať držíte palce, aby nám
dopadl dotační program na EKO-ZAHRÁDKY. Povedlo se. Na jaře 2019
započne jeho realizace. Ve svahu pod školním hřištěm vzniknou terasovité
záhony pro pěstitelské práce s bezbariérovým WC a přístřeškem na zahradní
techniku. V listopadu bude dokončena rekonstrukce tělocvičny.
V dalším období bychom chtěli vyřešit elektroinstalaci ve staré školní budově.
Při výčtu změn a akcí, kterými naše škola prochází, mi dovolte jedno
malé ohlédnutí do minulosti. V září usedly do školních lavic vnučky paní
Heleny Skálové, bývalé ředitelky Mateřské školy v Písečné. Při pohledu na
ně se mi vybavilo 1. září roku 1992. Tehdy byla znovuotevřena škola
v Písečné s počtem pouhých 15 žáků prvního a druhého ročníku. Mateřská
škola zajišťovala stravování a školní družinu. Pochopení a podpora od paní
Skálové pomohla tyto těžké začátky překonat. Vzájemná tolerance, pokora a
smysl pro humor nás přenesla i přes velké obtíže, se kterými se obě zařízení
v průběhu let potýkala.
Od samého počátku jsme vystupovali jako jedno zařízení se společnými
akcemi a zaměřením. Administrativně byla obě zařízení spojena roku 2002.
Přejme si, aby duch porozumění, spolupráce a nadšení pro věc od všech zúčastněných stran (učitelé, žáci, rodiče) vydržel ZŠ a MŠ Písečná po celou
dobu její existence.
Květoslava Stejskalová
ředitelka
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OBECNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
další rok je za námi a my Vám opět přinášíme několik informací a zpráviček z Obecní knihovny.
Pozorný návštěvník webových stránek Písečné si mohl všimnout nové
ikony pod názvem Knihovna. Zde se můžete dozvědět potřebné informace o
knihovně, ale také o akcích, které budou v Obecní knihovně probíhat, nebo
již proběhly.
V únoru jsme uspořádaly cestopisnou besedu o Maltském souostroví,
kterou nás slovem i překrásnými fotografiemi provázela Petra Vrbová. Beseda byla doplněna krátkým videem maltského podmořského světa od Milana Papáčka a své zážitky z potápění přidal Tonda Musil. Potěšil nás zájem a
velká účast na této akci a my doufáme, že spolupráce s Petrou nebyla poslední.
Jako každým rokem, nás i letos v březnu navštívili žáci ze ZŠ a MŠ a
opět jsme děti požádaly o kresby, tentokrát na téma jaro v Písečné. Nové
jarní obrázky jsou k vidění v Obecní knihovně až do konce školního roku
2019.
9. listopadu se uskutečnil 2 ročník pexesiády. Bližší informace o této
akci a fotografie naleznete na Obecním webu pod ikonou Knihovna.
Obecní knihovna je otevřena každý čtvrtek (kromě prázdnin) od 17:00
do 18:00 hod. Knihovna půjčuje čtenářům knihy z vlastního i výměnného
fondu. Najdete u nás české i světové spisovatele, detektivky, literaturu pro
ženy, dobrodružnou četbu, naučnou literaturu, široký výběr knih pro děti, ale
také společenské deskové hry pro děti i dospělé. Další službou je i přístup
k veřejnému internetu. Čtenářský poplatek je stanoven na kalendářní rok.
Výše čtenářského poplatku je 50,- Kč, pro dětské i dospělé čtenáře.
Děkujeme všem čtenářům za přízeň a přejeme hezké chvíle spojené s
četbou knih.
Za Obecní knihovnu

