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PÍSEČNÁ

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,

za pár dní vstoupíme do adventního
času, přiblíží se konec roku a mnozí z nás budou bilancovat, co se v letošním
roce povedlo a také začnou přemýšlet, co nás bude čekat v příštím roce. I
já bych chtěla shrnout, čím se obec v letošním roce zabývala, co se nám povedlo a jaké krátkodobé plány máme na příští rok.

Komunikace, infrastruktura
Za velký úspěch považuji opravu komunikace od čp. 40 k čp. 85 na horním
konci obce:

OBEC PÍSEČNÁ, PÍSEČNÁ 71, 561 70 PÍSEČNÁ
SOUVISLÁ OPRAVA MÍSTNÍ KOMINIKACE

Projekt „Souvislá oprava místní komunikace“ byl podpořen za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní
rozvoj. Projekt byl realizován v roce 2017.
Cena realizované akce
1 163 369 Kč
MMR ČR
480 000 Kč
Podíl obce
683 369 Kč
Do opravy komunikace mohla být zařazena pouze komunikace vedená pod
jedním číslem v pasportu komunikací, proto jsme část pod farou opravili
v plné výši z obecního rozpočtu. Opravu realizovala firma BITUNOVA
spol. s r.o. z Jihlavy.
Firma VAKSTAV spol. s r.o. nám předala v listopadu dokončenou
stavbu chodníku, který navazuje na chodník od kruhového objezdu a ústí na
parkoviště u koupaliště. Na tuto stavbu máme podanou žádost přes MAS
ORLICKO-IROP: Bezpečné silnice a chodníky pro všechny. Protože je zde
stanoveno financování EXPO, stavbu jsme museli uhradit z rozpočtu a
v příštím roce by se nám vložená investice prostřednictvím dotace měla
zčásti vrátit. Doufáme, že se bude chodník využívat a poslouží k větší bezpečnosti chodců.
Zgruntu jsme opravili lávku u Konzumu, kde byla jako základ položena nová podpůrná ocelová konstrukce. Druhou lávku, která byla u hřiště a
došlo k její destrukci, jsme zatím neopravovali, protože v této lokalitě bude
2

probíhat výstavba protipovodňových opatření. Jakmile bude situace v terénu
jasná, lávku zde plánujeme obnovit.
Samozřejmostí je zimní a běžná údržba komunikací, kterou obec během roku zvládá svými zaměstnanci. V letošním roce nás zimní údržba stála
více úsilí oproti předešlým rokům. Někdo z občanů může mít pocit, že jsme
málo rychlí, ale věřte, že využíváme všechny prostředky, abychom včas
vyhověli. Bohužel někdy přijde i kalamita, kterou nezvládneme tak rychle,
jak bychom si přáli. Při úklidu sněhu nás hodně zpomalují ploty a ostatní
zařízení umístěné příliš blízko komunikace. Od nich tak musíme vyhrnovat
sníh do vzdálenějších míst.
Okolo nové komunikace od K1 směrem na Hejnice se nám podařilo
vysázet stromy u přilehlých pozemků tam, kde jsme měli souhlas vlastníků.
Vysázení bylo financováno z dotace od Ministerstva životního prostředí
z programu péče o krajinu v plné výši 64 tis. Kč a provedla ji firma Školky
Haupt z Ústí nad Orlicí. Tento projekt byl podpořen Základní školou
v Písečné, která se účastnila výsadby stromů a následně se bude podílet na
jejich ošetřování.
Na poslední chvíli se nám podařilo dokončit komunikaci u Jansových
položením asfaltového koberce a tím je tato lokalita připravena, včetně budoucího napojení na veřejné osvětlení, ke konečné kolaudaci.
Koncem října jsme konečně obdrželi stavební povolení na výstavbu
sítí pro novou výstavbu RD k čp. 76, kde bude umístěno pět rodinných domků. Na podzim jsme začali s přeložením vodovodu a rozšířením kanalizace.
V jarním období připravíme komunikaci a ji zpevníme tak, aby stavebníci
měli zajištěn přístup na své pozemky a mohli zahájit výstavbu.
Na ČOV jsme v rámci velkých oprav starého zařízení (kalových polí a
nádrže) docílili kapacity pro dočasné ukládání kalů. Vytvoření tohoto skladového prostoru pro kaly bylo nevyhnutelné, abychom mohli provádět jejich
úpravu před konečnou likvidací. Vyfoliování nádrže, instalace provzdušnění,
výstavba přístřeší, včetně pokrytí střechy nad kalovými poli a jejich vybetonování, nás stálo celkem 530 tis. Kč. Zákony pro provozování čističek odpadních vod a následné ukládání kalů se stále zpřísňují a my jsme nuceni
toto zařízení upravovat tak, abychom zákonům vyhověli. Bohužel tato ekonomická činnost je pro obec velmi nákladná. Jen doufáme, že tato letošní
investice do oprav nám nějaký čas vydrží.
V příštím roce se znovu pokusíme požádat MMR o dotaci na opravu
místní komunikace, tentokrát směr dolní konec.
Do fáze stavebního povolení připravíme opravu chodníku od návsi
ke škole, a pokud se naskytne příležitost k částečnému financování pomocí
dotace, pokusíme se ji využít.
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Od února příštího roku začnou stavební práce na dlouho připravovaných protipovodňových opatřeních od čp. 104 k hřišti a na dolním konci
od čp. 62 k čp. 60. Ve výběrovém řízení tuto zakázku získala firma „elitbau
s.r.o.“. Ukončení díla včetně předání je nasmlouváno do ledna 2019.
V současné době máme předané staveniště na nové polní cesty V12
(od vysílače Na Hůrách k poldru v Lukavici) a H6 (od horizontu nad čp.
37 k rybníku Jirky Kalouska. Stavbu bude realizovat firma SPH stavby
s.r.o. a začne v jarním období roku 2018. Obě cesty financuje v plné výši
Státní pozemkový úřad, obec hradila pouze projektovou dokumentaci.

