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Vážení spoluobčané,
stalo se tradicí ke konci roku vydat „Občasník“, kde vás seznamujeme
s životem a aktivitami v obci za uplynulý rok a s plány na rok příští. Ani
letos nevynecháme, přestože doba pro bilancování a hlavně pro plánování není nijak příznivá.
Z důvodu finanční nejistoty jsme se letos nepouštěli do žádných velkých akcí. Větší opravu jsme prováděli na části střechy čp. 77. Při zahájení opravy nás provázelo nepříznivé počasí, takže se oprava protáhla.
Navíc jsme se rozhodli opravu rozšířit o další plochu, která nebyla původně zadaná, a proto došlo ke zpoždění. Termín dokončení ovlivnila
hlavně situace s nedostatkem materiálu.
S opravou střechy souvisela i nová instalace hromosvodu na celém
komplexu střech čp. 71, 77 a 136. Náročné bylo hlavně odstranění stávajícího nefunkčního hromosvodu ze všech střech. Pro zabezpečení všech
budov byl nainstalován aktivní hromosvod. Zde patří poděkování nájemníkům za trpělivost s prováděnou údržbou, která trvala déle, než
jsme předpokládali. Hlavně bych chtěla poděkovat za vstřícný přístup
rodině Milana a Milušky Blechových. Po celou dobu opravy strpěli na
svém pozemku postavené lešení i pohyb stavebních dělníků. Bez toho
bychom nemohli celou akci realizovat.
Na čističce odpadních vod jsme vyměnili původní provzdušňovací
membrány, které byly náročné na údržbu, za aretační systém. Ten by
měl usnadnit obsluze údržbu zařízení čističky. Pro obec je správa kanalizace a čističky náročná nejenom finančně, ale i administrativně. Pro
zajištění vývozu kalů je nutné měsíční vzorkování, zpracování programu
využití kalů, monitorování půd, na které se budou kaly vyvážet, a hlavně
dodržet normy, které jsou pro vyvezení kalů poměrně přísné. S novým
zákonem o odpadech se tyto normy ještě přitvrzují i pro malé čističky,
takže se nevyhneme dalšímu opatření. Budeme muset kaly lisovat a za
úplatu prodávat společnosti, která je bude odebírat. Jaký to bude mít
ekonomický dopad, to uvidíme až po zavedení těchto změn.
Ve spolupráci s hasiči stavíme garáž pro
dopravní hasičské auto. Bude navazovat na
novou hasičárnu. Na zimu už bude auto schováno už pod vlastní střechou, ale úplné dokončení garáže včetně vrat bude pravděpodobně
až v příštím roce.
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Druhým rokem máme v obci sběr plastů a směsného komunálního
odpadu (SKO) přes QR kódy, takže máme přehled o jednotlivých domácnostech, jak zacházejí s odpadem. Vyhodnotili jsme stejné období
(1-9 měsíc) roku 2020 a 2021 a jak vyplývá z tabulky, není to pro nás
potěšující. Došlo k navýšení SKO i množství odevzdaného plastu.
Větší množství plastů odpovídá bohužel
tomu, že nepředcházíme tvorbě odpadu a
navýšení SKO je špatně
vytříděný odpad. Je
možné, že v obou položkách mohlo množství ovlivnit i to, že
jsme více pracovali i
nakupovali z domova a
děti nechodily do školy. Zkuste se zamyslet
nad tím, co dáváte do
popelnice, a co by se z ní dalo vytřídit. Z evidence je jasně patrné, kdo se
tříděním rozhodně nezabývá, a hlavně kdo se do systému za celý rok
