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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
na začátku své každoroční bilance bych chtěla poděkovat vám občanům za dodržování všech vyhlášených opatření, která nás v letošním
roce pronásledovala. Na jaře se zdálo, jakoby se život v obci zastavil nebo minimálně zpomalil, ale z rozjetého vlaku se těžko vystupuje, takže
opatření neopatření, o chod obce jsme se museli postarat i v tomto období. Není možné přestat svážet odpady, udržovat zeleň, likvidovat
kůrovcem napadené stromy, opravovat komunikace ...
Rušily se společenské akce, sportovní utkání, zavřela se hospoda, děti
se vzdělávají distančním způsobem a to vše dopadá na vás občany, ale i
na obec. I za těchto ztížených podmínek jsme se snažili pro občany a
obec udělat vše, co nám síly a finanční prostředky umožnily. Je na místě
poděkovat i zaměstnancům obce, kteří tuto nelehkou situaci dokázali
zvládat a spolkům, které pro veřejnost stihly v krátké možné době uspořádat akce, na kterých jsme se tak rádi viděli a potkávali.
A teď už jen shrnu, co se nám v letošním roce podařilo a co bychom
rádi realizovali v příštím období.
V loňském roce na podzim jsme na koupališti provedli přípravu na
opravu brouzdaliště, kterou jsme, vzhledem k velkému zásahu, museli
před letošní koupací sezonou dokončit. Betonovou konstrukci, včetně
rozvodů vody, provedla firma VAKSTAV a.s. a položení folie p. Mlíčka.
Celková oprava se vyšplhala na 914 tis. Kč (bez DPH). Pardubický kraj
nám přispěl na opravu z programu POV 80 tis. Kč. Důležité ale je, že se
oprava stihla včas a my jsme mohli zahájit sezonu 23. června. Veškerá
hygienická omezení nás naštěstí v tomto období minula, takže pro nás
bylo limitující jen počasí, a to nás v červenci hodně zklamalo. Přesto
nakonec bylo za
sezonu 37 koupacích dnů. Permanentky se tedy
daly plně využít, a
kdo si chtěl užít
léto na koupališti
v Písečné, určitě tu možnost měl. Konečná bilance provozu koupaliště
nebyla pro obec ztrátová. (Investice do oprav ale nepočítáme.)
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Stalo se tradicí, že z každé vstupenky věnujeme 2 Kč na charitu, takže
i letos jsme poukázali na Charitu v Letohradě 10 544 Kč. Děkujeme
všem, kteří se na daru podíleli.
Na ubytovně, která je i částečně spojena s provozem koupaliště, jsme
bohužel v důsledku pandemie a vládních nařízení přišli o část tržeb
v jarních měsících. Přesto jsou tržby za ubytování (437 ti. Kč) proti roku
2019 o 23 % vyšší, což je díky tomu, že zde téměř celoročně ubytováváme dělníky pracující v okolí. Ubytovna je v provozu od roku 1985 a je
samozřejmé, že dochází k opotřebení inventáře. Proto jsme letos investovali do obnovy čalounění nábytku, částečné výměny matrací a nového
povlečení.
V minulých letech jsme dvakrát žádali o dotaci na opravu komunikací. Protože jsme nebyli úspěšní, museli jsme letos provést alespoň nezbytné opravy na místních komunikacích z rozpočtu obce. Postupně
opravujeme nebo nově instalujeme zábradlí na mostech a chceme je
v budoucnu vzhledově sjednotit po celé obci. Do místních komunikací
jsme letos nově zařadili také chodník u Peškových, který stavebně zajistila firma VAKSTAV s.r.o. Celková pořizovací cena včetně projektové
dokumentace byla 621 tis. Kč. Došlo k rozšíření komunikace, doplnění
dopravní značky a instalaci zrcadla. Tím snad toto rizikové místo bude
bezpečnější pro chodce i řidiče.
U horní autobusové zastávky jsme vybudovali nový přístřešek pro
cestující. Jistě ho ocení všichni, kdo zde za nepříznivého počasí čekají na
autobus.
Plánované dokončení komunikace k čp.188 (Chalupníkovi) jsme
z důvodu nejasného plnění rozpočtu obce odložili na rok 2021.
Ze stejného důvodu jsme odložili i opravu střechy bytového domu čp. 77
na návsi, do kterého při prudkých deštích zatéká. Tuto opravu včetně
zateplení a nového pokrytí (s rozpočtem 1 mil. Kč) máme naplánovanou
hned na jarní měsíce roku 2021.
Práce na postupném dokončení sálu byly odloženy nejenom
z finančních důvodů, ale i proto, že po předložení nové projektové dokumentace na hygienu a hasiče vznikly další požadavky na doplnění a
byly nutné další změny. Musela být zadána hluková studie a provedeny
změny v projektu, aby bylo vyhověno požárním požadavkům. Po souhlasném vyjádření těchto orgánů budeme moci podat žádost o stavební
povolení. Z našeho úmyslu vybudovat multifunkční sál určitě nechceme
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upustit, ale musíme aktuálně zvážit finanční možnosti obce a únosnou
míru jejího případného zadlužení.
Po celý rok jsme se střídavě věnovali těžbě v lese, která byla nutná
hlavně v důsledku napadení kůrovcem. Dřevo jsme částečně použili na
pořez pro vlastní potřebu, část se nám podařilo prodat na pilu, vytvořili
jsme zásoby paliva na topení do školy a ostatní přebytky prodáváme
jako palivo občanům za 500 Kč/m3. Těžba stále pokračuje, proto naše
nabídka na prodej smrkového palivového dřeva nadále platí. Zájemci se
mohou hlásit u p. Sklenáře 732 839 797 nebo u starostky 733 562 150.
Samozřejmostí bylo i ošetřování nově vysázených stromků a i letos
jsme založili nový lesní porost, který vysázely zastupitelky obce.
Kvůli vydatným srážkám v letošním roce byl dokonale prověřen projekt protipovodňových opatření, který byl dokončen v loňském roce.
Nejvíce strachu jsme zažili 18. června, kdy byly srážky nejintenzivnější a
v menší míře se opakovaly ještě několikrát. V těchto chvílích, kdy se
zvedá hladina potoka, je nutné, aby si každý majitel nemovitosti
v blízkosti vodoteče uvědomil, že skladovat cokoliv v blízkosti potoka je
nezákonné a hlavně nebezpečné! Nejvíce je vidět skladování dřeva u
potoka, což může v době povodní způsobit velké problémy. Nečekejte na
výzvu vodoprávního úřadu a tyto závady odstraňte.
V současné době připravujeme územní studii na lokalitu za Valdou,
která by měla být do konce roku hotova. V příštím roce máme v plánu
zadat projektovou dokumentaci na inženýrské sítě, poté je realizovat a
pozemky nabídnout k prodeji na výstavbu rodinných domů. Zájem o
stavební pozemky už teď převyšuje naše možnosti nabídky v této lokalitě. Přednostně budou uspokojeni zájemci z obce, protože venkov byl
vždy charakteristický silnějšími sociálními vazbami a tuto základní
vlastnost bychom rádi zachovali. Je jasné, že dnes už nechtějí bydlet dvě
nebo tři generace pod jednou střechou, ale je dobře když si jsou všichni
nablízku.
Souběžně se změnou územního plánu vznikne další nová lokalita pro
výstavbu osmi rodinných domů v lokalitě U zahrádek. Tyto stavební
pozemky nejsou ve vlastnictví obce, bude je prodávat přímo majitel a
zájemci o stavební pozemky budou přispívat na vybudování inženýrských sítí obci, která je bude zajišťovat.
V brzké době nás čeká hodně problémů, nikdo dnes nedokáže říct, jaké budou dopady současné pandemie do daňových příjmů a tak i
v příštím roce musíme být opatrní a plánovat jen nezbytné opravy a
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další investice s velkou rozvahou. Budeme se snažit i dále udržet standard služeb pro občany, který nám v okolních obcích závidí. To je ovšem
možné jen s vaší podporou.
Příchod adventu nebudeme moci pravděpodobně prožít společně,
vánoční trhy s rozsvěcením stromu jsme neorganizovali, ale strom určitě rozsvítíme a uvidíme, jaká setkání nám umožní aktuální situace. Každoročně jsme v tomto období prodávali kalendář, i letos ho pro vás budeme mít připravený koncem listopadu. Abychom zjednodušili možnost
jeho koupě, bude v prodeji u děvčat v Konzumu za 100 Kč, případně i na
obecním úřadě v úředních hodinách.