Zeleň, les
Těžba v lese byla i v letošním roce ovlivněna výskytem kůrovce. Část
dřeva odvážíme na pořez na pilu a řezivo pak používáme pro potřeby obce.
Veškeré palivové dřevo směrujeme výhradně do školy na její vytápění. Naše
péče o les nespočívá jen v těžbě, ale i ve výsadbě a následné údržbě. Letos
jsme nově vysázeli zhruba 1000 ks stromků a ošetřovali plochy osázené
v minulých letech.
Na údržbu travnatých ploch jsme letos na jaře pořídili nový zahradní
traktor, který jako palivo využívá motorovou naftu. Oproti starému zahradnímu traktoru, který byl na benzín, by nám tento nový měl přinést úsporu ve
spotřebě paliva a jeho vyšší výkon umožní větší produktivitu práce.
Během roku provádíme zásahy na přerostlé zeleni v obci a v případě
potřeby i její úplné odstranění. To byl i případ výstavby nového chodníku za
Konzumem, kde jsme museli vykácet přerostlé stromy a keře.
Právě zde vznikl nový prostor pro realizaci výsadby nové zeleně, případně parkové úpravy.
Poděkování patří vám všem, kteří pečujete o zeleň okolo svých domů
a někdy se staráte i o místa, která nejsou ve vašem vlastnictví. Moc si vážíme této pomoci a děkujeme všem, kteří se tímto podílejí na zkrášlení naší
obce. Je zde opravdu jen málo míst, za která bychom se mohli stydět.

Obecní budovy
Péče o obecní budovy je nekončící starost a jak budovy stárnou, tak je
každým rokem údržba nákladnější. Letos o prázdninách se nám podařilo
dokončit opravu střechy na staré budově školy, takže až na tělocvičnu jsou
střechy v historickém jádru obce opraveny a mají stejný kabát.
Na konci listopadu bude dokončena a předána stavba garáže pro
hasičské vozidlo a zázemí pro Jednotku dobrovolných hasičů. Stavbu realizovala firma Agrostav a.s., rozpočet činil 1 943 tis. Kč. Oprava byla financována za přispění dotací od MV ČR 900 tis. Kč a od PaKr. (Pardubického
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kraje) 100 tis. Kč. Zbytek včetně víceprací (připojení na inženýrské sítě)
bude hradit obec z úvěru.
V říjnu firma PROPLAST s.r.o. provedla výměnu oken a dveří na
ubytovně. Na tuto opravu jsme dostali příspěvek od PaKr. 200 tis. Kč, zbylou část 260 tis. obec hradila z rozpočtu. S firmou PROPLAST s.r.o spolupracujeme i na postupné výměně oken v obecních bytech. Letos to byly dva
byty.
V letošním roce jsme neuspěli s žádostí o dotaci na opravu tělocvičny
přes MMR ČR, pokud se nám naskytne příležitost žádat v roce 2018, určitě
se o to znovu pokusíme.
Oprášili jsme projektovou dokumentaci na společenský sál a zadali
vypracování nového projektu. Bude na rozhodnutí obecního zastupitelstva
v jakých etapách je možné dostavbu sálu realizovat.
V roce 2017 jsme žádali o dotaci MZeČR na opravu historické hasičárny, bohužel rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo doručeno až v září,
takže realizaci této opravy jsme odložili na příští rok.

Odpady, sběrný dvůr
Ve sběrném dvoře jsme vybudovali nové přístřešky, které umožnily
lepší rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Za přispění PaKr 200 tis. Kč
jsme zpevnili plochu před kontejnery asfaltem a tím jsme snad opět o trochu
zlepšili vybavení sběrného dvora pro jeho lepší obsluhu.
Snažíme se podpořit třídění odpadů, proto jsme rozšířili počet mobilních kontejnerů na sklo a papír, které se podle jejich plnění zdají využity.
Doufáme, že i rozmístění kontejnerů na biologický odpad pokrývá vaše požadavky.
V příštím roce musíme zabezpečit sběrný dvůr oplocením, protože
nám do prostoru za bránu občané ukládají neorganizovaně odpady a pracovníkům obce tím přibývá práce s jejich úklidem a tříděním.

Koupaliště, sportoviště
Od roku 2005 vedeme statistiku návštěvnosti a tržeb na koupališti a
máme radost, že letošní rok se nezařadil mezi ztrátové. Po započtení všech
nákladů včetně našich služeb (sečení, likvidace odpadů) bylo koupaliště
letos v zisku 15 tis. Kč. Znovu připomínám, že občanům Písečné nabízíme
permanentky (desetinásobek ceny jednoho vstupu), ale tuto nabídku letos
využilo pouze 81 osob, což je jen 14 % občanů.
Děkujeme všem návštěvníkům za to, že v letošním roce navštívili naše koupaliště a už teď se těšíme na další sezonu.
Pro informaci přikládáme statistiku návštěvnosti a tržeb za uplynulých 13 let:
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Sportoviště ve středu obce má v pronájmu Sokol, který se o ně ve spolupráci s obcí celoročně stará. Určitě jste si všimli, že zde letos po dlouhé
době vznikla ledová plocha, sice v malém provedení, ale i tak dětem jistě
udělala radost.
Naším záměrem je sportoviště rozšířit tak, aby navázalo na dětské
hřiště. Hledáme společně využití pro starší věkovou kategorii dětí a pro
dospělé. Shodli jsme se na vybudování STREET WORKOUT pro mládež
a dospělé a SKATEPERK pro „draky“ na koloběžkách a skatech. Projekt
bude finančně náročný a pokud neuspějeme s žádostí o dotaci, budeme jej
realizovat postupně z vlastních zdrojů podle možností rozpočtu obce.
Ve spolupráci se Sokolem chceme v příštím roce pokračovat na budování zázemí pod tribunou.

