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PÍSEČNÁ

né prostory. Personál čekalo ještě
hodně práce na dokončení vybavení a
hlavně na seznámení se s obsluhou
nového vybavení kuchyně a topení.

Vážení spoluobčané,

Všem, kteří se podíleli na rekonstrukci školy a školky patří velké poděkování, především Ing. Josefu
Zámečníkovi, který celou akci řídil a
dohlížel na ni. Za vstřícnost a trpělivost patří poděkování i celému
personálu školy a školky. Konečná
hodnota investice se vyšplhala na
7 508 430 Kč. Od Ministerstva školství jsme obdrželi dotaci ve výši
5 250 012 Kč a 2 258 418 Kč hradila
obec z rozpočtu. Jsme moc rádi, že
jsme mohli učitelům, personálu školy
a návštěvníkům tělocvičny připravit
důstojnější prostředí pro výuku a
trávení volného času. K tomu snad
přispěje i nově zrekonstruované
hřiště u školy, na které nám přispělo
Ministerstvo pro místní rozvoj
400 000 Kč, Nadace ČEZ 151 069 Kč
Pardubický kraj z POV 100 000 Kč a
zbylou částku 425 831 Kč financovala
obec ze svého rozpočtu. Rekonstrukci
hřiště provedla firma BOCO s.r.o.
z Ústí nad Orlicí a částečně se na ní
podílela i obec.

pomalu se blíží konec roku a je čas
zhodnotit, co se nám v letošním roce
podařilo z našich plánů uskutečnit, co
bohužel upozadit, a naopak: co realizovat bez původních plánů na tento
rok.
Realizace investic byla závislá na
tom, jak uspějeme se žádostí o dotaci
na rozšíření výukových kapacit základní školy a na rekonstrukci dětského hřiště u školy. Vyrozumění o přidělení dotace od Ministerstva školství
jsme sice obdrželi v květnu, ale registraci až v srpnu, takže nás čekala rozsáhlá, hektická akce přestavby na
základní škole (včetně nového vybavení kuchyně a zapojení tělocvičny
do centrálního topného systému),
která musela proběhnout během letních prázdnin.
Veřejná zakázka byla realizovaná
firmou Agrostav a.s. Po zvážení jsme
se rozhodli z rozpočtu obce rekonstruovat i sociální zařízení ve školce,
které již neodpovídalo hygienickým
předpisům a hlavně zde hrozilo porušení vodovodních instalací, které bychom stejně museli v budoucnosti
řešit. Během přestavby zde vzniklo
mnoho problémů, které vyvolaly další
vícepráce a tím i mírné zdržení sjednaného termínu dokončení. Přes veškeré komplikace, které na stavbě
vznikaly, se podařilo rekonstrukci
včas dokončit tak, aby děti s novým
školním rokem mohly užívat rozšíře-

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi výše uvedené dotace, rozhodli jsme
se ještě provést opravu parkoviště
před tělocvičnou, proto je dofinancování obcí tak vysoké. Hřiště bude
sloužit pouze škole a školce, případně
pro akce, které bude pořádat škola.
Tyto dvě velké investiční akce mohla
obec z rozpočtu podpořit jen díky
úsporám financí z předchozích let.
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Již v létě jsem vás informovala
o úpravách na hřišti, kde vznikl nový
volejbalový kurt. Na podzim se nám
podařilo dokončit záměr, který spočíval v přivedení vody, kanalizace
a elektřiny pod přístřešek tribuny.
Snad to bude základ pro další vylepšení podmínek užívání tohoto prostoru. V letošním roce obec uvolnila
z rozpočtu 145 000 Kč a 100 000 Kč
obci přispěl Pardubický kraj. Od sportovců očekáváme další návrhy, jak
pokračovat s úpravami pod tribunou a
na hřišti.
Oprava komunikací byla letos
směrovaná za provozovnu masné
výroby, kde bylo provedeno odvodnění a úprava povrchu položením
asfaltového recyklátu. U hřbitova
jsme rozšířili parkovací plochy, které
poslouží i návštěvníkům školy. Máme
připraveny a připravujeme další projekty na nové cesty, které by mohly
být
financovány
Pozemkovým
úřadem. Zde jen čekáme na zařazení
do realizace. Nad cyklostezkou
v Šušku převzalo záštitu Sdružení
obcí Orlicko a podle informací jeho
zástupce je cyklostezka ve fázi přípravy územního řízení. Vybudování
této cyklostezky je podporováno i
městem Žamberk, takže doufáme, že
záměr je ve správných rukou a bude
zdárně doveden do cíle.