Pro většinu z nás je začátek roku příslibem něčeho nového. Každý
z nás se alespoň jednou snaží dodržet předsevzetí, která si s oblibou
každoročně dáváme. Pro nás a naši obec je předsevzetím udělat v novém
roce všechno proto, aby rozvoj obce pro naše občany byl co nejlepší a
zcela bezpečný.
Do nového roku vám přeji hodně zdraví
a vašim rodinám spokojené žití v naší obci
Vaše starostka Hana Lipenská
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V letošním roce jsme provedli velkou změnu v evidenci odpadů. Jsme
schopni evidovat třídění odpadů na jednotlivé domácnosti a to
u komunálního odpadu a u plastů. Vzhledem k tomu, že do konce roku
musí být schválená i platná vyhláška o místním poplatku za odpady na
příští rok, provedli jsme vyhodnocení svozů odpadů za období od 1. 1.
do 30. 9. 2020. Chtěla bych poděkovat domácnostem, které se do systému zapojily a všem, kdo začali přemýšlet, jak nejlépe odpady vytřídit. Na
druhou stranu jsou v Písečné i domácnosti, které neodevzdávají žádný
komunální odpad a ani plasty, což v naší spotřební společnosti snad není
možné. A tak se ptám: „kam ten odpad vozíte, kde ho skladujete, nebo ho
snad pálíte“? Zavedením nového systému sledování nám šlo především
o to, abychom snížili množství komunálního odpadu a tímto směrem
pak bude stanovena pro ty nejlepší sleva z poplatku za odpady. V období
od 1. 1. do 30. 9.2020 činil průměr převzatého směsného komunálního
odpadu (SKO) od poplatníků v naší obci 47,34 kg na osobu. Od tohoto
čísla se bude odvíjet sleva na poplatníka pro rok 2021. Sleva bude činit
100 Kč v případě, že odevzdal méně SKO než 80 % průměrného množství na poplatníka. Sleva se bude tedy týkat poplatníků, jejichž domácnost odevzdala v průměru méně než 38 kg/osobu. Na slevu ale nebudou
mít nárok ty domácnosti, které neodevzdaly ke svozu žádný komunální
odpad nebo plasty a nezapojily se tak do systému třídění a svozu. Kdo
má zájem sledovat průběžně množství odváděného odpadu za svou domácnost, může se přihlásit do systému ECONIT. Přihlašovací údaje získá
na obecním úřadě.
Slevy z poplatků za odpady se v případě souběhu více nároků nesčítají, bude poskytnuta jen jedna, a to ta nejvyšší.
Ten, kdo slevu mít bude a v jaké výši, to se dozví z předpisu výše poplatků pro příští rok.
Je hodně důležité vytřídit co nejvíce komodit odpadů za které obec
získá zpětnou odměnu od EKO KOMU, viz. přehledná tabulka dále:
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druh odpadu

plasty svážené dům od domu
plasty ze sběrného dvora
(velkoobjemové)
sklo
papír
Směsný komunální odpad

poplatek
obce za
uložení
(Kč/kg)
2,3

odměna
EKO KOM
za zpětný
odběr
5,22

konečný
výsledek
pro obec
(Kč/kg)
+2,92

2,3
0
0
1,494

0,59
1,1
1,75
0

-1,71
+1,10
+1,75
-1,494

Vyplývá z toho, že za plast, sklo a papír obec může dostat zpětnou finanční odměnu, ale jen v případě, že tyto komodity nebudou ukládány
do popelnic mezi směsný odpad. Za ten naopak obec platí nemalou částku za ukládání v Ekole.
Pro ilustraci přikládáme graf
ukazující množství odpadů
v uplynulých letech:
Za poslední 4 roky je vidět postupné snižování celkového
množství a zvyšující se podíl
vytříděných odpadů.
Od 1. ledna mají obce novou povinnost – celoročně zajistit místo pro
oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. U nás tento sběr funguje již
několik let, tak jen připomínám, že jedlé oleje a tuky můžete umístit do
sběrného dvora v uzavřených plastových nádobách.
Velice se osvědčil kontejner na textil, který je umístěn u Konzumu.
Vzhledem k jeho časté naplněnosti jsme požádali ještě o jeden, který je
umístěn ve sběrném dvoře. Doporučujeme tedy využít i možnost uložení
textilu do kontejneru ve sběrném dvoře v době jeho otevření.
V Dolečkách, kde je sklad bioodpadu, stavební sutě a dřevního odpadu, jsme provedli nové označení jednotlivých skládek. Důrazně vás žádáme o ukládání odpadů na místo k tomu určené.
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Znovu vás prosím a žádám, přemýšlejte při každém vkládání odpadu
do popelnice a snažte se vytřídit co nejvíce. Teď budete mít dobrý pocit
vy a dalším generacím ulehčíte život.

SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE
OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍOBECNÍMI TÁBORY
V termínech 13. - 17. 7. a 10. – 14. 8. 2020 proběhly již tradiční tábory. Účastnilo se jich celkem 54 dětí a program jsme si parádně užili.
Začali jsme seznamovačkami u tělocvičny, sportováním na hřišti u
školy a následně na fotbalovém, dětském a workoutovém hřišti v centru
obce. Navštívili jsme paní Maarovou ve mlýně a školáci pomáhali na
zahrádkách. Obědy byly zajištěny v místní jídelně. Děti si malovaly misky, vyráběly náramky a náhrdelníky a také jsme všichni namalovali obrázek se vzpomínkou na mlýn. Vydali jsme se na výlet do Potštejna. Autobus nás zavezl do Litic, odkud jsme se vydali krásnou cestou okolo
řeky. Slunečné počasí jsme využili také ke koupání v řece, což se všem
moc líbilo. A zmrzlina ve staré cukrárně? Myslím, že všechny děti si
vzpomenou na „3“, jak jsme si pojmenovali míchanou vanikovomangovou zmrzlinu a jako bonus černý rybíz. Museli jsme ochutnat
všechny! Vyrazili jsme do Letohradu, opékali párky nad Pustinami, stavěli domečky v lese. Nechyběla také návštěva Pinguin parku v Přívratu,
který si děti velmi oblíbily. Vodní hrátky, trampolíny, šlapací káry, lukostřelba, tvoření. Určitě všem doporučujeme, děti byly opět nadšené.
Dopřáli jsme si také trochu kultury, podívali jsme se do Muzea v Ústí nad
Orlicí, které navštěvujeme pravidelně. Starší děti měly možnost si zahrát
Letní prázdninovou hru, během které ve městě hledaly zloděje. Mladší
děti absolvovaly prohlídku, tentokrát zde byla výstava loutek. Zaměstnanci si pro děti připravili dílničky a my si zde mohli užít skoro celý den.
Na závěr jsme si na přání dětí objednali k obědu pizzu. Vyráběli jsme
přírodní obrázky z klacíků a dalších přírodnin, děti si zahrály na malíře a
vyzkoušely si techniku malování stříkačkou, vytvořily krásné mandaly,
zahrály si dámu a navštívily tkalcovskou dílnu a věž muzea s vyhlídkou
na celé Ústí. Děkujeme za vše týmu muzea, především Danče Morávkové. Navštívil nás také pan Hodoval z Červeného kříže. Poučil děti o první
pomoci, vyzkoušely si na figuríně masáž srdce, nám vedoucím ošetřily
různé rány a pan Hodoval ukázal, jak se ošetří velká krvácející rána na
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ruce. A pro tento rok také moc děkujeme za možnost využívat koupaliště, protože počasí nám opravdu přálo.
Vše dopadlo na jedničku, bez zranění a s úsměvem všech dětí. Děkuji
všem vedoucím za ochotu a výborně odvedenou práci.
Tým vedoucích: Kája Lipenská, Kája Dudková, Terka Šemberová,
Pája Nastoupilová, Terka Šemberová, Ája Zvárová
Tímto rokem končí pořádání táborů s podporou z projektu EU. Příští
rok bychom v případě zájmu vás rodičů a dětí rádi uspořádali opět alespoň jeden tábor pod hlavičkou Anima. Přemýšlíme o náplni, rýsuje se
opět všeobecně zaměřený nebo sportovně orientovaný program. Pokud
byste měli jakýkoliv nápad, návrh, budeme rádi, když nás kontaktujete.
(nejedlikova.andrea@seznam.cz)

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Tradiční setkání důchodců se uskutečnilo v pátek 28. února 2020. Byl
to ale náhradní termín za rok 2019, kdy z organizačních důvodů nebyl
možný tradiční listopadový termín.
Na programu bylo hudební vystoupení dětí z místní školy a cestopisná přednáška Milana Bureše o jeho putování Vietnamem.

Kvůli aktuální koronavirové pandemii a souvisejícím opatřením je příští
termín setkání zatím „ve hvězdách“. Budeme doufat v lepší časy a uspořádání akce v příštím roce. Všem přejeme pevné zdraví.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 23. 8. 2020 proběhlo na ubytovně v Písečné tradiční vítání občánků. Děkujeme za kulturní program dětem ze ZŠ a MŠ Písečná, paní
učitelce Křenkové a za klavírní doprovod také Katce Suchomelové.
Tento rok jsme mezi nás přivítali:
Ondřeje Tomana, Terezu Marii Šimkovou, Jakuba Hušku, Tobiáše Krále,
Lilianu Novákovou, Emílii Vránovou, Jiřího Podolského a Dorotku
Osmanovou
Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky,
zdraví a štěstí.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA V ROCE 2020
85 let

Anna Blechová, čp 17

91 let

Jana Pešková, čp 67

92 let

Helena Musilová, čp 111
Jaroslav Pešek, čp 67

94 let

Helena Kalousková, čp. 103

97 let

Marie Kalousková, čp. 27

Jubilantům ze srdce přejeme vše nejlepší a hodně spokojenosti do
dalších let.

* * * * * * * * *

VZPOMÍNÁME…
paní Marie Bárnetová

6.1.2020

paní Ludmila Dudová

5.6.2020

paní Marie Osmanová

30.7.2020
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CVIČENÍ V PÍSEČNÉ
Tento rok je opravdu specifický… Jen co to bude možné, ráda bych
pokračovala ve cvičení s menšími dětmi, sportovní přípravkou, která se
bude konat ve stejný čas jako vloni, 15 – 16 a 16 - 17 hodin v tělocvičně.
Pro ženy, tentokrát bez ohledu na to, jestli s dětmi nebo bez dětí, bude vyhrazen prostor ve čtvrtek od 17 do 18 hodin, také v tělocvičně.
Bližší informace na adrese nejedlikova.andrea@seznam.cz

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři,
i ZŠ a MŠ Písečná žije koronavirovým životem. Proto mi dovolte,
abych v úvodu poděkovala všem spolupracovníkům za jejich pracovní
nasazení a rodičům žáků za spolupráci, vstřícnost a inspirativní návrhy.
Školní rok 2020-21 jsme zahájili s 38 dětmi v mateřské škole a s 62
žáky ve škole základní. V mateřské škole se děti dělí od 8.30 do 14.30
hodin do dvou tříd. V základní škole máme 4 třídy. První ročník samostatný se 14 žáky, ve spojeném 2. a 4. ročníku 18 žáků, třetí ročník 13
žáků a pátý ročník 17 žáků. Abychom mohli skupiny žáků dělit při výuce
jazyků a informatiky využíváme v hodinách výtvarné a tělesné výchovy
pomoci kvalifikovaných externích pracovníků.
Jsme rádi, že se nám první týden v září podařilo uspořádat tradiční
cyklo-výlet. Letos poprvé jinou trasou. Ne do Cakle, ale na Žampach ke
Šturmovým. Tady si děti opekly špekáčky, a do školy se vracely dvěma
trasami. Mladší žáci měli kratší trasu se zajížďkou do Šušku, kde se podívali na pokácené stromy od bobrů. Starší žáci volili delší trasu přes
Křižánky. Byl krásný slunečný den a výlet jsme si všichni užili – děti,
vyučující i rodiče a prarodiče žáků, kteří vyjeli s námi. V měsíci září jsme
ještě stihli zajímavý výukový program o Antonínu Dvořákovi. Společný
projekt školy a školky „Ve zdravém těle zdravý duch“ již žáci základní
školy plnili z domova.
Vzdělávání na dálku je náročné pro všechny zúčastněné: žáky, rodiče
i učitele. Snažíme se najít rozumnou míru mezi časem stráveným před
obrazovkou a samostatnou aktivní prací žáků. Výuku doplňují instruk11

tážní videa, která si mohou žáci pustit opakovaně, pokud zadání úkolu
nerozumí.
Při příznivých sněhových podmínkách máme v plánu lyžařský výcvik.
Loni jsme museli za sněhem vyjet až do Českých Petrovic. Při zmínce o
lyžařském výcviku musíme poděkovat vedení LSG Letohrad, které již
desátou sezonu uvolňuje lyžařské instruktory z řad studentů i profesorů. V měsících duben – červen by měl probíhat plavecký výcvik. Tyto
kurzy částečně dotujeme ze sponzorských darů za které děkujeme jmenovitě M. Cappani – firma Cappa, P. Coufalovi, P. Mačátovi, R. Meixnerovi – firma Tradepro, P. Nezkusilovi, H. Šturmové – firma Fostrade, M.
Václavkové a všem, kteří naši organizaci podporují .
Mgr. Květoslava Stejskalová