vůbec nezapojil, což není normální, protože není člověk, který by v
dnešní konzumní společnosti netvořil alespoň minimální odpad.
Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení množství odpadů a zvyšuje se i
cena za ukládání odpadu, zvyšujeme poplatek za odpady pro rok 2022 o
100 Kč. Poplatek bude stanoven vyhláškou ve výši 500 Kč na osobu
s trvalým pobytem v Písečné. Od poplatku bude osvobozena osoba narozená v příslušném kalendářním roce a osoba, která je držitelem průkazu ZTP. Úleva bude dále poskytnuta osobám starším 75 let ve výši 200
Kč (budou tedy platit 300 Kč/rok). O dalších úlevách z poplatku neuvažujeme, a to z několika důvodů. V roce 2021 jsme úlevu postavili na
množství odevzdaného SKO. Toto množství bylo na domácnosti rozpočítáno z celkové hmotnosti odevzdané do Ekoly a množství a naplněnosti
popelnic. Vzhledem k tomu, že se nesleduje váha jednotlivých popelnic,
ale jen jejich naplněnost, vznikla mezi některými občany domněnka nespravedlivého stanovení slevy. Velký problém s uplatněním slevy vzniká
při schválení vyhlášky Ministerstvem vnitra, které tuto naši navrhovanou úlevu nerespektuje. V neposlední řadě je to i navýšení množství
odpadů, za které musí obec platit. Od sledování množství odpadů na
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konkrétní domácnosti rozhodně neupouštíme, protože to budou zdroje
pro další postup při stanovení poplatků v příštích letech. Pro obec je
důležité dosáhnout co nejmenšího množství SKO a prokázat koeficient
vytřídění tak, aby obec nepřiplácela za skládkování netříděného odpadu.
V lednu vám budou do domácností doručeny pytle a kódy pro sběr
plastů jako počinek do nového roku, abyste nemuseli hned na začátku
roku mít starost s jejím zajištěním. Po spotřebování se dostavte na
obecní úřad, kde vám vydáme další kódy a pytle podle vašich požadavků. Zdarma vydáváme 6 ks pytlů na plasty na osobu a rok. Další pytle
občané uhradí za nákupní cenu. Štítky s QR kódy se vydávají zdarma.
Pro údržbu zeleně, práce v lese a zimní údržbu jsme letos nakoupili
novou mechanizaci - stroj RAPID, na kterém je možné měnit přídavná
nářadí pro sečení a zimní údržbu. Vybavení mechanizací jsme ještě doplnili nákupem staršího malého bagru. S tímto vybavením se naše obec
stává opět více samostatnou v údržbě cest, ostatních ploch a zeleně. To
se ukázalo už letos na opravách cest na horním konci k čp. 29 a čp. 24,
kde jsme prokázali naprostou nezávislost na externích dodavatelích.
Mechanizaci využíváme především v obci, ale poskytujeme i služby
občanům a pokud čas dovolí i přespolním. To, že jsou to služby neocenitelné, doufám, že hodnotíte vy občané, kteří si je objednáváte. Snažíme
se vyhovět, jak to je jen možné. Bohužel při rozsahu prací v obci, které
zabezpečujeme bez externích firem, je kvalifikovaných pracovníků někdy málo a naše představa možnostech poskytování širších služeb za
úplatu je obtížná.
V dubnu se uskutečnila brigáda na výsadbu lesa na nově upraveném
pozemku u „Obce“, kam se vyvážela zemina z budovaných protipovodňových opatření. Přes chladné a deštivé počasí se sešlo tolik nadšených