roce. Aby byla funkčnost nádrže obnovena, bude nutné provést izolaci
folií a zakoupit zařízení na čeření
odpadní vody. Tímto opatřením chceme vyřadit nutnost lisování kalů, což
se jeví jako nejdražší způsob likvidace
kalů. S firmou ZESPO CZ s.r.o. jsme
dospěli k dohodě o vyvážení kalů na
pozemky, které obhospodařují. Režim
využívání kalů je ale velice přísně
regulován, proto jsme nuceni zvyšovat
kapacitu ukládání kalů v prostorách
čističky.
Podivné léto bez „absolutně letních“ dní se podepsalo na letošních
tržbách koupaliště. Přestože koupacích dní (nad 20 návštěvníků)
v letošním roce bylo rekordních 46,
celkový počet návštěvníků byl pouze
4846. Pro srovnání: loni přišlo na naše
koupaliště 9000 návštěvníků. Musíme
konstatovat finanční ztrátu 53 tis. Kč,
ale nevnímáme to až tak tragicky.
Všechny kursy, které byly ubytovány
na ubytovně, využily možnost koupání a pronájmu sportovišť a už teď mají
rezervováno ubytování na příští rok.
Velkou devizou bylo i otevřené
koupaliště až do 15. září, i když už jen
ve zkráceném odpoledním provozu.
Okolní koupaliště byla již uzavřena, a
tak do našeho areálu přišli návštěvníci, kteří zde byli poprvé – a byli nadšeni. Doufáme, že toto byla cesta, jak
ne sebe upozornit, a snad nás příští
rok čeká lepší sezóna. Vnímáme areál
koupaliště, ubytovny a sportovišť jako
jeden celek a máme zájem ho provozovat společně se Sokolem i přes dílčí
ztráty, které snad už v příštím roce
nebudou. Je pro mě velkým potěšením

Jedna z věcí, kterou odsouváme na
příští rok, je zabezpečení dostatečných kapacit na ukládání kalů
z čističky odpadních vod. Začali jsme
se zakrytím kalových polí a jejich
dokončení, včetně obnovy nádrže na
ukládání kalů, nás čeká v příštím
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pohled na plné koupaliště a obsazená
hřiště dětmi a mládeží. Je vidět, že
hřiště opravdu slouží široké veřejnosti
a hlavně jsou aktivně využívána.

V příštím roce chceme požádat o
dotaci na sběrný dvůr. Předmětem
bude oplocení sběrného dvora, doplnění dalších kontejnerů, zpevnění
plochy a vytvoření zázemí pro obsluhu.

Ani v letošním roce jsme nezapomněli na opravu malých památek.
Otevřela se možnost dotace od Ministerstva zemědělství přes SZIF, kterou
jsme využili na opravu Svaté trojice
na Hůrách. V listopadu ještě byl
opraven kamenný sloup s obrázkem
sv. Josefa za čp. 3 s finančním příspěvkem od Sdružení obcí Orlicko.
Obě památky opravoval restaurátor
Hynek Bláha.

Každodenní práce našich zaměstnanců během celého roku, jako je
péče o les, zeleň, hřbitov, komunikace, kanalizace, odpady a jiné nebudu
dopodrobna rozvádět. Vzhledem
k tomu, že v péči o obec chceme být
stále samostatní, jsou na naše zaměstnance často kladeny velké nároky. I
my musíme hledat cestu, jak jim práci
ulehčit, a hlavně musíme dbát na
jejich bezpečnost. Proto jsme se rozhodli, že náš strojový park v letošním
roce trochu obnovíme a zakoupili
jsme teleskopický manipulátor. Měl
by nahradit již nevyhovující mechanizmy, a navíc vzhledem k jeho vybavení s ním budeme moci lépe a rychleji nakládat s bioodpadem, bezpečně
provádět práce ve výšce atd. Od KB
a.s. nám byl nabídnut úvěr za velmi
výhodných podmínek (úroková sazba
0,93%), proto jsme po zvážení celé
financování ve výši 1 938 904 Kč
zvolili formou bankovního úvěru se
splatností 5 let.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo
pro zpracování nového územního
plánu. Toto rozhodnutí urychlila skutečnost, že nemáme v nabídce žádné
volné stavení pozemky. Územní plán
je ve fázi, kdy byly schváleny podané
návrhy na změnu a předány architektce ke zpracování. Předpokládáme, že
nový územní plán by mohl být dokončen v závěru příštího roku.
Nemůžu ve svém příspěvku opomenout odpady. Během roku jsme se
snažili předávat informace, jak třídit
odpady, byl zaveden sběr bioodpadu
do přistavených kontejnerů a nově ke
konci roku i sběr textilu. Pokud si
nevíte rady s vytříděním odpadů,
v příloze občasníku najdete návod, jak
nejčastější odpady třídit. Tato informace je umístěna i na webových
stránkách obce.