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
letošní rok zdá se nám poněkud nešťastným. Nepřeje společenským
ani kulturním akcím. O to více nás to mrzí, protože již v únoru jsme podaly přihlášku na pohádkové nocování „Noc s Andersenem ", které mělo
proběhnout minimálně na 1600 místech po celém světě. V naší obecní
knihovně by se jednalo o přespávání první, ale jinak by tato akce letos
oslavila již 20. výročí. S obavami jsme dětem v ZŠ předaly přihlášky a
čekaly na výsledek. Ten nás opravdu ohromil, nejenže jsme musely navýšit kapacitu, ale také odmítat děti přihlášené později. Bohužel, k naší
lítosti se akce v termínu 27. 3. 2020 z důvodu opatření před šířením
koronaviru nekonala.
Po dobu nouzového stavu byla knihovna od března do konce května
pro veřejnost uzavřena. V září jsme plné optimismu zahájily poprázdninový provoz a těšily se, že akce, které se neuskutečnily na jaře, na podzim určitě vyjdou. O to více jsme byly zklamané, když opět nastal nouzový stav. Pohádkové nocování se v náhradním termínu 9. 10. 2020 nekonalo, neproběhla u dětí oblíbená pexesiáda, ani naplánovaná cestopisná
beseda.
V současné době je z nařízení vlády až do odvolání opět knihovna
uzavřena. Přejme si, aby tento stav netrval dlouho, abychom se mohly
12

s Vámi, čtenáři, zase brzy setkat. Děkujeme za přízeň, kterou jste nám v
letošním roce věnovali.
Všem pevné zdraví a dobrou náladu
Za obecní knihovnu Jana Kopecká a Šárka Dostálková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
(SDH) a Jednotky SHD obce Písečná (JSDHO) v roce 2020. Na úvod pouze
faktická informace - členská základna SDH Písečná čítá v tuto chvíli 67
členů, z toho 7 členů je čestných. Do „zásahovky“ (JSDHO) je zapojeno 17
členů SDH.
Stejně jako většina občanských činností, byla i aktivita místních hasičů v letošním roce ovlivněna celosvětovou pandemií nemoci SARS-CoV2 (COVID-19). Kvůli vládním opatřením k zamezení šíření této nemoci
bylo zrušeno několik „našich“ tradičních a oblíbených akcí. Na druhou
stranu se nám ale podařilo využít toho malého časového prostoru
v letních měsících, kdy se povedlo uspořádat několik úspěšných akcí a
odvést spoustu užitečné práce ve prospěch nejen našich sousedů, ale i
nad rámec obce Písečná právě v boji proti nemoci COVID-19.
Již v lednu, kdy byl „svět ještě v pořádku“, proběhla v místní jídelně
Výroční valná hromada sboru, na které bylo zvoleno nové vedení místního SDH na příštích 5 let. Po jednání členů SDH následovala tradiční
taneční zábava a hned druhý den dostaly prostor a možnost bavit se
děti, a to na oblíbeném a tradičně hojně navštěvovaném dětském karnevalu. V lednu a v únoru se naši členové zúčastnili několika Výročních
valných hromad sborů dobrovolných hasičů v sousedních obcích a pomalu jsme se začali připravovat na první letošní společenskou akci seminář se dvěma účastníky atraktivního závodu Africa Eco Race - Tomášem Tomečkem a Leopoldem Paďourem ml. Beseda s populárním
„pilotem“ kamionu TATRA 815 a řidičem servisního kamionu (BALAI)
měla proběhnout v pátek 13. března. Bohužel z důvodu výše uvedených
bezpečnostních opatření musela být pouhé tři dny před samotným konáním tato akce narychlo zrušena. Nekonal se ani plánovaný pochod
„Přes 3 hrady“, na kterém SDH Písečná tradičně zajišťuje kontrolní sta13

noviště a občerstvení. Odvolat jsme museli i zdravotní seminář vedený
zkušeným záchranářem, p. Martinem Hodovalem. Nejvíce nás ovšem
mrzí zrušení traktoriády, která měla proběhnout v sobotu 26. září. Do
přípravy této akce jsme investovali nejen nemalé finanční, ale zejména
časové a organizační prostředky, bohužel, opět pouhé tři dny před termínem zasáhla „vyšší moc“. Neproběhla ani některá plánovaná školení a
semináře pro členy SDH a JSDHO.
Přesto jsme ruce do klína nesložili. V souladu se rčením, že „vše zlé je
k něčemu dobré“ se naše „zásahovka“ na žádost hejtmana Pardubického
kraje v době jarního nouzového stavu v ČR aktivně zapojila do plošné
distribuce ochranných pomůcek a dezinfekčního materiálu. V rámci této
akce řízené Pardubickým krajem se dle stanoveného rozvrhu směn převážel zdravotnický materiál z Chrudimské nemocnice, ve které byl zřízen centrální sklad, do meziskladu v Ústí nad Orlicí a dále i přímo do
zdravotnických zařízení a do obcí s rozšířenou působností v našem okolí.
Až letní měsíce nám daly potřebný prostor ukázat, co všechno umíme, a my se s chutí pustili do práce. Náš soutěžní tým doplněný o několik nových členů začal trénovat na zkrácenou soutěžní sezónu a hned na
druhých letošních závodech (v Žamberku 18. července) všechny přesvědčil, že s hasiči z Písečné se musí počítat.
Dívčí tým tento závod vyhrál a přivezl domů putovní pohár starosty
města Žamberk. Ten je
k vidění v okně hasičské klubovny ve vestibulu při vstupu na
obecní úřad. A nebylo
to vítězství náhodné,
svůj výkon naše dívky
zopakovaly
i
v Říčkách (u Ústí nad
Orlicí), kde rovněž
vyhrály.
Takže
z pouhých čtyř letošních závodů (Líšnice,
Žamberk, Česká Rybná
a
Říčky)
máme
v Písečné zlaté poháry rovnou dva.
14

Radost nám udělala i letní zábava, která se konala v sobotu 18. července v místním sportovním areálu a která měla nečekaně vysokou návštěvnost, stejně jako „křapáčové hody“, které jsme uspořádali v sobotu
29. srpna v nové hasičárně. Pro naše členy byl uspořádán výlet do soukromého muzea Tatry 111 v Dobříči u Prahy a do Národního technického muzea (neděle 23. února), či narychlo svolaný pěší výlet „po stopách
tří hradů“ (sobota 9. května), na který vyrazilo 17 účastníků (+ jeden
pes). Mezi úspěchy hasičů z Písečné počítáme i navázání spolupráce s
partnerským SDH Písečná (u Jeseníku), či aktivní účast naší techniky a
našich členů, a to i těch „zasloužilých“, v Pardubicích na setkání hasičů a
bezpečnostních složek (RetroMěstečko, 12. a 13. září).
Ovšem nejen zábavou živ je hasič. Našim hlavním posláním je práce,
dobrovolná činnost a obětavá pomoc.
V úterý 5. května se naši členové aktivně podíleli na úklidu nového
chodníku vedoucího z centra obce až ke škole, ve středu 10. června pak
vyjelo zásahové vozidlo CAS STEYR 790 k technické výpomoci
v zahrádkářské kolonii. Ve čtvrtek 20. srpna se jednotka SDH obce Písečná zúčastnila v Letohradě na Kunčicích námětového cvičení zaměřeného na dálkovou dopravu vody, v pátek 16. října jsme provedli sběr
druhotných surovin.
Do činnosti SDH patří i péče o svěřenou techniku a využívané prostory. I k tomuto tématu přistupujeme aktivně a zodpovědně. Hlavní díl
práce byl letos odveden při přípravě zásahového vozidla CAS STEYR 790
na STK, v rámci které byla provedena rozsáhlá oprava brzd a palivového
vedení. Mezi nejviditelnější změny patří nové polepy na obou zásahových vozidlech a označení místností ve vnitřních prostorech nové hasičárny, instalace střešních tubusů na vozidlo Fiat Ducato… Zapomenout
nesmím na investice do výzbroje a výstroje našich členů, do výpočetní
techniky v nové hasičárně, do majetku SDH, atd.
Souhrnně lze říci, že letošní rok byl pestrý a rozhodně ne nudný. I
přes výše uvedená omezení se podařilo odvést poctivý kus práce a zajistit dostatek zábavy nejen našim členům, ale i spoluobčanům. Kéž by minimálně tak pestrý a úspěšný byl i rok následující, ve kterém se pokusíme zopakovat tradiční akce a zorganizovat ty, které měly proběhnout,
ale neproběhly v roce letošním.
Za aktivní a mnohdy i obětavý přístup chci poděkovat všem pracovitým členům SDH Písečná. Za podporu a vstřícnou spolupráci pak i čle15