brigádníků, že se mohli rozdělit a dosázet i další lesní lokality. Jedinou
odměnou pro každého z účastníků byl párek a pivo (limonáda / čaj), ale
hlavně pocit dobře vykonané práce. Všem ještě jednou moc děkuji.
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V květnu letošního roku byla dokončena změna územního plánu a v
návaznosti na ni územní studie pro lokality „U zahrádek“ a „U Valdových“. V současné době zadáváme zpracování projektových dokumentací na inženýrské sítě. U Valdových je dispozici 5 stavebních parcel, které
jsou v rámci pořadníku zadané. U zahrádek bude dispozici 8 stavebních
parcel. Na obou lokalitách nás čeká budování technické infrastruktury,
jakmile budeme mít stavební povolení. Další individuální výstavba je v
rámci změny ÚP povolena pouze jednotlivě na soukromých pozemcích.
Po dokončení povrchu nové komunikace k čp. 76 jsme prováděli konečnou úpravu v jejím okolí včetně odvodnění a osazení dopravním značením. Celé toto nové území se podařilo také napojit na veřejné osvětlení. Dobu zapnutí veřejného osvětlení v obci jsme přehodnotili a zkrátili
na ranní rozsvěcení v 4:45 hod. a večerní zhasínání ve 22:00 hod.
V červnu jsme do naší obce dostali pěkný dárek v podobě otevření
nově zrekonstruované prodejny Konzumu. Nové prostředí si moc pochvalujeme a jen doufáme, že vedení Konzumu je spokojeno s tržbami a
že bude i nadále udržen sortiment zboží, který prodejna nabízí. Děkuji
všem, kteří podporují svým nákupem prodejnu v Písečné, protože to, jak
bude prodejna fungovat, je hlavně na nás zákaznících. Pro větší komfort
zákazníků e-shopů jsme nechali nainstalovat před obecní úřad E-box
Zásilkovny. Box je opravdu využíván, někdy nejde ani zadat uložení zboží do boxu v Písečné pro jeho naplněnost.
V letním období došlo k částečnému uvolnění protiepidemických
opatření a konečně jsme se díky našim spolkům mohli potkat na pár
akcích. V omezeném režimu mohlo fungovat i koupaliště, což se projevilo ztrátou 60 tis. Kč. Vím, že někteří jste nebyli spokojeni s dodržováním
opatření a napadali jste mě nejrůznějšími způsoby, ale já jako zástupce
obce, který nese zodpovědnost, jsem nemohla reagovat a jednat jinak.
Naopak bych chtěla poděkovat těm, kteří mě podporovali a hlavně vám,
kteří jste i v této nejisté sezoně investovali do permanentky. Vnímám to
jako vaši osobní podporu píseckého koupaliště.
Po vynucené přestávce v loňském roce se letos 28. října opět uskutečnilo tradiční setkání na hranicích Písečné s Hejnicemi. Krásné počasí
přilákalo hodně lidí a všichni si to moc užili.
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Doufám, že všichni cyklisté z Písečné už vyzkoušeli novou cyklostezku přes Šušek. Technické řešení jsme si sice představovali
jiné, ale museli jsme respektovat rozhodnutí orgánů životního prostředí a souhlasit
s mlatovým povrchem místo
asfaltu. Budeme jen doufat, že
lidé budou v užívání rozumní
a příroda k ní bude laskavá
tak, aby nám dlouho vydržela
v tomto stavu. V letošním