Ani v příštím roce nechceme zahálet a už teď máme v některých investicích a opravách naprosto jasno.
Hlavní investicí, kterou bychom rádi
dokončili, je výstavba požární zbrojnice. Zde máme již letos příslib dotace
od Ministerstva vnitra ve výši
900 000 Kč s tím, že stavba musí být
dokončena do 31.12.2017.

Apeluji na vás, občané – třiďte
odpady! Jedině tak můžeme snížit
náklady na jejich ukládání!
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Přestože počasí u nás v posledních Velkou investiční akcí bude příprava
letech nehrozí povodněmi, nezapomí- sítí k novým stavebním parcelám
náme na problémy, které jsme s vodou v lokalitě od sběrného dvora k čp. 76.
v obci měli, a připravujeme protipo- a položení konečného asfaltového
vodňová opatření od
povrchu na komuničp. 104 směrem
kaci za Jansovými.
Úřední hodiny na OÚ
ke hřišti a na dolním
Pokud se naskytne
konci od čp. 95 k čp.
možnost
čerpání
pondělí
07:00
12:00
60. Realizace tohoto
dotací
přes
MAS
17:00
20:00
opatření je závislá
Orlicko na bezpečstředa
13:00
17:00
na
dotaci,
ale
nost provozu, využis velkou pravděpo07:00 – 12:00
jeme ji na vybudodobností by se mohla
vání chodníku od
Na obecních stránkách
uskutečnit
již
Konzumu ke koupahttp://www.pisecnauzamberka.cz
v příštím roce.
lišti, kde máme přímáte
mj.
možnost
nahlédnout
do
pravy už ve fázi staNa horním konci
usnesení obce, sledovat obsah
vebního řízení.
obce připravujeme
aktuálních hlášení obecního

projekt
na odPodle finančních
rozhlasu, prohlížet fotogalerie
bahnění rybníka u
možností
obce a
obecních akcí, předpověď počasí…
„Musílkových“, což
podle návrhů a záPřihlášením do systému budete
bude
předmětem
měrů sportovců byprůběžně informováni i emailem
žádosti o dotaci
chom rádi pokračov příštích letech.
vali na dalších úpravách hřiště.
Jak jsem již výše
popsala, čekají nás konečné stavební
Ještě se musíme vrátit do areálu
úpravy na čističce odpadních vod školy a o prázdninách vyměnit krytinu
včetně pokrytí nových přístřešků.
na střeše školy, která je v havarijním
Další neodkladnou údržbou je ob- stavu. V příštím roce se vydáme touto
nova lávek na „bezpečné cestě“ a naplánovanou cestou a jen čas a reaoprava mostku u hlavní komunikace lita ukáže, co se nám podaří.
na návsi.
Vážení spoluobčané, děkuji všem, kdo se podílí na údržbě obce tím, že
pečuje nejenom o okolí své nemovitosti, protože to je to, co vždy slyším na
setkání starostů: „…vy máte tu Písečnou tak krásně udržovanou…“.
Během roku v obci proběhlo hodně veřejných akcí, a já bych zde využila
příležitosti poděkovat organizátorům i všem účastníkům za podporu. Zdá se,
že společenský život v Písečné ožívá, a to je jen dobře. Do nadcházejícího
roku vám přeji zdraví a spokojené žití v naší obci Písečná.
Hana Lipenská, starostka
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Oba velmi poškozené obrázky (jejichž autorem byl pravděpodobně
malíř Jaroslav Tschöpa z Letohradu)
byly stabilizovány, ovšem na svá místa se už nevrátí, riziko zcizení je příliš
velké. Osazeny zpět byly proto jejich
kopie; originály doplní „Galerii místních památek“, která se stane součástí
obecní knihovny.
Jsme rádi, že obě památky jsou
opraveny, protože mají nejen své
uměleckohistorické kvality, ale představují i významný krajinotvorný
prvek naší obce.

V letošním roce jsme pro opravu
malých památek na katastru obce
vybrali
sloupková
boží
muka
s obrazem Nejsvětější Trojice na
Hůrách a kamenný sloup s obrázkem
sv. Josefa, stojící vedle bývalé úvozové cesty nad čp. 3.
K restaurování obou památek byl
vybrán Hynek Bláha, sochařrestaurátor z Vysokého Újezdu.
Rozpočet na opravu Nejsvětější
Trojice na Hůrách byl stanoven ve
výši 86 250 Kč a na kamenný sloup
40 250 Kč. Využili jsme možnosti
čerpání dotací od Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny a
od Sdružení obcí Orlicko na malé
památky Orlicka. Z obou titulů se
nám podařilo získat 86 000 Kč, takže
obec ze svého rozpočtu přidala
40 500 Kč.
Oba objekty musely být celkově
demontovány, protože byly staticky
narušeny. Při restaurátorském zásahu
byl ošetřen povrch kamene, doplněny
chybějící partie, byla provedena konzervace kamene a zhotovení nových
křížů.
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Nyní se vrátím ke školní práci. Od
1. 9. 2016 máme k trvalé docházce do
mateřské školy zapsáno 36 dětí
a 53 žáků navštěvuje školu základní.