nům Zastupitelstva obce Písečná v čele s paní starostkou Hanou Lipenskou.
Nejen našim členům, ale i všem spoluobčanům přeji hodně optimismu a sil, pevné zdraví, klidné a požehnané Vánoční svátky a těším se na
viděnou při akcích pořádaných v r. 2021.
Svůj příspěvek mi dovolte zakončit naším oblíbeným sloganem:
„Vlasti zdar, ohni zmar!“
Miroslav Musil, starosta SDH Písečná
http://sdhpisecna.webnode.cz

TJ SOKOL PÍSEČNÁ
Společenské a sportovní aktivity spolku Sokol Písečná, z.s.,
v roce 2020
Přestože všichni zažíváme obtížnou dobu pandemie, „SOKOLU“ se
podařilo uspořádat a zažít velmi aktivní, úspěšný rok 2020, převážně
však v letním období. Chtěli jsme ho zahájit kulturně společenskou akcí
„Sjezd na čemkoliv“, bohužel nám nepřálo počasí, nebyla dostatečná
sněhová pokrývka. Následující akci „Pálení čarodějnic“ nám již zhatila
vládní opatření. Naše sokolské čarodějky alespoň podnikly „mobilní
čarodějnický rej“ na kolech po Písečné. Za to, že se snažily udržet tradici
i humor, jim patří velký dík.
Po stopce a opadnutí jarních opatření se nám podařilo uspořádat 6. 6. 2020 nohejbalový turnaj trojic (12
družstev) a v srpnu tradiční
pouťové volejbalové turnaje.
V sobotu 15.8. k nám přijelo
6 družstev mužů, naši skončili na 5. místě. V neděli
16. 8. si zahrálo celkem 10
ženských družstev. Naše
ženy tento turnaj vyhrály. Tu samou neděli se současně konal i pouťový fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily 4 týmy.
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Všichni soutěžící mohli využít v krásném počasí jednorázové vstupenky
na koupaliště, které jim věnoval obecní úřad.
Během roku se naši sportovci účastní okresních či krajských soutěží i
turnajů. Volejbalistky rozehrály již šestým rokem Pohár KVS Pardubického kraje, nicméně stihly odehrát pouze 2 soutěžní kola - v Nasavrkách
a Chvaleticích. Soutěž se z důvodu pandemie nedohrála a naše volejbalistky tak obsadily průběžné 3. místo. Další volejbalovou akcí byl turnaj
smíšených trojic v Líšnici 22. 8. 2020, kde náš tým (M. Novák, M. Krejčí a
M. Lipenská) vybojoval 1. místo z 16 družstev.
Nohejbalistům letos okresní soutěž ani nezačala. Nicméně po uvolnění restrikcí se úspěšně zúčastnili mnoha turnajů a předvedli vynikající
výsledky: Říčky v Orlických horách – 1. místo (J.Maixner,J.Matoušek),
noční turnaj Studené - 1. místo (D.Musil, J.Maixner, J.Matoušek), Rybník 1. místo (D.Musil, J.Matoušek), Janov u Litomyšle - 3. místo (D.Musil,
J.Matoušek), Líšnice - 4. místo (P.Lipenský, M.Vrba, L.Musil, D.Musil),
Topol u Chrudimi - 6. místo.
Kryštof a Šimon Hrdinovi nás reprezentují ve
Freestyle Scooteringu a také se mohou pochlubit krásnými úspěchy. Pardubice – Kryštof - 4.
místo v kategorii nad 15 let, Šimon - 5. místo v
kategorii do 15 let,
Mistrovství ČR ve Freestyle Scooteringu: Kryštof
- 7. místo (nad 15 let) a Šimon - 1. místo (do 15
let) ve velké konkurenci 76 a 59 borců z celé ČR.
V Sokole máme i sportovní oddíly pro děti a dorost, tj. sportovní přípravku pro předškolní děti pod vedením A. Dostálkové, tenisovou školu
pro starší děti pod vedením J. Junka a oddíl sportovního lezení vedený
V. Dostálkem a I. Melišem.
Přirozenou součástí činnosti spolku je udržování a utužování mezilidských vztahů a kolektivu. Tuto myšlenku jsme podpořili v září společným sokolským posezením u burčáku. Na konci sezóny naši nohejbalisté
stihli ještě uskutečnit společné třídenní soustředění v Čenkovicích.
Ještě bychom se rádi zmínili o práci výkonného výboru i ostatních
členů Sokola Písečná. V letošním roce se nám podařilo nejen zorganizovat
výše
uvedené
turnaje,
ale
i
navázat
spolupráci
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s rodinným pivovarem
z Pardubického kraje.
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Co říci závěrem?
Zimní sezóna v tělocvičně se zatím nemohla ani rozjet z důvodů všem
známých, ale my pevně věříme, že toto období zdárně překonáme a
v nejbližších týdnech bude opět možné sportovat bez omezení i společensky žít. Děkujeme všem našim členům, dobrovolníkům, obecnímu
zastupitelstvu, SDH Písečná a sponzorům za důležitou vzájemnou spolupráci.
Do nového roku 2021 Vám přejeme hlavně pevné zdraví a hodně optimismu.
Za Sokol Písečná, z.s., Jakub Maixner a Marie Lipenská.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
GObec – TÉMATICKÝ KATASTR on-line
Na

webových

stránkách
naší
obce
www.pisecnauzamberka.cz je v pravém sloupci
nově umístěná ikona pro vstup do systému
GObec, což je ucelený systém informací o
správním území Písečné.
Internetový mapový server GObec představuje mapový informační geoportál pro města a obce. Využívá mapové podklady a geografické informace z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich
formát a souřadný systém a poskytuje tak uživatelům, městům a obcím,
ucelený pohled na své správní území. GObec má zabezpečenou část pro
úřad a veřejnou část pro občany v souladu se zákonem o svobodném
přístupu k informacím.
GObec je prvním internetovým mapovým serverem s on-line napojením do katastru nemovitostí přes službu WSDP!
Katastr on-line znamená, že veškerá získaná data, mapy, údaje
či dokumenty pocházejí z aktuálních datových zdrojů ČÚZK a jsou
v daný časový okamžik 100% platné. Žádné (placené) aktualizace dat,
ale vždy on-line aktuální data!
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údaje KN WSDP – webová služba dálkového přístupu
do katastru nemovitostí pro okamžitý přístup k popisným
údajům KN
 RÚIAN – databáze registru územní identifikace, adres
a nemovitostí, aktualizovaná každých 24 hodin, pro grafické
Vyhledávání parcel dle různých kritérií – čísla a podlomení parcely,
číslo popisné, list vlastnictví (LV) či identifikace vlastníka (IČ, název, jméno, RČ)
 Určení parcel výběrem v mapě – bodem, linií, plochou, sousední
parcely
 Ukládání výběrů parcel do seznamů s názvem a barevným rozlišením
 Práce s uloženými seznamy parcel – editace obsahu, zobrazování
seznamů parcel v mapě, připojování dokumentů k seznamům
 Možnost exportů seznamů parcel do XLS, SHP (S-JTSK) pro další
účely
 Úplné a částečné výpisy LV ve formátu PDF z dálkového přístupu KN s volbou získání historického stavu