Dokumenty obce
V současné době je zveřejněn návrh Územního plánu a jeho pravděpodobné dokončení odhadujeme do konce druhého pololetí roku 2018. Tím
by se mohly otevřít další možnosti pro budoucí výstavbu rodinných domků
v Písečné.
Obec začala v letošním roce zpracovávat program rozvoje obce. Základem pro zpracování tohoto dokumentu byl dotazník, který jste mohli vyplnit od 18. 9. do 30. 9. 2017. Z celkového počtu 429 občanů starších 15 let
nám vyplněný dotazník vrátilo pouze 78 osob, což je 18 %. Nevím, jak si
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mám vysvětlit tak malý zájem o obec? Je to tím, že občanům nic nechybí
nebo nemají o obec opravdu zájem?
Dotazníky budou sloužit jako dokument k projednávání
v zastupitelstvu a budou základním podkladem pro program rozvoje obce.
Chtěla bych na některé připomínky reagovat zde, mimo projednávání
v zastupitelstvu.
Hlavním problémem, který se hodně vyskytoval v otázce „Jaké služby
Vám v obci nejvíce chybí“ byla pošta. Vzpomínám si na dobu, kdy jsme
chodili na poštu do čp. 117 a hlavně v poslední době její existence v této
budově na její otevírací dobu, která byla pro normálního pracujícího absolutně nevyhovující. Hlavním důvodem, proč jsme přijali nabídku od Konzumu provozovat poštu, byla tedy lepší nabídka pracovní doby a umístění do
centra obce. Od března 2016 bylo výdejní místo povýšeno na poštu Partner I,
která je plnohodnotnou náhradou pošty. Poskytuje veškeré poštovní služby,
kterými je příjem a výdej zásilek, peněžní služby, obsluha vašeho poštovního účtu, prodej cenin, výplata důchodů atd.. Toto vše můžete uplatnit ve
stanovenou dobu:
Pondělí
9:00 – 12:00
Úterý
13:30 -16:30
Středa
9:00 – 12:00
Čtvrtek
13:30 -16:30
Pátek
9:00 – 12:00
Po celou provozní dobu Konzumu vám budou vydány zásilky, jen si
někdy musíte počkat, až na vás dojde řada. Rozhodně je to rychlejší než
dojíždět na poštu do Žamberka nebo do Letohradu. Jsem přesvědčená, že
toto řešení bylo jediné možné a z reakcí spoluobčanů vím, že si ho někteří
pochvalují a jen malé části nevyhovuje.
Další návrh, který se v dotazníku objevoval, byl chybějící koutek pro
maminky na mateřské. Vše záleží jen na dohodě s obcí, reálné místo pro
tento účel by byla například knihovna. Vždyť byla budovaná jako dětský
klub s knihovnou. Iniciativa musí ale přijít od vás, obec nemůže nikomu
organizovat setkávání, ale pokud bude zájem, určitě se prostory najdou.
Častou připomínkou byla také možnost obnovení veřejné dopravy
směr Žamberk. Oslovila jsem Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, s žádostí o zavedení přímé
autobusové linky z Písečné na Žamberk. O rozšíření linek bude možné požádat až v roce 2019, kdy bude vypsaná soutěž na nového dopravce a v této
době KÚ připouští možnosti zřízení nových linek.
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Veškeré připomínky z dotazníků budeme projednávat průběžně při
zpracování rozvojového dokumentu a pokud to jen trochu půjde, zařadíme
je do záměrů obce na příští roky.

Kultura
Výčet kulturních akcí v letošním roce není určitě zanedbatelný. Nechci si přivlastňovat akce, které pořádaly místní spolky, ale i zde se obec
podílela alespoň finančně, proto si je dovolím připomenout:
Tříkrálová sbírka, hasičská zábava, dětský karneval, sjezd na čemkoliv, zimní ples, přednáška pro řidiče, promítání Dakar, výlet do Kroměříže,
čarodějnice, kácení máje, příobecní tábor, letní zábava, divadlo na hřišti,
dětský den, nohejbalový a fotbalový turnaj, volejbalový turnaj, traktoriáda,
pexesiáda v knihovně, setkání na hranicích katastru, posezení důchodců,
vánoční trhy, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční koncert v kostele.
Z výčtu akcí je vidět, že mají spíše stoupající tendenci, vznikají nové, které
se začínají zapisovat jako tradiční. Děkuji všem, kteří se starají o organizaci
všech těchto akcí. Věřím, že s podporou obce nám elán vydrží a na konci
příštího roku budeme moci opět vzpomínat na všechny vydařené akce
v obci.