Závěr školního roku 2015-2016
byl pro základní i mateřskou školu
hektický. Od dubna (kdy se vedení
obce dozvědělo, že byla na MŠMT
schválena žádost o dotaci na rekonstrukci a vestavbu školy), do 20. srpna
(termínu kolaudace této stavby) zbývalo jen pár měsíců. Žáků nám přibývá a museli jsme žádat o navýšení
kapacity školy a školní jídelny. Kladné vyřízení této žádosti záviselo na
včasném dokončení rekonstrukce a
její kolaudaci. Jen díky úsilí všech
zaměstnanců školy, obce a firmy
Agrostav se podařilo akci úspěšně
dokončit a 1. září jsme mohli uvítat
žáky v nových učebnách.

Díky novým prostorám se nám
otevřely možnosti jazykové učebny a
reedukační třídy (místnosti, kde můžeme poskytovat speciální pedagogickou péči žákům s výukovými problémy i vadami řeči). Celý proces výuky
doplňujeme plánovanými akcemi,
které se staly nedílnou součástí života
školy; informujeme o nich na nových
webových stránkách.
V současné době virtuálního světa,
kdy láska k pohybu není u dětí zcela
běžná, bychom rádi vyzvedli sportovní výkony našich žáků:
Zuzany
Kubíčkové, Pavla Šafáře, Dominika
Vrby a Ondřeje Vrby, kteří se zúčastnili krajského kola atletického víceboje a tři z nich postoupili do kola
celostátního.

V mateřské škole na děti čekaly
krásné umývárny a pracovníky kuchyně potěšila její rekonstrukce. Ještě
jednou chci všem zúčastněným poděkovat za obětavou a nezištnou práci.
Nové prostory jsou nejen účelné, ale
působí i velmi esteticky.

Propadání dětí do virtuálního světa
se stává velkým problémem. Proto
zvažujeme posílení polytechnické
i pracovní výchovy formou ekozahrádek a dílen.

V rámci dotačních programů bylo
rekonstruováno i školní a dopravní
hřiště. Školní hřiště slouží pouze pro
potřeby školy, ale dopravní výchovu
jsme zařadili do měsíců květen, červen a září, ve zbývajících měsících
bude plocha před tělocvičnou volně
přístupná.

Tak si přejme, aby děti na um, řemeslné a hospodářské schopnosti
svých předků navázaly a vrátily se do
reality života.
Mgr. Květoslava Stejskalová
ředitelka
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Středa byla ve znamení návštěvy zříceniny hradu Žampach, ke kterému jsme došli ve
dvou
skupinkách
„šipkovanou“
s úkoly na hasičské téma. Kolem poledne jsme dorazili zpět do Písečné,
ke Kalouskovu rybníku, kde na nás
čekal připravený oheň a oběd
v podobě opékání párků. A pak, jak
mi jistě všechny děti potvrdí, báječný
program v režii místních hasičů. Trasa
různých dovedností a také samotný
útok. A že nikdo neodešel suchý, to
vám můžu potvrdit. Počasí nám však
přálo, takže jsme třetí den zakončili
na koupališti.

Letošní prázdniny se obec rozhodla ulehčit zaměstnaným rodičům a
nabídla dětem ze školy a předškolákům možnost strávit příjemný týden
na příobecním táboře. Ten se uskutečnil v termínu 18. – 22. července a
zúčastnilo se ho 16 dětí. Počasí nám
vyšlo výborně a vše co bylo naplánováno, se mohlo uskutečnit.

Ve čtvrtek jsme absolvovali
celodenní
výlet do ZOO Svatý
Kopeček u Olomouce.
Autobus byl obsazen
do posledního místečka rodinami s dětmi,
které si den se zvířaty
opravdu užily.
A poslední den, pátek, byl opět v naší
obci, tentokrát u rybníka Šušek. Lovení
ryb, projížďky na loďkách, drobné hry
a nakonec hledání pokladu. Sluníčko
hřálo, proto jsme i poslední odpoledne
tábora strávili na koupališti.