mokrém roce by louka pod rybníkem byla jen těžko na kole sjízdná, takže díky, že cyklostezka funguje.
Vstupujeme do posledního roku volebního období, takže by se slušelo
předat obec v dobré ekonomické kondici, nezadluženou a pokud možno
s ukončenými velkými akcemi ... .
Z volebního programu po léta zbývalo splnit vybudování sálu, takže
teď v posledním volebním roce se rozhodujeme o začátku jeho budování
z vlastních prostředků bez dotací, jen s pomocí úvěru. Sice je teď špatná
doba na toto rozhodnutí, ale pokud do toho nepůjdeme teď, možná už
nikdy. Předáme tedy pravděpodobně obec zatíženou úvěrem na sál a s
nedokončenou stavbou v centru obce.
Mimo běžnou údržbu a provoz plánujeme v příštím roce přemístění
obecního úřadu do prostor v knihovně na návsi a knihovnu přesunout
do patra. K tomuto rozhodnutí nás vede především vidina úspory na
vytápění. V současné době vytápíme špatně izolovaný obecní úřad a
temperujeme v knihovně. Nově bychom vytápěli jen budovu knihovny.
Úřad by tak měl bezbariérový přístup, což naše komplikované schodiště
na současný úřad určitě nesplňuje. Věřím, tomu, že se úřad s naším malým obsazením i knihovna vejde do současné budovy a úřad se tak stane
pro vás občany snáze přístupný. Na přemístění knihovny se nabízí možnost využití dotačního titulu z MAS ORLICKO, z.s. z Programu rozvoje
venkova na podporu kulturní a spolkové činnosti.
V současné době nedokážu odhadnout, v jaké reálné budoucnosti se
bude odehrávat rekonstrukce staré budovy školy, ale je nutné se na ni
projekčně připravit, abychom mohli včas reagovat na dotační možnosti.
Rekonstrukce se bude týkat výměny oken, dveří, elektrorozvodů, úpravy
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podlah a změny vytápění. Mimo tuto budoucí rekonstrukci plánujeme
pravděpodobně v příštím roce rozšíření šaten a v návaznosti na ně nový
hlavní vchod do budovy MŠ a ZŠ. Tato akce by měla být podpořena z
MAS ORLICKO, z.s. z dotačního titulu, který bude vypsán v jarních měsících 2022.
V minulých letech se nám podařilo vybudovat různá sportoviště a ta
už začínají volat po údržbě. Přes dotační titul „Kabina“ jsme požádali o
rekonstrukci oplocení na volejbalovém hřišti. Ta by se měla v případě
úspěšné žádosti realizovat v podzimních měsících příštího roku. Na
ostatních sportovištích budeme provádět malé opravy nutné pro revize
zařízení.
Chceme pokračovat na údržbě komunikací, mostů a zábradlí po cele
vesnici. K tomu využijeme naši mechanizaci, šikovné zaměstnance a
místní podnikatele, s kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Na konec bych ráda poděkovala všem, kterým není cizí obecní prostor, a
to nejenom v tom smyslu, že pečují o obecní zeleň, odklízí odpadky, ale
především chrání obecní majetek před….
Moc bych si přála, abychom všechny plány mohli splnit, aby nás nezdržovalo řešení problémů s covidem, abychom se mohli scházet bez
omezení na společenských a sportovních akcích a užívali si vše, co naše
obec dokáže občanům nabídnout.
Přeji vám hodně zdraví, pohody ve vašich rodinách a šťastné vykročení do nového roku 2022.
Vaše starostka Hana Lipenská