Blíží se konec roku a je tedy na místě poděkovat občanům,
spolkům, zaměstnancům, brigádníkům a pracovníkům externích
firem, prostě vám všem, kteří se staráte o naši obec, aby život v ní byl
pro nás všechny příjemný.
Děkuji za podporu a spolupráci a do nového roku přeji všem
hodně zdraví
Hana Lipenská
starostka
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ZE ŠKOLSKÉ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
2. PŘÍOBECNÍ TÁBOR V PÍSEČNÉ
I v roce 2017 se nám podařilo zorganizovat příobecní tábor pro školní
a předškolní děti. Tábor se konal v termínu 17. -21. 7. 2017, tedy v týdnu po
uzavření MŠ. Počasí se vydařilo a my proto mohli nabídnout dětem všechny
aktivity, které jsme naplánovali. Počet dětí se nám z loňských 15 zvedl na
úctyhodných 38 dětí, za což jsme moc rádi.
V pondělí jsme vyrazili pěšky na Žampach, kde jsme měli zajištěn celodenní program v areálu ÚSP Žampach, čímž děkujeme zaměstnancům,
kteří se do programu zapojili. Děti jezdily na koních, tvořily, dozvěděly se
informace o hradu i pověsti a hrály hry. V úterý byl ve znamení sportu a
koupání. Zůstali jsme na sportovištích v Písečné a společně si děti
s Monikou Hynkovou na Rubínku připravily i oběd. Ve středu jsme se vydali
na pěší výlet do Letohradu. Zde jsme využili krásný park ke hrám, navštívili
jsme výstavu hraček, kde si děti mohly vyrobit papírovou loutku, obědvali
jsme v restauraci na zámku. Starší děti nám připravily stopovanou na cestu
zpět, která končila hledáním pokladu a kreslením společného táborového
stromu. Ve čtvrtek jsme se vydali na hlavní výlet tohoto týdne a to do Bludova u Šumpeka. Zde se nachází Pradědovo muzeum, což je vlastně vnitřní a
venkovní herna. Zase nám počasí přálo, takže děti si mohly vodní hrátky na
zahradě užít plnými doušky. Pátek byl ve znamení her, tentokrát těch, které
jsou zaměřené na práci v týmu a spolupráci. K obědu jsme si zasloužili hamburgery a poobědovou pohádku.
Na závěr tábora byli pozváni i rodiče, pro které děti připravily ovocné
špízy a fotoprezentaci z celého týdne.
Chtěla bych poděkovat Lence Lipenské a Káje Lipenské za celotýdenní spolupráci na programu tábora a dále všem, kteří se na chodu tábora jakýmkoliv způsobem podíleli.
S radostí Vám chceme oznámit, že se nám podařilo získat finance z
dotací MAS ORLICKO, Z.S. na organizování příobecních táborů v letech
2018-2020. V rámci projektu bude možné financovat personální a materiální
zajištění tábora. Díky tomu budou v příštích třech letech organizovány vždy
dva týdenní turnusy za prázdniny, jeden v červenci (po uzavření MŠ) a druhý v srpnu (před otevřením MŠ). Kapacita je tentokrát určena na počet 25
dětí. Pokud by měl někdo zájem se organizace tábora zúčastnit (napadli mě i
studenti), máte nápady na program/výlety, budu ráda za podněty. Kontakt na
mě je dostalkova@gyzamb.cz.
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VÝLET DO KROMĚŘÍŽE
V pátek 28. dubna 2017 uspořádala Obec Písečná pro své seniory (a
nejen pro ně) zájezd do Kroměříže na zahrádkářskou výstavu FLORIA. Cestou tam byla krátká zastávka v Lošticích, kde účastníci navštívili Muzeum
Olomouckých tvarůžků. Prohlídka se zajímavým výkladem o historii výroby
tvarůžků byla završena ve firemní prodejně, kde bylo možné ochutnat a nakoupit široký sortiment místních výrobků. V další etapě zájezdu pak kroměřížské výstaviště Floria navzdory chladnému a deštivému počasí nabídlo
všem zájemcům o květiny, okrasné rostliny i aranžované zahrady silný estetický zážitek i možnost přivézt si něco z té krásy domů. Díky velkorysému
zastřešení výstavních prostor nikdo moc nezmokl, množství občerstvovacích
zařízení uspokojilo i nejnáročnější návštěvníky a všichni mohli být nadmíru
spokojeni. Hned se rozvinula diskuse, kam by se mohlo vyrazit příští rok.
Zatím není nic konkrétního na programu a jakékoli náměty na zajímavý výlet pro rok 2018 budou vítány.
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
V neděli 5. 11. 2017 se uskutečnilo tradiční setkání důchodců. Program byl tentokrát velmi lákavý! Pozvali jsme část seskupení Lidové muziky
Jana Dostála z Lukavice, které nás potěšilo nejednou hezkou písní z Čech,
Moravy i Slovenska. Byl to pro nás opravdu moc hezký zážitek, a proto doufáme, že k nám do Písečné nezavítali naposledy.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 23. 4. 2017 proběhlo na ubytovně v Písečné tradiční vítání občánků.
Tento rok jsme mezi nás přivítali:
Jakuba Sklenáře
Erika Hanzelku
Richarda Malečka
Matěje Šípka
Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky, zdraví a
štěstí.

VÝZNAMNÁ JUBILEA V ROCE 2017
70 let
Alena Beranová
Hana Maarová

75 let
Josef Folk
Jiřina Musilová
Marie Lipenská
Marie Nejedlíková
Josef Zámečník

80let
Bedřich Hájek
Adolf Sklenář

85 let
Hana Nezkusilová (pan Josef Nezkusil oslavil toto jubileum loni)
Hana Vrbová
Václav Sklenář
Všem ze srdce přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
* * *
Manželé

Irena a Vladimír Dostálkovi, čp. 93 a
Libuše a Josef Zámečníkovi, čp. 112
oslavili v letošním roce krásné životní jubileum – zlatou svatbu

Gratulujeme !!!
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VZPOMÍNÁME…
paní Marie Kalousková, čp. 138
pan Josef Kalousek, čp. 123
pan Václav Musil, čp. 57
paní Anna Sklenářová, čp. 121