V pondělí děti navštívily mysliveckou chatu a program připravený
myslivci.
V úterý děti zvládly pěší výlet do
Letohradu, kde si prohlídly interaktivní výstavu na zámku, daly si oběd a
vydaly se opět po svých zpět do Písečné.

Chtěli bychom ještě jednou
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem na organizaci tábora
podíleli, a doufáme, že všechny děti
byly spokojené …
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Dne 12. 5. 2016 se ve spolupráci
obcí Písečná a Žampach uskutečnil
výlet na Kuks. Odjezdem autobusem
v 8 hodin po autobusových zastávkách začal velmi vydařený den, kdy
počasí stálo opět na naší straně. Akce
se zúčastnili senioři především místní,
pak ze Žampachu, Hlavné, Letohradu
a České Rybné. Na programu byla
kávička, pěší výstup přes řeku Labe
na Kuks, asi hodinový prohlídkový
okruh hospitalu Kuks, oběd v přilehlé
restauraci, na kterém jsme si moc
pochutnali, a následná procházka po
zahradách okolo Kuksu. Obdivovat
jsme mohli květinové záhony a hádat,
co za spoustu bylinek tam ve vyvýšených záhonech pěstují. Poté jsme se
ještě autobusem přesunuli o kousek
dál, do Braunova Betléma, který je
neodmyslitelným prvkem kukského
okolí. Jedná se o unikátní sochařskou
rezervaci zasazenou do lesního prostředí, která bez nadsázky představuje
špičku evropského barokního sochařství.

Dne 4. 11. 2016 se uskutečnilo již
tradiční setkání důchodců. Program
byl zpestřen zpíváním a hranou pohádkou dětí ze ZŠ a MŠ Písečná a
vystoupením
kouzelníka
pana
Bednáře z Letohradu. Vše doplnilo
vzpomínání nad starými diapozitivy
z obce, které výkladem doprovodil
ing. Josef Zámečník.

V sobotu 12. 11. 2016 uspořádala
obec zájezd do Prahy na muzikál Hello Dolly. Je jenom škoda, že se nenašlo více lidí, kteří zájezd za kulturou
mohli spojit návštěvou již předvánoční Prahy, a tak jsme museli místa
v autobusu i lístky na muzikál nabízet
také v okolních obcích…
Mgr. Andrea Dostálková (AD)
Komise školská, sociální, kulturní, pro
mládež a tělovýchovu
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Týden na to, 11.6.2016 se
v Mladkově konalo okresní kolo soutěže v požárním útoku, kde naše družstvo žen obsadilo1.místo. Z dalších
závodů, kterých se naše hasičky a
hasiči zúčastnili, připomenu ještě:

Dovolte mi, abych pár řádky seznámila občany s činností SDH Písečná v roce 2016.
V polovině ledna se již tradičně
konala výroční hasičská schůze
s následnou zábavou a druhý den dětský karneval – obě akce se vydařily
s hojnou účastí veřejnosti (obzvlášť na
karnevalu). Karneval můžeme pořádat
proto, že ne jen naše členky (Alena a
Sylva Šafářovy, Jana Kopecká a
Dráža Riesnerová) mají vždy perfektně připravený program pro děti, které
se tak celé odpoledne nenudí a za
přispění „DJje“ Petra Hynka se parádně vyřádí – celému týmu patří
velký dík.
Další tradiční tentokrát pracovní
akcí je jarní a podzimní sběr druhotných surovin (15.4. a 14.10.) a také
dubnový úklid chodníku od tělocvičny
ZŠ na náves po kruhový objezd.
V květnu došlo konečně ke zprovoznění sirény na „Martinčáku“, která by
měla fungovat pro vyhlášení požáru či
jiné kalamitní situace .
Družstvo žen II. a mužů II. se
7.5.2016 zúčastnilo okrskových závodů v požárním sportu na Kunčicích
(ženy i muži 3. místo) a rodina
Musilova si vzala na starost zajištění
občerstvení na trase pochodu přes 3
hrady na dolním konci Písečné.

- 18. 6. Memoriál J. Hynka
v Sopotnici (ženy 4. místo
a muži 2. místo)
- 5. 7. soutěž v netradičním požárním útoku v Líšnici (smíšené družstvo žen a mužů – 7.
místo)
- 23. 7. O pohár starosty města
Žamberka (ženy 4. místo)
K naší spolkové činnosti patří též
prezentace a účast našeho sboru při
oslavách založení okolních hasičských sborů. Letos to bylo v červnu
110 let sboru v Červené, v červenci
110 let sboru v Dlouhoňovicích a
v srpnu 135 let sboru v Horním Jelení.
Červenec obohatily naši činnost
hned 2 akce:
- 20. 7. účast na příobecním táboře pro děti, které se povozily
v našem hasičském voze, byla
pro ně připravena zjednodušená
závodní dráha, kterou zdolávají
borci při TFA hasičských soutěžích a také si vyzkoušely stříkat na terč
- 23. 7. letní hasičská taneční zábava na hřišti u koupaliště;
k tanci a poslechu zahrála kapela Metaxa a dle hojné účasti veřejnosti (asi 200 lidí) ji lze považovat za velmi zdařilou
V rámci hasičské připravenosti naší
zásahové jednotky se sbor zúčastnil