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři,
se začátkem nového školního roku došlo u nás k několika změnám.
Do důchodu odešla paní ředitelka Květoslava Stejskalová a z mateřské
školy paní Jana Neumanová. Chtěli bychom jim poděkovat za dlouholetou práci a za energii, kterou škole věnovaly. Díky nim má škola i školka
v okolí dobré jméno.
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V mateřské škole mají od nového školního roku dvě oddělení s novými názvy: mladší děti – housenky, starší děti - motýlci. Vedoucí paní
učitelkou je paní Romana Kratochvílová.
Ve škole jsme v letošním školním roce rozšířili provoz školní družiny
o ranní družinu. Děti mohou být ve škole již od 6:45. Odpolední družina
je do 16:15.
Školní rok 2021-22 jsme zahájili pilnou prací, abychom zajistili kvalitní výuku. Podařilo se nám uspořádat tradiční cyklo-výlet do Cakle. Byl
krásný slunečný den a výlet jsme si všichni užili – děti, vyučující i rodiče
a prarodiče žáků, kteří vyjeli s námi.
Připravili jsme několik akcí pro rodiče s dětmi.
Podzimní tvoření

26. 10.

16.00 – 17. 30 h

Tvorba vánočních dárků a dekorací

2. 12.

16.00 – 17. 30 h

Dětské divadelní představení

5. 5. 2022

Školní akademie

23. 6. 2022 (vystoupení
všech žáků školy)

Bohužel se díky covidu muselo podzimní tvoření zrušit. Škola se ještě
svým programem podílela na setkání na hranici a poté byla vzhledem
k epidemiologické situaci od 2. 11. uzavřena.
Nyní je škola již opět otevřená a plánujeme další akce, které bychom
chtěli zorganizovat během letošního školního roku. Při příznivých sněhových a epidemiologických podmínkách máme v plánu lyžařský výcvik.
V měsících duben–červen by měl probíhat plavecký výcvik.
Mgr. Bc. Eliška Vacková
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SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE
OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍOBECNÍM TÁBOREM
V termínu 9. – 13. 8. proběhl tradiční příobecní tábor. Zúčastnilo se
ho 28 dětí a program jsme si parádně užili.
Pondělí jsme strávili v Písečné. Hráli si, vyráběli, sportovali, vždyť
přece byla olympiáda! Počasí nám přálo, proto jsme mohli odpoledne
prožít na koupališti. Oběd jsme si zajistili v novém Konzumu, pizzu můžeme jen doporučit.
V úterý nás objednaný autobus odvezl do Potštejna, kde jsme se
nejdříve prošli okolo hradu, navštívili dětské hřiště a osvěžili se v řece.
V 11 hodin jsme se přesunuli k zámku, kde nás čekala speciální hraná
prohlídka, která byla opravdu úžasná a děti moc bavila. Krásný den se
neobešel ani bez zmrzliny ze zdejší tradiční cukrárny, kterou také doporučujeme těm, kteří mají rádi starou dobrou klasiku. Návrat jsme pro
změnu zvolili vlakem.
Ve středu jsme nastartovali nožky a vydali se přes kopec do Dlouhoňovic a dál do chovatelské stanice Fitmin, kde byl zajištěný program. Za
oběd děkujeme jedné z maminek, řízky přece nesmí chybět na žádném
výletě! Kupa zeleniny k tomu a bříška byla plná, energie spousta, proto i
pěší návrat a celkově 15 km chůze zvládly všechny děti na jedničku.
Ve čtvrtek v 8 hodin nás objednaný autobus odvezl do Českých Petrovic. Zde byl objednán program v zábavním parku, podívali jsme se na
rozhlednu Amálku. Odpoledne jsme se vydali turistickou trasou do Pastvin (zelená trasa, asi 5km). Počasí nám opět přálo, proto i koupačka
v přehradě před odjezdem autobusu dopadla.
Pátek byl opět dnem stráveným v Písečné, sportování, vyrábění, tanečky a písničky, koupaliště a vodní hry.
Zázemí jsme měli tentokrát plně pod tribunou u hřiště, děkujeme za
vstřícnost Sokolu a Obci Písečná.
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,
Andrea Dostálková
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Tento rok nám bohužel nebylo dopřáno setkání uspořádat. Budeme doufat v lepší časy a uspořádání akce v příštím roce. Všem přejeme hodně
spokojenosti a pevné zdraví.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 26. 9. 2021 proběhlo na ubytovně v Písečné tradiční vítání občánků.
Děkujeme za program dětem ze ZŠ a MŠ Písečná a paní učitelce Pípalové.
Tento rok jsme mezi nás přivítali:
Adama Šimka
Marii Krejčí
Maxe Krejčího
Theodora Maixnera
Amálii Dostálkovou
Filipa Blechu
Dominika Hejla
Jaroslavu Černohousovou
Štěpána Moravce.
Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky, zdraví a
štěstí.
CVIČENÍ V PÍSEČNÉ
V říjnu se nám opět podařilo obnovit cvičení pro menší děti – sportovní
přípravku, kterou organizujeme pod Sokolem a je určena pro předškoláky a děti z 1. -2. třídy. Scházíme se vždy ve čtvrtek 15.45 – 16. 45
v tělocvičně.
Pro ženy, tentokrát bez ohledu na to, jestli s dětmi nebo bez dětí, organizuji cvičení také ve čtvrtek v čase 16.55 – 17.55. taktéž v tělocvičně.
Všechny jste srdečně vítány, přijďte se podívat, vyzkoušet, užít si s námi
legraci a dát si do těla.
Bližší informace na adrese: nejedlikova.andrea@seznam.cz
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VÝZNAMNÁ ŽÍVOTNÍ JUBILEA
Kvůli nepříznivé „covidové situaci“ jsme letos upustili od návštěv zástupců obce u místních seniorů při příležitosti jejich narozenin. Jakmile
to bude jen trochu možné, tuto tradici zase obnovíme.
Všem ze srdce přejeme co nejvíce spokojenosti do dalších let.