12.4.2017
8.6.2017
21.7.2017
25.7.2017

CVIČENÍ „fitMAMI“ V PÍSEČNÉ
Léto nám skončilo, ale sportovní tréninky pro maminky s malými
dětmi pokračují! Scházíme se ve středu v 9:30 hodin v tělocvičně. Aktuální
informace najdete na FB ve skupině fitMAMI Žamberk a Písečná – Andrea
Dostálková. Ničeho se nebojte a přijďte mezi nás. Vy si dáte do těla a děti si
užijí ve společnosti ostatních dětí, zajezdí si na odrážedlech a na konci hodiny procvičí různé motorické dovednosti.
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
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři,
v úvodu mi dovolte stručnou rekapitulaci údajů o našem zařízení.
Zřizovatelem školy je OBEC PÍSEČNÁ. Jedná se o integrované zařízení s jedním ředitelstvím, společnou kuchyní, jídelnou, hřištěm a tělocvičnou.
Do spádové oblasti ZŠ a MŠ Písečná patří obce Hlavná, Žampach a
osady Pustiny a Záhoří. Dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 40 dětí
v současné době navštěvuje 38 dětí. Podle demografického vývoje bude
kapacita minimálně dalších 5 let naplněna. Do neúplné trojtřídní malotřídní
školy /tzn. školy pouze s prvním stupněm základního vzdělávání/ s kapacitou
60 žáků je pro školní rok 2017-18 zapsáno 55 žáků. I v základní škole bude
v následujících 5 letech kapacita naplněna.
První rok provozu dopravního hřiště i nových učebních prostor byl velice příjemný. Uvolněné podkrovní prostory využíváme na dělenou výuku,
reedukaci (kompenzační cvičení pro žáky s určitými poruchami vnímání) a
pro předškolní oddělení mateřské školy. Tento způsob práce nám pomohl
výuku zefektivnit a častěji zařazovat do vyučovacích hodin relaxační prvky.
V současné době se snažíme upravit sklepní prostory budovy pro pracovní vyučování. A pokud by dopadl dotační program na eko-zahrádky, bylo
by naše vzdělávací snažení komplexní a každému dítěti by umožnilo zažít
pocit úspěchu a radosti ze školní práce.
Držte palce.
Mgr. Květoslava Stejskalová, ředitelka

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jsou to již dva roky, kdy nová knihovna působí v zrekonstruované
„Švíčkárně“. Jsme velice potěšeny, že se počet návštěvníků a čtenářů po
dobu provozu v nových prostorech značně navýšil. V současné době máme
zaevidovaných 76 čtenářů. Nejvíce knihovnu navštěvují děti a mládež do 12
let a senioři.
Obecní knihovna neslouží ale jenom k půjčování knih, probíhají zde i
různé kulturní akce a setkání. Již tradičně každým rokem probíhá v knihovně
adventní výstava prací žaků základní a mateřské školy. Nemůžeme také
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opomenout milé setkání se spisovatelem panem Michalem Vieweghem spojené s autorským čtením z jeho románu Biomanžel. Beseda proběhla za
velké účasti občanů již v březnu loňského roku.
Začátkem roku nás přijely navštívit kolegyně knihovnice z okresu
Chrudim. Měly jsme tak možnost prezentovat naší knihovnu (ze které byly
mimochodem nadšeny), seznámit je s prostory a podělit se o zkušenosti týkajících se provozu jiných knihoven. Ve spolupráci se základní a mateřskou
školou, pořádáme v měsíci březnu u příležitosti Měsíce knihy tzv. „Den
otevřených dveří“, kdy nás svoji návštěvou potěší „předškoláci“ a žáci místní školy. Při této příležitosti vyhlásíme výtvarnou soutěž na dané téma a
nejhezčí obrázky v knihovně vystavíme. Do konce školního roku 2018 je
možné vidět dětské výtvarné práce na téma - Moje nejoblíbenější večerníčková postava. V červenci knihovnu navštívily a s prací knihovnice se seznámily děti s příměstského tábora ze Žamberka.
Nejnovější akcí, která se v knihovně uskutečnila, byl první ročník
pexesiády. Svoji dobrou paměť a soustředění si přišlo procvičit celkem 12
účastníků. Ačkoliv byla prezentována pro všechny věkové kategorie, zastoupena byla pouze v dětské, což je škoda. Pro všechny účastníky byly připraveny drobné ceny a občerstvení. Po takřka tříhodinovém boji děti odcházely
s pocitem nejen příjemně stráveného odpoledne, ale i s vlastnoručně vyrobenou záložkou do knížky. Tímto bychom rády poděkovaly Obci Písečná za
sponzorování celé akce a dobrovolnicím paní Riesnerové Dráže a Šafářové
Aleně.
V knihovně je nově možnost zapůjčit si společenské hry pro děti i dospělé, které byly zakoupeny z grantu, na kterou byla Obecní knihovna nominována vedoucí knihovny z Letohradu.
Závěrem bychom rády poděkovaly paní Kateřině Harrison Lipenské,
která nám neopomene vždy darovat její nově přeloženou knihu, neznámému
dárci, který poskytnul knihovně peněžitý dar a všem, kteří do knihovny věnovali vyřazené knihy.
Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17:00 hod do 18:00 hod.
O školních prázdninách je uzavřena.
Děkujeme všem čtenářům za přízeň a
těšíme se na Vás i na některé z akcí
knihovny
Za Obecní knihovnu
Jana Kopecká a Šárka Dostálková
knihovnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás
seznámil s činností