4.6.2016 se prezentoval za náš
sbor Jiří Kalousek se stříkačkou
„Stratílek“ na 10. ročníku festivalu
Sodomkovo Vysoké Mýto na pozvání
tamního muzea.
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námětového cvičení s dálkovou dopravou vody na Kunčicích 1.9.2016.

Kdo by měl
jakýkoli artefakt
týkající se hasičů a chtěl by
pomoci, nechť
se spojí s panem
Miroslavem
Vrbou čp. 155.

O prvním říjnovém víkendu reprezentovali naše dobrovolné hasiče Jiří
Kalousek a Michal Musil s naším
vozem Steyer na akci RETROMĚSTEČKO
v bývalých
kasárnách
T. G. Masaryka v Pardubicích (jedná
se o setkání armády, hasičů – dobrovolných i profesionálních a dalších
bezpečnostních složek při prezentaci
integrovaného záchranného systému)
– dle zpráv našich bratrů se rozhodně
bylo na co dívat a ukázky upravených
vozů (armádních či hasičských a vozů
celní zprávy) byly velmi inspirativní.
Na tomto místě bych chtěla také
poděkovat p. Milošovi Doležalovi za
bezúplatnou pomoc při zařizování
klubovny.
Dále bych Vás milí spoluobčané
chtěla poprosit o pomoc při mapování
vzniku a existence hasičského sboru
v Písečné.

Závěrem chci připomenout, že
činnost našeho sboru a „střípky“
z našich akcí můžete sledovat na
našich webových stránkách, za jejichž vedení patří pochvala Mirku
Musilovi.
Za celý hasičský sbor přeji všem
našim občanům co nejméně požárů, či
jiných živelných pohrom a v příštím
roce vše jen to dobré!
Ohni zmar!
Bohdana Kalousková
jednatelka
http://sdhpisecna.webnode.cz/
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Sokol Písečná udržuje v pronájmu
sportovní areál obce, kde byly v jarních měsících odstraněny mantinely i
betonové obrubníky z chátrajícího
hokejového hřiště a po úpravě terénu
bylo vybudováno za významné
finanční i technické podpory obce
nové antukové hřiště. Mobilita oplocení dovoluje bez omezení pořádat
kulturní akce i pro ostatní zájmové
spolky, přičemž zbývající (nevyužitá)
část je stále dostupná pro volnočasové
aktivity.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás o změnách a aktivitách spolku SOKOL
Písečná.
V přímé souvislosti s novým občanským zákoníkem, bylo důležitým
úkolem výkonného výboru změnit
stanovy a přijmout nový název sdružení. Po uskutečněné valné hromadě
konané 19.2.2016 a potvrzenou registrací spolku u krajského soudu lze
považovat provedené změny za
úspěšné.
V roce 2016 spolek zorganizoval
tradiční kulturní i sportovní akce,
mezi které nepochybně patří pálení
čarodějnic, dětský den, nohejbalový
turnaj trojic, pouťový volejbal a
kopaná. Na tomto místě bych rád
poděkoval všem organizátorům za
aktivní přístup a za vytvoření podmínek pro soutěžení i zábavu široké
veřejnosti.

Ve výše uvedené souvislosti bych rád
apeloval na všechny spoluobčany, aby
nám pomohli chránit vybudované
zařízení před nahodilými vandaly.
Více informací o našem spolku naleznete na webových stránkách
"www.sokolpisecna.cz. "

Za Sokol Písečná
Milan Papáček

11

Starší generace sleduje počínání té
mladší a fandí předsedovi Jindrovi
Václavkovi, který spolu s výborem
řeší chyby z minulých let.
S pochopením většiny osadníků proběhla na jaře revize elektřiny a výměna elektroměrů na chatkách.
I když v létě osada musela šetřit
vodou, členové si užívali její klidné
prostředí, obklopené krásnou přírodou.
Osada žije spolkovým životem s
radostmi i problémy, nechyběl společný táborák s grilováním a sousedským popovídáním.