Jana Kopecká a Šárka Dostálková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PÍSEČNÁ
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl na hasičské akce opravdu bohatý. Pro nás hasiče začal
výroční valnou hromadou, po níž následovala taneční zábava a dále dětský
karneval. V lednu jsme byli požádáni starostkou obce o pomoc při úklidu
klestí na stráni u Osmanů. Sešlo se nás….požehnaně. Jsem rád, že můžeme
jako hasiči udělat něco pro obec, tedy kromě tradičních sběrů a úklidu chodníku. Další akcí , kterou jsme pořádali, bylo vyprávění o ECO rally do Dakaru. V květnu jsme zajištovali kontrolní stanoviště a občerstvení na Pochodu
přes tři hrady. V červnu jsme prezentovali novou hasičárnu při soutěži o
vesnici roku. Dále jsme ve spolupráci s místní školou udělali pro děti ukázku
zásahu a povídání o hašení. Významným počinem se stala oslava k výročí 80
let od zakoupení motorové stříkačky Stratílek do našeho sboru. Kromě okolních sborů byl přítomen i p. Motl z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě,
který si akci velmi pochvaloval. Pak jsme již pokračovali tradiční opět vydařenou letní zábavou.
Září bylo pro nás hasiče z celého
roku nejzásadnější. Byla nám totiž
slavnostně předána nová hasičská
zbrojnice. My jsme toto předání propojili s myšlenkou udělat křapáčové hody, a tak z toho bylo pro všechny velice příjemné odpoledne. Na otvírání se
kromě hostů z okolních sborů přijeli
postupně podívat i starosta Letohradu
p. Fiala a senátor p. Šilar. Kromě nové
hasičárny jste si mohli povšimnout i zrekonstruované staré hasičárny. Oba
tyto objekty byly uvedeny do stávajícího stavu za přispění státu, kraje, ale
také obětavou prací p. Lipenské, starostky obce. Chtěl bych jí tímto za vše
poděkovat.
V srpnu se naši zástupci zúčastnili akce Pyrocar v Přibyslavi, což je
největší setkání hasičů v ČR. Následně na to jsme se v září již tradičně zúčastnili akce Retroměstečko v Pardubicích. Co se týče ostatních akcí, rád
bych zmínil naši účast na oslavách 125 let založení hasičského sboru
v Sopotnici, dále předání nového hasičského auta Scania v Letohradě a nakonec bych vyzdvihl vystavení naší stříkačky Stratílek na Ústeckém autosalonu. V říjnu jsme byli požádáni organizátory Žambereckého duatlonu o
pomoc při organizaci, konkrétně hlídání příjezdových komunikací. V tomto
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měsíci jsme také na žádost starostky obce čistili hasičským autem propustky
na horním konci.
Součástí hasičského dění je samozřejmě sport. Naše družstva mužů a
žen se zúčastnila jako první v květnu okrskových závodů v Rotneku. Naše
ženy se pak ještě zúčastnily okresního kola v Mladkově, kde zvítězily ve své
kategorii! Poté jsme se různě střídavě se smíšeným družstvem nebo družstvem žen zúčastnili závodů v Sopotnici, Líšnici, Žamberku a Klášterci.
Závěrem bych rád předznamenal událost, která se chystá na 15.6. příštího roku, a to jsou oslavy 130 let od založení hasičského sboru v Písečné. Ve
spolupráci s obcí se již pracuje na organizaci celých oslav, na které Vás tímto samozřejmě dovoluji pozvat. Pro účely prezentace našeho sboru jsme
zakoupili za finančního přispění obce celkem 16 nových uniforem a Kristýna
Hanzelková vytvořila krásné prezentační tablo.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním hasičům za jejich činnost
a našim sponzorům za podporu našeho spolku, dále poděkovat obecnímu
úřadu za spolupráci a v neposlední řadě zmínit dobrou spolupráci se Sokolem Písečná. A tak zakončím naším tradičním provoláním „Vlasti zdar, ohni
zmar!“
Radim Patkolo, starosta SDH Písečná