Sboru dobrovolných hasičů Písečná za rok 2017.
Činnost sboru sestává se z pořádání akcí, na které je již veřejnost
zvyklá a to jsou zábavy a karneval. Letos to byla zimní taneční zábava a den
poté dětský karneval, na kterém se z gruntu změnilo osazenstvo, jenž jej
připravuje. Poděkování patří jim a i holkám, které se tímto nelehkým úkolem
zabývaly doteď. Další zábavou pořádanou hasiči byla letní rocková zábava
pořádaná na hřišti.
Další činností sboru, je účast na závodech v požárním sportu. Letos
jich byla hromada, počínaje okrskovými závody v Lukavici, přes okresní
závody v Mladkově, dále závody v Sopotnici, Líšnici, Klášterci nad Orlicí,
Lanšperku, Záměli, ale největšího úspěchu se našemu ženskému družstvu
podařilo dosáhnout v Žamberku, kde vyhrálo putovní pohár starosty města.
Tento si můžete prohlédnout při návštěvě obecního úřadu, je vystaven ve
vestibulu napravo v hasičské klubovně. Obecně jsem rád, že nás ženské
družstvo (někdy i smíšené) takhle reprezentuje a na závodech panuje dobrá
atmosféra. K akcím které také reprezentují náš sbor bych přiřadil také účast
na výstavách jako Jarní rojení v Českých Libchavách a Retroměstečko
v Pardubicích.
Dalším tradičním počinem hasičů jsou sběry druhotných surovin (jarní
a podzimní) a jarní úklid chodníku. K těmto činnostem prospěšným pro obec
lze přiřadit i nácvik evakuace školy při požáru, který se uskutečnil 1.6. ve
spolupráci s SDH Letohrad. Další akcí pořádanou pro obec je zajištění programu v rámci příobecního tábora. Letos jsme děti vyvezli do profesionální
hasičské zbojnice v Rychnově nad Kněžnou.
Letošní rok jsme měli jeden zásah u požáru, a to zemědělské techniky
na Hůrách. Náš díl práce po příjezdu spočíval v organizaci dopravy a poté
následně v Dolečkách dohašování zbytků doutnajícího sena.
Co se letošního roku týče, tak z pohledu hasičů byl opravdu pestrý. I
díky paní starostce se dostavuje hasičárna, která je před dokončením a p.
Lipenské za tento počin patří poděkování. Dále bych chtěl s povděkem kvitovat také spolupráci s místní sokolskou organizací, kde funguje výměna
hřiště-MLOK, a těším se na nějakou společnou akci.
Na závěr mi dovolte poděkování všem aktivním hasičům za jejich
práci a všem podporovatelům a sponzorům z naší obce za jejich přístup. A
jelikož se kvapem blíží nový rok tak všem bez rozdílu přeji pěkné prožití
svátků vánočních a šťastný celý nový rok.
Vlasti zdar, ohni zmar!

Zapsal R. Patkolo, starosta SDH Písečná
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SOKOL PÍSEČNÁ
Vážení spoluobčané,
jménem předsedy Sokolu Písečná mi dovolte sdělit Vám informace
k činnostem našeho spolku, který je členem České unie sportu a s členskou
základnou 204 členů k 31. 10. 2017 patří mezi nejvýraznější v obci.
Aktivity spolku jsou různorodé. Z kulturních akcí stojí za zmínku tradiční
pálení čarodějnic a pořádání dětského dne. Sportovní aktivity jsou zaměřeny
na volejbal, kopanou, tenis, nohejbal a s tím související turnaje, které si za
roky pořádání zajistily velký ohlas.
Velkým přínosem pro příznivce tenisu je zpráva o tenisové škole, která již druhým rokem velmi dobře prospívá. Historickým milníkem je skutečnost, že po několika letech uvažovaní máme možnost sledovat domácí nohejbalisty „prozatím“ v okresním přeboru.
Za významné podpory vedení obce a „místních“ došlo
k restrukturalizaci sportovního areálu. Přibylo nové antukové hřiště
s oplocením a zbylá část původní plochy hokejového hřiště je v současnosti
využívaná pro pořádání zábav a dalších kulturních akcí.
Do konce letošního roku se ještě můžeme těšit na tradiční sportovní
klání v období vánoc.
Co nás čeká v roce 2018?
 Schváleným usnesením valné hromady nastává s účinností od 1. 1.
2018 povinnost hradit členský poplatek. Více informací o způsobu
úhrady poplatků je možné získat na webu spolku:
www.sokolpisecna.cz
 Údržba pronajatých sportovišť a zařízení, včetně opravy střechy šaten
 Podpora obci a spoluúčast při výstavbě technického zázemí
v prostorách sportovišť
 Pořádání sportovních i kulturních akcí minimálně ve shodném rozsahu jako v roce 2017
Ve spolupráci s obecním zastupitelstvem, hasiči, místní školou a především
nadšenci z řad našeho spolku se daří výše uvedené aktivity udržet a dále
rozvíjet. Všem podporovatelům proto patří velký obdiv a poděkování!!!
Spoluobčanům přeji pohodové vánoční svátky a s mottem