Zahrádkářská osada Písečná prožívá letos 38. sezonu svého trvání. Má
42 členů, z toho devět zakladatelů
spolku. Převládají členové důchodového věku, ale začínají se objevovat
i mladší.
K nejstarším osadníkům patří pan
Václav Divíšek a paní Hana Folková,
která i přes svůj vyšší věk často na
svoji oblíbenou zahrádku jezdí ze
Žamberka na kole.

M. Faltusová

Celoškolní cyklovýlet do Cakle 8.9.20106
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nění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob
pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu
kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich
webových stránkách nebo lze
využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně
doplňován o nově proškolované
osoby výrobci kotlů na odkaze

Povinné kontroly kotlů na tuhá
paliva do 31.12.2016
Povinnosti pro majitele kotlů na
tuhá paliva ukládá zákon č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. h) zákona o ochraně
ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva
o jmenovitém příkonu 10 až
300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět
jednou za dva roky kontrolu
technického stavu a provozu
tohoto zdroje.
Podle ust. § 41 odst. 15 musí
první kontrola proběhnout
nejpozději do 31.12.2016.

http://www.aptt.cz/opravneniozo.php, který je uveden na

webových stránkách Hospodářské komory. Oprávněná osoba by
se měla prokázat dokladem, kde
bude uvedeno - název a sídlo
výrobce, identifikační údaje
o oprávněné (proškolené) osobě,
seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu
platnosti oprávnění.
Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem, pokud jsou konstrukčně
podobné kotlům vyráběných
tímto výrobcem.
Musím protokol o provedené
kontrole předložit do konce
roku 2016 na obecní úřad?
Doklady o provedené kontrole
kotle nemusíte předkládat, ale
musíte je uchovávat pro případnou kontrolu ze strany obecního

Které kotle podléhají povinné
kontrole od roku 2016?
Pokud máte kotel na tuhá paliva
a jehož příkon je 10 až 300 kW
včetně, napojený na teplovodní
soustavu, jste povinen do
31.12.2016 zajistit provedení
první kontroly Vašeho kotle.
Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést
jen osoba, která je proškolena
výrobcem a je držitelem opráv13

úřadu obce s rozšířenou působností.
Co se stane, pokud na výzvu
obce s rozšířenou působností
nepředložím protokol o kontrole?
Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu do výše
20.000,- Kč. Právnické osobě a
fyzické podnikající osobě lze za
správní delikt uložit pokutu do
výše 50.000,- Kč.
Jak zjistím příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších
kotlů v kcal. Pokud již výrobní
štítek na kotli nemáte, informace
o výkonu a účinnosti najdete v
Návodu k instalaci a obsluze.
Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte
výkon kotle jeho účinností.
Vztahuje se na kotel v záruce
zakoupený v loňském nebo letošním roce povinnost zajistit
provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu

kotle se týká všech kotlů, tedy i
těch, které budou nainstalovány i
v letošním roce 2016.
Nahradí doklad o kontrole
technického stavu a provozu
kotle na tuhá paliva zprávu o
provedení čištění a kontroly
spalinové cesty nebo zprávu o
revizi spalinové cesty?
Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu
kotle na tuhá paliva, vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty
prováděnou
dle
vyhlášky
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která
je prováděcím předpisem zákona
o požární ochraně. Pokuty za
přestupky a správní delikty,
pokud je spalinová cesta provozována
v
rozporu
se
zákonem č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, ukládá a
vybírá hasičský záchranný
sbor kraje.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vzhledem k rozšíření počtu velkých popelnic
o objemu 240 l přistupujeme od 1.1.2017
ke změně platby za svoz popelnic:
za popelnici 110 – 120 litrů: 1 žeton (jako dosud)
za velkou popelnici 240 litrů: 2 žetony (nové opatření)
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U nabytí vlastnického práva
k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí
v nejčastějších případech (kupní,
směnné smlouvy) je rozhodným
dnem den právního účinku vkladu do katastru nemovitostí a
k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den
nabytí účinnosti smlouvy.

Změna týkající se osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých
věcí
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce
zákonů
vyhlášen
zákon
č. 254/2016, kterým se mění
zákonné
opatření
Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí. Tato novela
nabývá účinnosti dnem 1. 11.
2016. Rozhodným dnem pro
aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové
povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy nabyvatel.
Novelou zákonného opatření
došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele.
Změna osoby poplatníka zároveň
odstraňuje institut ručení.