CYKLOSTEZKA ŠUŠEK - VALDŠTEJN
V letošním roce Sdružení obcí Orlicko zahájilo realizaci výstavby
dlouho diskutované cyklostezky v Šušku. Stavbu v rámci výběrového
řízení vysoutěžila firma SOVIS CZ, a.s., která předložila nabídku ve výši
6 138 162,94 Kč bez DPH. Na celkovém rozpočtu se podílí MAS Orlicko,
dotací ve výši 500 000 Kč. Na dofinancování se podílí okolní obce
(Hnátnice, Žampach, Písečná, Dlouhoňovice) a město Žamberk. Obec
Písečná konkrétní částkou 577 300 Kč, splatnou v deseti splátkách, do
roku 2029.
Hned na jaře firma zahájila stavební práce a měla v úmyslu dokončit
stavbu v letošním roce. V období od května do konce července musely
být bohužel stavební práce přerušeny z důvodu rozhodnutí životního
prostředí, protože se v této lokalitě vyskytují zvláště chránění živočiši a
stavebními pracemi by mohl být narušen jejich přirozený vývoj. V srpnu
stavební práce pokračovaly podle možností firmy. V současné době zbývá provést vrchní vrstvu cyklostezky z lomové výsypky, asfaltové povrchy, výsadbu a v celé trase rovnání a dosýpání krajnic. Bohužel dokončení v letošním roce není už reálné. Cyklisté jistě ocení už teď, sice
nedokončený povrch, ale rozhodně pro jízdu pohodlnější než rozbahněná louka.
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V Písečné budeme mít nový KONZUM s kavárnou!
Možná jste již slyšeli, že Konzum připravuje rekonstrukci samoobsluhy v naší obci.
Děje se tak na základě dohody o dlouhodobé spolupráci mezi obcí a Konzumem,
která byla uzavřena loni.
Na jaře 2021 bude prodejna přebudována na malý supermarket a výrazně tak rozšíří nabídku zboží. V rámci rekonstrukce dojde ke zvětšení
celé prodejny o bývalou masnu, navýší se tak plocha o téměř 50%. Díky
tomu bude možné do prodejny nově umístit malou kavárnu a zachovat i
přepážku České pošty.
Bude se jednat o další prodejnu s konceptem KONZUM Cafe, které
s úspěchem již několik let provozujeme např. v Ústí nad Orlicí, Potštejně
nebo Hnátnici, kde si zákazníci tuto úpravu moc pochvalují. Již od založení v roce 1898 jsou obchody našeho družstva místem setkávání lidí.
Tuto myšlenku se snažíme dále zachovávat, důstojně podporovat a spojovat místní komunitu. I když nám to pandemie koronaviru v poslední
době trochu komplikuje. Zákazníci si zde tedy vedle nákupu potravin
nebo vyřízení pošty, budou moci i posedět v malém, ale příjemném prostředí KONZUM Cafe a popovídat si se svými přáteli u šálku dobré kávy z
regionální pražírny. Sortiment prodejny se i nadále bude zaměřovat
především na lokální produkty od místních dodavatelů. Samozřejmostí
pak budou i služby, na které jsme si již všichni zvykli, jako je platba kartou, MiniBankomat s možností výběru hotovosti přímo na pokladně,
dobíjení telefonů, výdejní místo internetového obchodu COOP BOX
apod.
Navíc v Písečné máme silnou členskou základnu přes 40 rodin spoluvlastnících družstvo, takže bychom jim tímto chtěli i poděkovat za dlouhodobou přízeň. Navíc je členství otevřené, takže se členem družstva
může stát každý, kdo sdílí naše hodnoty a má zájem se podílet na výhodách z nakupování.
A jak bude prodejna vypadat? Nejlepší obrázek si můžete udělat návštěvou prodejny v Hnátnici. Výsledek by měl být velmi podobný.
Váš KONZUM

20

ÚZEMNÍ PLÁN
ÚZEMNÍ PLÁN PÍSEČNÉ S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU
Ochrana veřejného prostoru obce pomocí územního plánu má dvě
roviny: rovinu urbanistickou a rovinu architektonickou.




Urbanismus je nauka o charakteru lidských sídel. Zabývá se
uspořádáním obce v krajině, hmotovým uspořádáním staveb, řeší výtvarné, estetické a technické úkoly, související s rozvojem
sídla jako celku. V našem kontextu jde o udržení charakteristiky
Písečné, která si dosud (na rozdíl od většiny ostatních obcí) udržela svůj ráz.
Architektura je mnohovrstevná disciplína. V našem kontextu
jde o podobu jednotlivých staveb v obci, a to jak nově vznikajících, tak i těch, které čeká přestavba/dostavba.

Základním koncepčním dokumentem obce pro usměrňování jejího
rozvoje je územní plán (ÚP). Technické podrobnosti, které určují, za
jakých podmínek je možno na vymezené ploše stavět, pak řeší regulační
plán (RP). Územní plány má většina obcí. Regulační plány však zejména
menší obce nemají, protože vydání RP se u nich z důvodů odborné a
finanční náročnosti nedá předpokládat. V minulých letech se jasně ukázalo, že samotný ÚP obcím v praxi nestačí, a že pro regulaci dění ve
svém prostoru potřebují větší ochranu. Proto vyšla novela stavebního
zákona, která umožňuje do územních plánů obcí zařadit i jednotlivé regulační prvky, které se tímto stávají závazné.
V současné době je dokončována první změna Územního plánu Písečné. Prvním podnětem k vyhotovení změny ÚP (což není záležitost ani
procedurálně jednoduchá a ani nijak laciná) bylo mj. několik žádostí o
zařazení velkých parcel do tzv. zastavitelného území obce, druhým pak
nově se nabízející možnost vytvořit tzv. ÚP s prvky regulačního plánu.
Regulační prvky je třeba chápat nikoliv jako zásah do „osobních svobod stavitelů“, ale jako ochranu veřejného prostoru (= charakteru) obce. Pro nové stavebníky jsou na začátku jasněji dány všeobecné podmínky a stávající obyvatelé se mohou více spolehnout na to, že nová výstavba nezasáhne kvalitu jejich života a ani nebude ve svém důsledku znamenat znehodnocení jejich vlastních nemovitostí.
21