SOKOL PÍSEČNÁ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás prostřednictvím právě čteného občasníku o
aktivitách spolku Sokol Písečná.
Stalo se již zvyklostí, kdy první aktivitou v roce je tradiční pálení čarodějnic v prostorách sportovišť, která se podařila za významného přispění
představitelů obce podstatně upravit i pro konání kulturních akcí. Vysoká
účast na pálení čarodějnic nás velmi těší, vážíme si ji. Dík samozřejmě patří
všem organizátorům a také našim čarodějkám.
Sokol Písečná dále zajišťuje a podporuje sportovní aktivity ve všech
věkových kategoriích. Nejmenší děti (předškoláci) mají možnost navštěvovat sportovní přípravku, děti staršího věku se mohou přihlásit do tenisové
školy. Spolek dále sdružuje družstva kopané, volejbalu a úspěšně se rozvíjejícího oddílu nohejbalu.
V červnových dnech se každoročně koná dětský den a turnaj trojic
v nohejbalu. Na výše uvedené akce navazuje dvoudenní pouťový volejbalový turnaj mužů a žen. Sportovní sezóna je tradičně ukončena “sportovními
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vánocemi“ v místní tělocvičně, kde probíhají turnaje ve volejbalu, kopané
a nohejbalu.
Výše uvedené aktivity i konané akce jsou výsledkem neutuchajícího
fandovství příznivců spolku bez nároku na odměnu. Za podpory představitelů obce si tak všichni můžeme najít místo pro sport i zábavu)
Za Sokol Písečná, Milan Papáček

NOVÁ SPORTOVIŠTĚ V PÍSEČNÉ
SKATEPARK
Na konci prázdnin se v centru obce Písečná otevřel nový a spousty dětmi tak očekávaný moderní skatepark. Hned v prvních dnech bylo vidět, že
většina dětí dala přednost venkovní zábavě před sezením doma u počítače
nebo telefonu a rodiče nadšeně sháněli koloběžky, na kterých by mohly jejich ratolesti ve skateparku dovádět.

Co bylo nadšením pro jedny rodiče, začalo být bohužel nepříjemné pro
obyvatele domů v sousedství. Skatepark není úplně tiché místo, ale ozývají
se z něj dunivé zvuky, na které dosud lidi nebyli zvyklí. Je nutné ale podotknout, že v centru obce, kde se nachází i ostatní místa určená ke sportovnímu vyžití jako je koupaliště, volejbalové hřiště, fotbalové hřiště, tenisové
hřiště, dětské hřiště, ale též je tu obchod, hospoda a zemědělská společnost,
tak tu není nikdy úplný klid. Lidé žijící v této oblasti si na neustálý ruch již
museli zvyknout. Ruch ze skateparkového hřiště je jen další do počtu a rozhodně není nijak trvalý. Za dveřmi je zima a tím pádem skatepark na několik měsíců osiří.
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V dnešní době, kdy ze všech úst neustále slyšíme, že děti neumí nic jiného
než přihlouple koukat do mobilu, buďme rádi, že naše děti na vesnici umí i
něco jiného. A že to někteří opravdu umí!
Zkuste se tam na chvíli zastavit a podívejte se sami. Myslím, že je na co se
koukat.
Občas se tam bohužel objeví někteří jedinci, kteří se snaží pravidla
bojkotovat, ale pevně věřím, že se budou muset přizpůsobit většině, nebo je
to časem přestane bavit. Tím, že je skatepark v centru vesnice a z toho důvodu dobře vidět z projíždějících aut, tak k nám zavítávají i návštěvníci z
okolních měst a vesnic, protože si hold něco nového chtějí vyzkoušet. Většina dětí je ale opravdu od nás a myslím, že tímhle novým skateparkem projde spousta našich dětí a i děti těch, kteří ho možná teď úplně kladně nepřijali. Buďme rádi, že děti se hýbou a jsou venku a jen nekouří a nečmářou po
zdi tak, jak to bylo ještě před pár lety u nedávno dospívající mládeže právě
tady v Písečné. Máme štěstí, že v zastupitelstvu naší obce jsou lidé, kterým
není lhostejný volný čas naší mládeže a naše děti se mohou pyšnit tím, že u
nás máme prostě vše. Já jako rodič tří takových dětí rozhodně ráda jsem.
Andrea Hrdinová