Dětský den 2016 – tým pořadatelů
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 15. 5. 2016 proběhlo na ubytovně v Písečné tradiční vítání občánků.
Mezi nás jsme tentokrát přivítali:
Tobiáše Krejčího
Františka Kalouska
Valentýnu Burešovou
Robina Černohouse
Olivii Joy Kovářovou

Rozálii Osmanovou
Emmu Václavkovou
Olivera Nguyena
Bedřicha Frimla
Annabel Vinzensovou

VÝZNAMNÁ JUBILEA V ROCE 2016
70 let
Marie Barnetová
Antonín Beran
Irena Dostálková
Marie Folková
Marie Kalousková

75 let
Jaroslava Jansová
Marie Šafářová
80 let
Helena Kalousková

Manželé Josef a Marie Kalouskovi, Písečná 123 oslavili
v letošním roce krásné životní jubileum - diamantovou svatbu!

Gratulujeme!
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Kolik nás bylo…
Rok

Stav k
1.1.

Naro–
zení

Zemřelí Přistěhovalí

Vystěhovalí

1971

374

8

4

8

1972

376

4

4

-

1973

365

3

1

4

1974

362

6

3

1975

353

11

1976

348

1977

Přírůstek Stav
celkový
31.12.
2

376

11

-11

365

9

-3

362

3

15

-9

353

8

7

15

-5

348

9

2

3

10

-

348

348

7

3

9

8

5

353

1978

353

5

9

5

11

-10

343

1979

343

10

5

4

6

3

346

1980

346

4

2

3

23

-18

328

1981

316

3

5

14

7

5

321

1982

321

3

2

5

2

4

325

1983

325

4

2

11

6

7

332

1984

332

5

4

7

4

4

336

1985

336

6

2

12

5

11

347

1986

347

2

2

19

12

7

354

1987

354

6

8

19

10

7

361

1988

361

3

3

8

11

-3

358

1989

358

2

6

5

7

-6

352

1990

352

6

6

16

8

8

360

1991

360

6

6

16

2

14

374

1992

374

6

4

13

2

13

387

1993

387

5

3

10

4

8

395

1994

395

3

5

12

8

2

397

1995

397

11

2

11

10

10

407

1996

407

5

2

9

2

10

417

1997

417

5

3

21

11

12

429

1998

429

4

4

8

2

6

435

1999

435

4

4

16

8

8

443

17

10

2000

443

3

4

7

5

1

444

2001

440

3

3

3

12

-9

431

2002

431

8

2

24

8

22

453

2003

453

3

2

15

7

9

462

2004

462

10

5

10

11

4

466

2005

466

8

3

8

6

7

473

2006

473

4

2

24

17

9

482

2007

482

8

5

15

12

6

488

2008

488

7

-

10

14

3

491

2009

491

5

6

26

10

15

506

2010

506

15

4

9

10

10

516

2011

526

7

3

14

21

-3

523

2012

523

4

3

8

16

-7

516

2013

516

2

3

7

11

-5

511

2014

511

12

2

11

10

11

522

2015

522

10

3

18

9

16

538

A kolik je nás dnes? 548 …

Setkání důchodců 4.11.2016
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Vážení občané Písečné,
obracím se na Vás s prosbou o finanční podporu při doplacení rekonstrukce věže z roku 2015 cca 200 tis. Kč a zbývající části střechy kostela
sv. Kateřiny Alexandrijské v Písečné.
Během oprav byla vyměněna střešní krytina, nově oplechována věž, provedena revize stávajících trámů, obnovena fasáda věže. V příštím roce
bychom následně rádi pokračovali opravou zbývající části fasády a nátěrem oken a dveří.
Náklady na opravu části střechy kostela v letošním roce se vyšplhaly na
částku 485 tis.Kč.
Podařilo se nám sehnat příspěvek z Ministerstva kultury ČR získat 200
tis. Kč. z Pardubického kraje částku 100 tis. Kč (zde patří poděkování paní
starostce Haně Lipenské, která žádala jménem obce Písečná, když jsme
v prvním kole neuspěli), obec Písečná 30 tis. Kč., obec Žampach 20 tis. Kč.
Celkem tedy 350 tis. Kč a zůstatek je na bedrech farnosti. Podporu přislíbilo i Biskupství Královehradecké.
Přispět
můžete
bezhotovostním
převodem
na
účet
132 12 44 369/0800 Česká Spořitelna a.s.
(vs– rodné číslo a nebo u firem IČO, pro potřeby vystavení darovací
smlouvy – potvrzení o daru, pro snížení daňového základu).
Další možnost je předání peněžního
daru osobně v píseckém kostele
(před a nebo po bohoslužbách)
nebo na farním úřadě v Žamberku.
Věřím, že dědictví otců uchováme a
předáme v dobrém i lepším stavu.
Další informace Vám poskytnu na
emailu: fara@zamberk@orlicko.cz
a nebo na tel. 731 402 249

S Vděčností za Vaši pomoc
a podporu
P. Oldřich Kučera
i farníci z Písečné a okolí
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