VÝLET (NEJEN) PRO DŮCHODCE
Na tradiční výlet jsme se letos vydali až začátkem září a tentokrát dokonce do zahraničí.
Navštívili
jsme
MINIEUROLAND
v Klodsku. Je to velký
park s originální zahradní architekturou, která je
doplněna o zmenšené
modely
významných
historických
staveb
z celé Evropy.
Dopravu zajistila firma
pana Paďoura z Lukavice.
Účastníci výletu věnovali prohlídce Minieurolandu několik hodin, obdivovali stále svěží květinovou výzdobu i dokonalou podobu modelů
známých i méně známých staveb. V areálu byla k dispozici řada odpočinkových míst, kde bylo možné se prostě jen kochat, i občerstvení
s širokou nabídkou jídel a nápojů.
Počasí bylo krásné a všichni tak mohli být spokojeni. A zdá se, že byli. Závěrečné vyhodnocení
proběhlo v Písečné U Růženky a nepadla jediná
kritická poznámka.
Je jen škoda, že účast byla menší než v minulých
letech, autobus byl naplněn jen asi z poloviny. Snad
kvůli omezením vyplývajícím z pravidel přeshraničního cestování v dnešní „covidové době“...?
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VZPOMÍNÁME…
Milan Václavek

29.1.2021

Alena Beranová

2.2.2021

Vlasta Vyčítalová

9.4.2021

Ludmila Vrbová

7.5.2021

Miroslav Vrba

12.5.2021

Jaroslav Ščudla

14.5.2021

Helena Musilová

14.6.2021

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět po roce informovat vás o činnosti Sboru dobrovolných hasičů (SDH) a zásahové jednotky SHD obce Písečná (JSDHO).
Na úvod pár faktických informací: členská základna SDH Písečná čítá
66 členů (25 žen, 41 mužů), z toho 8 členů je čestných. Do JSDHO je zapojeno 17 členů SDH. Věkový průměr aktivních členů SDH Písečná je 46
let (údaj k 1. 1. 2022), věkový průměr členů JSDHO je 45 let. Průměrná
doba členství u SDH Písečná je 25 let.
I letos byla většina občanských činností vč. aktivit místních hasičů
ovlivněna celosvětovou pandemií nemoci COVID-19. Kvůli opatřením
k zamezení šíření této nemoci nemohlo proběhnout několik „našich“
tradičních a oblíbených akcí, mezi které v první řadě patří Výroční valná
hromada našeho sboru. Ta bývá tradičně spojena s taneční zábavou o
den později následována dětským karnevalem. Žádná z těchto akcí, stejně jako naše spolupráce s organizátory pochodu Přes 3 hrady, nemohla
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v letošním roce proběhnout. Společenský život se začal vracet k normálu
až s příchodem léta, první naše společná akce byla zároveň novinka
v našem přehledu činností, a to topinkové hody, nebo-li „Topinkobraní“.
Topinkové hody proběhly v prvním možném termínu (sobota 22. 5.),
kdy již bylo možné posedět se sousedy a nemuselo se jídlo vydávat do
plastových termoboxů, či z domu donesených krabiček a jídlonosičů.
Zároveň se ve stejné době rozběhla i soutěžní sezóna pro náš sportovní
tým.
Kulturní a sportovní akce patří každoročně mezi nejviditelnější aktivitu místních hasičů, za všechny
musím jmenovat letní zábavu
s Metaxou, křapáčové hody, spolupráci s organizátory letního plesu,
ale i reprezentaci sboru a obce Písečná na hasičských závodech
v širokém okolí. Co už tolik vidět
není, jsou mravenčí práce související s financováním, plynulým chodem a organizací sboru a jednotky SDHO. Jde zejména o školení a odbornou přípravu členů, údržbu svěřené techniky, či práci spojenou se