„Sokol Písečná je tu pro všechny”
se loučí, Milan Papáček
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FARNOST PÍSEČNÁ
Tempus fugit (Čas běží)
Vážení čtenáři občasníku,
při pohledu na podzimní přírodu musíme konstatovat, že se blíží konec roku (církevní rok končí letos 26. 11. 2017).
Je to také dlouhá doba: ≈7 860 hodin! 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. Život je dar,
který bychom měli využít dobře. Avšak ne všechno dokážeme naplánovat a
připravit. Ano, jak říká latinské přísloví: Homo proponit, Deus disponit
(Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje). Ještě před pár měsíci jsem nevěděl, že
budu spolu s Vámi sdílet společné chvíle.
Dovolte, abych se představil. Pocházím s jihovýchodního Polska. Přesněji řečeno s města Jaroslaw. Už 10 let
působím jako římskokatolický kněz
v královéhradecké diecézi. Prvním působištěm byla farnost Neratov pak Trutnov,
kde jsem spravoval také úkol kaplana
pro mládež a měl na starosti farnost Žacléř. Po třech letech jsem byl přemístěn
do farnosti Nové Město Nad Metuji a
následně do Rokytnice v Orlických horách. Po dalších třech letech se setkáváme v Písečné.
Mnohokrát se v životě setkávám s otázkou: Na čem tak doopravdy
v životě záleží? Co je v životě důležité? Podle mě nezáleží na tom, kolik
toho vlastníme, ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat. Nezáleží na
tom, zda se umíme prosadit, ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.
Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti, ale na tom, jak
moudře dovedeme hospodařit s tím, co máme. Nezáleží na tom, co děláme,
ale na tom, jak to děláme a proč to děláme. Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach, ale na tom, zda se chováme tak, jako bychom strach neměli. Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne, ale na tom, zda ho umíme
přijmout a unést, když přece jen přijde. Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé,
ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsme věrni sami sobě. Nezáleží na tom,
jak dovedeme mluvit, ale na tom, zda naše slova vyjadřují úctu k pravdě.
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Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši vůli, ale na tom, zda my se snažíme
uskutečňovat jeho vůli. Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi, ale na tom,
jak jsme naplnili svůj život. Život není jednoduchý, ale je krásný.
Za malou chvíli budeme prožívat nový rok. Tím pro nás začínají nejen
nové povinnosti, stojí před námi i nové výzvy (třeba oprava omítek a výměna oken v kostele ), ale také – jak doufám – spousta krásných společných
chvil. Tímto Vás srdečně zvu ke společnému slavení času adventu a vánočních svátků. Děkuji za přijetí, kterého se mi od Vás dostalo.
Zároveň chci poděkovat P. Mgr. Oldřichu Kučerovi za jeho dlouholetou práci v naší farnosti.
Vyprošuji Vám Boží požehnání a těším se na společná setkání s Vámi.
P. Wieslaw Rafal Kalemba

ZAHRÁDKÁŘSKÁ OSADA
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Písečná
se přiblížila k oslavám založení Osady, které se budou konat v roce 2018.
Členové o této vzpomínce začínají přemýšlet, jak nejlépe si 40 let založení
zahrádek připomenout. Jistě nebude chybět občerstvení, výzdoba i
sponzorské dary a příjemné společné posezení. Bude se vzpomínat i na
brigády pro obec, vždyť i jehličnany před vjezdem do centra Písečné jsou
dílem zahrádkářů a v parných dnech tvoří příjemný stín.
Dnes platí jiné předpisy a zákony než před čtyřiceti lety, a tak osadě vznikly
například problémy se studnou, zřízenou v roce 1979, která i v letošním létě
nevyschla a o kterou by zahrádkáři neradi přišli, protože zahrádky bez vody
si nikdo neumí představit. Osada je stále součástí obce projevující i nadále
zájem o
tento
jedinečný
kout
Písečné.

Jindřich Václavek
18

KRONIKA OBCE PÍSEČNÉ
Kronika obce Písečná je přístupná v elektronické podobě
Kronika je dílo dějepravné a patří mezi vyprávěcí
prameny subjektivní povahy, protože vzniká z autorovy vůle jako záznamy nebo vyprávění. Je řazena
mezi nejvyspělejší vyprávěcí prameny, které vznikají
za účelem zachování a hodnocení historických událostí, odehrávající se v určitém čase a na konkrétním
místě.
O vznik obecních kronik se zasloužil nejvyšší
český purkrabí hrabě Karel Chotek dekretem prezídia
zemského gubernia ze dne 31. srpna 1835. S účinností
od 1. ledna 1836 bylo nařízeno, aby ve všech městech
a trhových obcích, významnějších vesnicích a na
farních úřadech byly založeny a vedeny pamětní nebo časové knihy a kroniky. Kronika měla zaznamenávat události, významné pro život obce, zachycovat mravy, zvyky a obyčeje, důležitá pravidla administrativy, školní a
chudinská nařízení, stavby, fundace, dobročinné ústavy, vyhlášky, majetek
obce, významné opravy nebo zhoršení, změny obecních hranic a práv, slavnosti, podivuhodnosti, ceny, vzácné návštěvy, život významných osobností,
zvláštní přírodní jevy, život obyvatel (křtiny, svatby, úmrtí), počty obyvatel
apod. Za obzvlášť ceněné bylo považováno věrné zobrazení zdánlivých maličkostí. Obšírnost byla chápána jako lepší než jalová všeobecnost.
Samostatná Československá republika uložila v roce 1920 zákonem č.
80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních, vést obecní pamětní knihu v každé politické obci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nejpozději od
roku 1923. K založení a vedení pamětní knihy měla být v každé obci zřízena
komise. Kronikáře jmenovalo obecní zastupitelstvo za přiměřenou odměnu.
K zákonu bylo vydáno vládní nařízení, kterým se prováděl zákon o pamětních knihách obecních.
K citlivým otázkám bezesporu patří ukládání pamětních knih a obecních kronik do místně příslušného státního archivu. Je nutné uvědomit si, že
kronika není majetkem kronikáře, ale budoucím majetkem státu, o který se
stará do doby předání obec. Platilo a platí, že kroniky mají trvalou hodnotu a
splňují tak zákonné podmínky k prohlášení za archiválie. Ponecháme-li však
stranou zákonná ustanovení a apel na dodržování zákonů a platných nařízení
státu, je potřebné snažit se pochopit i ty oponenty, kteří argumentují, že kronika má být nedílnou součástí života obce a v obci také uložena. Praxe některých státních okresních archivů ukázala vhodné praktické řešení - kom19