WORKOUT
Na hřišti, hned
vedle tenisových kurtů,
vyrostlo další nové
sportoviště sestávající
z nářadí pro gymnastická a posilovací cvičení
pod širým nebem.
Je volně přístupné
a je určeno nejen pro
mládež. Může si zde
zacvičit každý, kdo má zájem protáhnout si tělo, trošku zlepšit kondici, a to
bez ohledu na datum narození.
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KOUPALIŠTĚ
V letošním roce našemu koupališti počasí opravdu přálo, měli jsme 46
tzv. „koupacích“ dnů. To se projevilo mimo jiné v rekordní návštěvnosti a
s tím spojené výši tržeb ze vstupného.
S provozem koupaliště jsou však spojeny také náklady na provoz. Nejvíce nás v této sezoně stála voda. Na každého návštěvníka se denně musí
připouštět 60 litrů vody, a tak se spotřeba vody vyšplhala na 94 563 Kč.
Ostatní náklady s počtem návštěvníků samozřejmě také narůstají, ale přesto,
po zhodnocení všech nákladů, byl provoz koupaliště pro nás letos úspěšný.
Skončil ziskem 170 083 Kč. Poděkování patří všem brigádníkům, kteří pomohli provoz koupaliště zajistit, protože bez nich by koupaliště v tak malé
obci nemohlo fungovat. A poděkování patří též nájemci kiosku u koupaliště,
který dokázal udržet vysoký standard poskytovaných služeb a příjemnou
atmosféru, jež byly nastaveny v minulých letech.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
CENÍK SLUŽEB PRO OBČANY
shválený usnesením obecního zastupitelstva č. 28/2018

Kontaktními osobami pro objednání služeb jsou:
Milan Sklenář
tel. 732 839 797
Hana Lipenská
tel. 733 562 150
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SETKÁNÍ RODÁKŮ
Obec Písečná ve spolupráci s místními spolky a sdruženími připravují
na sobotu 15. 6. 2019

"Setkání rodáků a přátel obce Písečná"
a oslavu

„130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Písečné“.
V rámci oslav bude připraven celodenní kulturní program, takže už teď si do
svých kalendářů zapište tento termín, abyste se mohli setkat se svými vrstevníky, přáteli a známými, se kterými si rádi zavzpomínáte na společná léta
prožitá v naší obci.
Těší se na vás pořadatelský tým.

PSI A JINÁ ZVÍŘENA
Vážení spoluobčané, pejskaři,
chodíte ven se svými pejsky, aby se proběhli, pohráli si a taky aby se
přitom vyvenčili. S rostoucím počtem psů v naší obci se stávají velkým problémem psí exkrementy na veřejných prostranstvích, ale také často na soukromých pozemcích, jejichž majitelé někdy ani psa nevlastní. Málokdo asi
jásá radostí, když na komunikaci, na chodníku nebo na dokonce na svém
pozemku šlápne do něčeho, co po sobě zanechal váš pejsek při venčení.
Žádám proto všechny majitele psů, venčící své čtyřnohé miláčky, aby
brali ohled na ostatní spoluobčany, dodržovali elementární zásady slušnosti
a hygieny a uklízeli „hovínka“ po svých pejscích.
Hana Lipenská, starostka
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* * *
PŘIHLÁŠENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ
Chcete získávat aktuální informace o dění v obci?
Neslyšeli jste hlášení obecního rozhlasu?
Přihlaste se na webových stránkách obce www.pisecnauzamberka.cz
k automatickému odběru aktualit elektronickou poštou a budete vždy
v obraze. Přihlašovací formulář naleznete v levém sloupci úvodní webové
stránky.
Přikládáme návod, jak na to - v několika málo krocích.
Pro ilustraci používáme fiktivní adresu jan.novak@seznam.cz
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