Rozmanitost krajiny, sídel a usedlostí, typická pro celou Evropu naši
zemi nevyjímaje, je vzácným kulturním statkem, který je hoden ochrany.
Není to žádný výmysl posledních let; třeba u nás už za RakouskaUherska fungovaly regulace výstavby a veřejný prostor byl pečlivě
ochraňován. Zatímco v novodobé historii snahy o zachování regionální
mnohotvárnosti prosazují jednotlivé země západní Evropy již od 70. let,
na Východě s přerušením kontinuity přirozeného vývoje bojujeme dosud.
U nás po roce 1989 bohužel nebezpečí devastace vesnického prostoru nepominulo. Zdálo by se, že se během následujících 30 let (v éře podnikatelského baroka a následné reakce v podobě „krabice od bot se
střílnami místo oken“) lidé poučili a zmoudřeli, ale není tomu tak. Stále
jen málo lidí si uvědomuje, že do struktury české vesnice americké bungalovy, bavorské vily ani kanadské sruby z kulatiny nezapadnou a nepatří. Nepatří sem ani netradiční materiály, ani neorganická agresivní barevnost. Nepatří sem ani městská nebo příměstská zástavba. Inspiraci
lidé paradoxně hledají ve světě, ale jen málokdy doma. A přitom třeba
zrovna tady u nás v podhůří Orlických hor mohou stavebníci a architekti
nalézt archetyp krásného domu, kterým se lze inspirovat, a „přeložit“ ho
do jazyka moderního bydlení.
Krásu venkovské zástavby jsme se naučili hledat v zahraničí. Mnozí si
ale neuvědomují, že v mnoha zemích EU se působivý specifický obraz
venkovských obcí zachoval pouze v důsledku přísné regulace! Proto
rozeznáme, jestli jsme v Alpách, v jižní Francii, v Bretani, na skotské
Vysočině nebo na holandském venkově… náš český venkov toto štěstí
bohužel nemá.
Ale Písečná je dosud poměrně vzácně zachovaná podhorská obec tzv.
uličního typu. Takových podhorských vesnic „ulicovek“ je kolem nás
v Orlických horách a podhůří víc, mnohé však již svůj historický charakter ztratily. Banální, hloupá a necitlivá satelitní výstavba bez jakýchkoliv
regulací ničí jak kulturní krajinu, tak i přirozené sociální vazby. Příklady
bohužel nalezneme už i v našem blízkém okolí.
Dosud dochovaný unikátní krajinný ráz Písečné v údolí mezi Žampachem, Kozincem a Hůrami si zasluhuje naši maximální péči. Abychom
před nebezpečím nevratné devastace naši obec uchránili, rozhodli jsme
využít nové zákonné možnosti a (stejně jako tak nyní činí i některé jiné
osvícené obce) jsme nechali do našeho ÚP zařadit regulační prvky, které
jsou navázány na jednotlivé části Písečné.
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Písečná je všeobecně vnímána jako „krásné místo pro život“. Přespolní nám ji závidějí, ale to není samo sebou. Domníváme se, že udržení
vysokého standardu života v naší kotlině stojí za zvýšenou péči. Vás
prosíme o pochopení našeho záměru. Ochraňujeme tím jak náš společný
prostor, tak i naše a vaše investice. Udržme Písečnou v podobě, kde je
„život ještě normální“.
akad. mal. Šárka Bergerová
stavební komise

* * * * * * * * * * * *
JAK VNÍMÁ PÍSEČNOU ARCHITEKT – URBANISTA
Ze všech stran, ze kterých lze do Písečné zavítat (a že jich vskutku
není málo!), ať už automobilem, na kole nebo pěšky, ze všech vnímáme
obdobný scénář: sjíždíme do menšího nebo většího údolí, někdy se již
dopředu na horizontu ohlásí věž kostela, tradiční a nezaměnitelný signál, že tam za horizontem se nachází lidské sídlo, přeneseně: „zde najdeš, poutníče, bezpečí“. Objevují se první domy, některé hned u cesty,
využívající plochého dna údolí, jiné ve svahu, citlivě usazené do svažitého terénu s dostatečným odstupem jeden od druhého. Dále do nitra
obce zástavba houstne. Domů přibývá, někdy po obou stranách, jindy,
když svah je moc strmý, zase chvíli jen po straně jedné. Naprostá většina stavitelů respektovala místní podmínky a nestavěli dům tam, kde by
to byla pro život potíž a kde by svým příbytkem ohrozili to, čeho si na
zdejší krajině vážili. Tak se chovali oni a tak se chovali i sousedé, generace po generaci – respektovali nárok na krásné prostředí jeden pro
druhého. Cesta se občas rozdvojí nebo naopak spojuje – přirozeně, v
návaznosti na modelaci terénu.
Není tomu už tak ale všude. Jak na okraji, tak i v centru už jsou místa,
která byla zástavbou zahuštěna v důsledku ztráty orientace na zemědělství – již nejsou třeba velké pozemky na obdělávání nebo na pastvu.
Naopak; pozemky jsou čím dál dražší, roste tedy tlak na zmenšování
parcel. Lidé chtějí bydlet a chtějí bydlet v krásném prostředí. A tak přirozeně vzniká tlak po nových lokalitách, po malých dostupných pozemcích, po úsporném řešení hustého zasíťování nových lokalit a po výstavbě na co nejrovinatějších parcelách.
Tím se ale pozvolna ztrácí to, co na první pohled nemusí být patrné
hned (genius loci, „duch místa“), ale ztrácí se to nenávratně. V tomto
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ohledu nejde ani tak o architekturu samotnou (ta se mění vkusem, potřebou, vlastní omezenou životností, extrémními vlivy přírody), ale o to,
co již zůstane a historicky přetrvá po staletí, a to je trasování silnic a
cest - síť komunikačních a dopravních tras, a na ně navěšená veřejná
prostranství. A pak je tu to, na co se z nich díváme – panoramata, veduty, krajinné horizonty, průhledy, stavební průčelí, významné dominanty
a další. Převážně tato kombinace prázdného a zastavěného – původního a vloženého – přírody a člověka – toto vše dohromady pak tvoří
jedinečný charakter každé obce. Je to její poznávací znamení, něco, čím
se odlišuje jedna obec od druhé … a je také možný klíč k rozvoji každé z
nich.
V obci Písečná jsem vnímal nejsilněji právě zvláštní ponoření obce
do krajiny. Z dálkových průhledů nelze toho mnoho spatřiti, vždy se
odhalí pouze část obce, další neznámá část zůstává skryta ve spletitých
údolích. Někdy se objeví jen věž kostela, někdy jen chalupa ve svahu
pod horizontem. Ale někdy také pohledy nemile překvapí – nevhodnou
architekturou a nerespektováním terénních podmínek. Možná sám
stavebník ani nevěděl nebo si neuměl představit výsledek, ale jakmile
je hotovo, cítí, že to není úplně ono, ale už je to krok nevratný. Život jde
dál. Jde o to se učit z chyb a také učit se vnímat to cenné.
Za to, jaká je obec nyní, vděčí (v dobrém i zlém) svým předkům. Za
to, jaká bude každý další den, bude vděčit svým současným obyvatelům.
Přeji Písečné, ať je svými obyvateli vážena a milována.
Ing. arch. Zdeněk Dohnálek
architekt- urbanista, konzultant změny ÚP
autor připravované územní studie pro výstavbu v lokalitě „U Zahrádek“