promis, kdy archiv pořídil duplikát kroniky a dal ji obci. S možnostmi výpočetní techniky vzrostla nabídka archivu a daleko větší šance na zachování a
rozšíření kronikářovy práce. Předávání obecních kronik do státního okresního archivu probíhá po vzájemné dohodě. Osvícení představitelé obcí umí
archivní nabídky využít ku prospěchu svých obyvatel a prezentace historie
své obce
Poděkování si bezesporu zaslouží iniciativa a pochopení paní starostky Hany Lipenské, která se snaží naprosto profesionálně s lidským přístupem zabezpečit výsledky dlouhodobé vlastivědné práce ochotných nadšenců
z Písečné. Nepřehlédnutelná v tomto ohledu není ani zálohování výrazné
dokumentační práce bývalého pana starosty Ing. Josefa Zámečníka.
Ve Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí, jednom z oddělení Státního oblastního archivu v Zámrsku, jsou kroniky a jejich přílohy digitalizovány. Studijní reprodukce tak
nahrazují a chrání originály.
Neméně významné je rovněž
zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti prostřednictvím prostředků dálkového přístupu. Zpřístupnění digitálních reprodukcí
SOkA Ústí nad Orlicí na internetu se uskutečňuje prostřednictvím
úložišť SOA v Zámrsku. Jako
ochranný prvek digitalizované
archiválie slouží vodoznaky.
Základními úložišti jsou externí
datová úložiště a servery.
Kronika obce Písečné z let
1923-2010, o rozměrech 210 x
353 mm, byla digitalizována v
březnu 2017, v říjnu byly
snímky opatřeny potřebnými
metadaty.
Elektronická adresa:
http://www.vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna/pisecna/
Radim Dušek, odborný rada
vedoucí oddělení Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Tříkrálová sbírka v Písečné

proběhne v sobotu 13. ledna 2018
* * *

Putovní výstava „Má vlast 2017 cestami proměn“ bude k vidění v naší obci
do konce roku 2017.
Výstava je už nyní umístěna na volném prostranství před knihovnou.
Budete tak mít možnost shlédnout kolekci, která představuje proměny obcí
z krajů Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského a Vysočina.
* * *

Prezidentské volby
Volba prezidenta České republiky se bude konat v následujících termínech:
první kolo:
12. a 13. ledna 2018
případné
druhé kolo
26. a 27. ledna 2018
!!! POZOR ZMĚNA !!!
V Písečné bude nově volební místnost v obecní knihovně
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Domácí péče se nemusíte bát – Charita vám pomůže
Řada lidí doma pečuje o své blízké, jež se potýkají s různými zdravotními problémy, které přináší věk, nemoci nebo úrazy. Je to dlouhodobá a
náročná služba, jeden z ušlechtilých činů, které můžeme udělat pro své blízké - umožnit jim, pokud je to možné, aby mohli i v nemoci setrvat doma.
Domov se nedá ničím nahradit, a právě pobyt v rodinném prostředí přináší
pacientům větší jistotu, pocit bezpečí, často i zlepšení jejich zdravotního
stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním ze způsobů je zapůjčení kompenzačních pomůcek jako např. polohovací elektrické postele, antidekubitní
matrace, chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, sedačky na vanu nebo
WC atd. Tyto pomůcky usnadňují pohyb a obsluhu nejen pacientovi, ale
zejména rodině, která o něj pečuje. Za pomůcky se platí půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se uzavírá na 30 dní, ale pomůcku můžete mít půjčenou tak dlouho, jak je potřeba, třeba i několik let. Dopravu pomůcek Charita nezajišťuje, ve výjimečných případech je ale možné se na odvozu domluvit. Oblastní charita UO má v okrese tři půjčovny, kde ročně obslouží
kolem 800 klientů. Zavolejte, rádi vám sdělíme potřebné informace.
Ústí nad Orlicí
Ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 314, e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
Letohrad
Na Kopečku 356, tel. 731 598 830, e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
Lanškroun
Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556, e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz
* * *

TOP CENTRUM Žamberk, areál bývalé mlékárny,
nabízí široký výběr BALENÉHO UHLÍ, BRIKET A PELET
s osobním odběrem i dopravou.
Využijte příležitosti a přijďte si včas vybrat vaše palivo na zimu do velkoskladu v Žamberku.
Více na www.OKPALIVA.cz
nebo na telefonním čísle 465 466 777.
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**************************************************************

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí
Otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte.
Od 1. 2. 2018 budou moci muži do šesti týdnů po narození potomka
nastoupit na týdenní volno. Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí
v této souvislosti novou dávku nemocenského pojištění, tzv. otcovskou a
upravuje podmínky nároku na otcovskou, její výši a délku podpůrčí doby.
Nárok na otcovskou bude mít muž, který pečuje o dítě, jehož je otcem
nebo který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude účast na nemocenském pojištění. Zaměstnaní otcové proto dostanou otcovskou v každém případě, protože jejich účast na nemocenském pojištění je povinná. Osoby samostatně
výdělečně činné budou mít na otcovskou nárok jenom tehdy, pokud si budou
platit nemocenské pojištění minimálně tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou. Otcovská se bude vyplácet ve výši 70 % vyměřovacího základu,
tedy stejně jako u žen na mateřské.
Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do
nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci
neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Tel.: 734 281 415, 465 520 520
e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
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Obec připravila KALENDÁŘ 2018, tentokrát na téma „proměny“ .
Poděkování patří místním autorům použitých fotografií, za finální grafickou
úpravu kalendáře pak především paní Šárce Bergerové, akad. mal.
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