* * * * * * * * * * * *
Autorem následujícího textu je prof. Ing. arch. Jan Jehlík,
vedoucí Ústavu urbanismu při ČVUT v Praze:
Při každém posuzování plošného rozvoje vesnice je vždy nezbytné
vyjít ze dvou fenoménů: z krajinné charakteristiky a z typu původní
struktury zástavby.
Oblast mezi Orlickými horami, Králickým Sněžníkem a Českomoravskou vrchovinou je fascinující svojí mírnou mohutností – žádné drama24

tické přechody mezi horami a nížinami, ale téměř nekonečné „vlny kopců a údolí“, masy lesů, tkáň potoků a plochy strání. Obce jakoby se v té
mocnosti ztrácely. Nekonkurují krajinnému měřítku, téměř důsledně se
vždy vinou jen podél cest a potoků. Stávají se tak součástí přirozené
konfigurace okolní přírody, pokorně potvrzují její topografii a morfologii.
Historické obce bývají často „schovány“ za přírodními hranami; nejbližší horizonty tak navazují na ty vzdálenější a vzdálené. Krajinný obraz
takto dostává příslušnou hloubku a jeho vjem se opírá převážně o přírodní prvky, ať již velké objemy či výrazné solitéry. Nic na tom nemění
ani civilizační jevy, jako jsou cesty, osamocená stavení či usedlosti; právě naopak, jejich umisťování je základní topografii podřizováno (v historii přirozeně z hlediska hospodaření, nyní z hlediska péče o zděděné
hodnoty). Jde o velmi citlivé téma vzájemných vazeb veřejných i soukromých prostorů, či přirozené užívání společných domén (rybníku,
přírodních scén, výhledů…).
To platí i pro Písečnou, jejíž tvar de facto „jen“ kopíruje síť historického osidlování – základní „generativní“ vzorec lze proto nazvat takto:
„Staví se jen podél přirozených cest (případně potoků) a kolmo na ně,
humna zůstávají nezastavěná“. Jinak řečeno to znamená, že pokud
chceme zachovat charakter obce Písečné, můžeme doplňovat stávající
proluky či navazovat v kontextu liniové zástavby (typ tzv. ulicové vesnice – „ulicovky“), ale neměli bychom stavět na volných místech plošným
způsobem. Plošnou zástavbou by byla už navždy narušena původní
struktura osídlení, ale také by byl redukován vizuální podíl krajinného
měřítka ve prospěch měřítka civilizačního. Změnou tohoto poměru (přírodní vs. urbánní území) by byl nevratně pozměněn i výše zmíněný krajinný ráz. A to je (především ve vaší obci) zásadní a nenahraditelná kulturní hodnota místa, kde žijete.
Jsem si vědom, že nelze od stolu odmítat jakékoliv investiční záměry
v obci, mám naopak za to, že k iniciativám je třeba se stavět pozitivně.
Co se týče urbanistického rozvoje obce, je vždy nutné poměřovat zájmy
soukromé zájmy společnými. Pro takové poměřování je nezbytné pojmenovat co nejpřesněji atributy, které vytvářejí stávající hodnoty obce
(a tedy tím i hodnoty jednotlivých majetků v ní!). Není to jednoduché
vzhledem k jisté míře subjektivity takového posuzování a nemožnosti
všechny parametry kvantifikovat. Ale je to možné (a nutné) pomocí
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standardních nástrojů urbanistického a architektonického navrhování
(plány, veduty, visty, průhledy, zákresy do fotografií atp.), podrobněji
doplňovat územní plán (který sám o sobě je příliš obecným nástrojem
pro dílčí posouzení) pomocí dílčích studií a nově i pomocí regulačních
prvků.
Přeji Písečné úspěšné projití dalším stoletím
prof. Ing. arch. Jan Jehlík

PŘÍSPĚVEK PANA FARÁŘE
Vážení občané, dovolte několik myšlenek k závěru roku.
Z času studii v Praze si připomínám jednu situaci: Stojím na jednom
pražském mostě, který bývá označován jako "most sebevrahů". A přemýšlím: do jaké tísnivé a bezvýchodné situace se musí dostat člověk,
který se odhodlá skočit dolů. A tu se vedle mne postaví mladý člověk,
naváže hovor. Mluví o hrozné době, ve které žijeme, jak nás otravují
výfukové plyny, komíny, vše prostě spěje k záhubě... Ale existuje záchrana z této beznaděje. V této chvíli jsem pochopil vzniklou situaci. Dotyčný
člověk se domníval, že také přemýšlím o ukončení svého beznadějného
života, a proto nabízel možnost lepšího, nového života. V té chvíli jsem si
hlouběji uvědomil, proč asi se lidé v poslední době stávají členy různých
sekt. Hledají východisko z tíživé situace, touží po vysvobození. Doba,
kterou prožíváme, může v nás vyvolávat pocity obav. Co bude dál? Jak
to všechno skonči?
Do lékárny v malém anglickém městečku vstoupil šestiletých chlapec.
Lékárnice se ho ptala: jaký lék by chtěl. "Prosím - zázrak" - zněla odpověď. Udivená lékárnice, se ptala: "Zázrak?" Chlapec se slzami v očí říká:
"Mám doma nemocného bratříčka, je velmi nemocný a lékař říkal, že mu
může pomoct jen zázrak. Vzal jsem všechny penízky z mé pokladničky, a
chci svému malému bratříčkovi koupit zázrak. "Rozhovor poslouchal
starší pán. Podíval se pozorně na chlapce a řekl mu: "Chlapče, zaveď mě
do vašeho domu, jsem lékař, rád bych viděl tvého bratra." Byl to známý
německý lékař. Právě projížděl Anglií. Když lékař přišel do bytu k malé26

mu bratříčkovi, předepsal mu nové léky, a zachránil dítěti život." Nemocné dítě by se neuzdravilo, kdyby nebylo dobrého srdce staršího bratra, který šel do lékárny a byl ochotný dát na jeho záchranu všechny své
úspory. Ano - v životě člověka přijdou dny, kdy se obloha zatáhne, zafouká studený vítr nepohody a možná se strhne i bouře utrpení. V těchto
dnech je na nás, jestli budeme zázrakem pro lidi kolem. Nebojme se být
dobři, mít otevřené srdce a oči na potřeby lidi kolem nás. Chceme prožit
zázrak? Buďme zázrakem.
Za několik málo dnů budeme prožívat konec jedné éry - jednoho roku
našeho života. Je to také dlouhá doba: 7 860 hodin je to! Kolik z nich
bylo šťastných? Kolik spokojených? Kolik se vleklo v nejistotě a bolesti?
My si to už ani všechno nepamatujeme, ale u Toho, který má spočtený
každý vlas na naší hlavě, tam je každá hodina našeho života uchována
navěky.
Chci ze srdce poděkovat Všem, za všechny krásné chvíle. I když tak
trochu jinak prožité (rouška, karanténa, bohoslužby z našeho kostela
on-line, atd.). Zároveň chci Vás pozvat na blížící se vánoční svátky. 27.11
v 17.00 společně rozsvítíme vánoční stromek, tentokrát netradičním
způsobem. Jestli budeme mít možnost setkat se osobně na bohoslužbách, to ještě nevíme. Podrobné informace najdete na farních stránkách
www.dekanstvizamberk.cz

Ať dobrý Bůh Vás žehná a provází na všech Vašich životných cestách.
P. W. Kalemba – farář
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Vánoční strom na návsi bude rozsvícen v pátek 27.11 v 17:00 hodin.
Kvůli hygienickým opatřením se letos hromadná akce, spojená s vánočními trhy, výstavou i občerstvením, bohužel neuskuteční.
Abychom aspoň trošku navodili předvánoční atmosféru, zveme vás
k poslechu koled i svátečního slova pana faráře z obecního rozhlasu.
Na uvedený čas si doma připravte horký čaj nebo trochu svařeného
vína na zahřátí, vyjděte ven tam, kde máte dobrý poslech, příjemně se
nalaďte a poslouchejte …
Pro všechny, kdo budou chtít poslat
Ježíškovi svá vánoční přání, bude před
knihovnou
stát
známá
zvonička
s poštovní schránkou.
Anděl na bílém koni schránku potají
vyzvedne v nočních hodinách 20. prosince a všechna do ní vložená přání doručí
na místo určení.
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