závazky vůči obci a s úkoly souvisejícími s hlavním posláním hasičů.
Tedy s pomocí svým spoluobčanům a sousedům. Abych byl konkrétní...
I v letošním roce jsme se na žádost hejtmana Pardubického kraje
opakovaně aktivně zapojili do plošné distribuce covidových testů do
škol na Žamberecku, provedli jsme dva sběry druhotných surovin v Písečné, přiložili jsme aktivně ruku k dílu při stavbě garáže pro zásahové
vozidlo Fiat Ducato, pomohli jsme se sázením stromků v obecním „covidovém“ lese, na 2x jsme pomohli přestěhovat místní knihovnu (jednou
vystěhovat a podruhé zase nastěhovat), provedli jsme po letní bleskové
povodni obhlídku obce se zaměřením na čistotu odtokových kanálů a
propustků, ve spolupráci s kolegy z Letohradu jsme ukázali svoji práci a
techniku dětem v místní školce a škole, obnovili jsme funkčnost a
úspěšně odzkoušeli nouzový svolávací systém, který je přímo napojený
na operační středisko hasičů v Pardubicích a který ovládá sirénu nad
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místní sjezdovkou vedle vysílače (na „Martinčáku“). Uspořádali jsme pro
své členy dlouho odkládaný zdravotní seminář vedený zkušeným záchranářem, p. Martinem Hodovalem, zúčastnili jsme se několika školení
a seminářů pořádaných Okresním sdružením hasičů v Ústí nad Orlicí, 2x
jsme vyjeli k cvičnému zásahu (tzv. námětové cvičení), podpořili jsme
účastí našich členů, ale i svěřené techniky několik společenských událostí, oslav, či smutečních rozloučení v našem okolí, atd. Mezi ty nejvzdálenější akce, na kterých bylo možné potkat hasiče z Písečné, patřilo bezesporu zářijové Retroměstečko v Pardubicích. Z takto heslovitě vyjmenovaných aktivit a akcí mi dovolte dvě události vyzdvihnout.
Začnu tou smutnější, kdy naše řady v květnu letošního roku navždy
opustil jeden z našich nejaktivnějších členů, místostarosta sboru, bratr
Mirek Vrba. Čest jeho památce, jeho přínos pro sbor zůstane nezapomenutelný.
Druhou událostí, která si zasluhuje speciální poděkování, jsou úspěchy našich dívek v požárním sportu a s tím i spojená vzorná reprezentace obce Písečná a našeho Sboru dobrovolných hasičů Písečná. I přes
zkrácenou soutěžní sezónu se hned na třetích letošních závodech (v
Žamberku „pod Rozálkou“ v sobotu 17. července) dívčí tým z Písečné
ukázal v tom nejlepším světle a
tento závod opět
po roce vyhrál. A
nebylo to vítězství
náhodné, svůj „zlatý“ výkon naše
dívky zopakovaly
i v Říčkách (u Ústí
nad Orlicí v sobotu
18. 9.), kde rovněž
vyhrály, dokonce
na tomto místě potřetí v řadě (tzv. „zlatý hattrick“).
Takže z pouhých pěti letošních závodů (Mladkov, Líšnice, Žamberk,
Kameničná a Říčky) máme opět po roce v Písečné zlaté poháry dva.
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Závěr příspěvku za hasiče si dovolím převzít z loňské zprávy, protože
asi nic lepšího nevymyslím, ono vlastně ani není potřeba nic měnit, protože je to stále aktuální...
Vloni v Občasníku bylo napsáno: „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 členům Zastupitelstva obce Písečná v čele s paní starostkou Hanou Lipenskou.“
Nejen našim členům, ale i všem spoluobčanům v Písečné přeji hodně
optimismu a sil, pevné zdraví, klidné a požehnané vánoční svátky a těším se na viděnou při akcích pořádaných nejen hasiči z Písečné v r.
2022.
Za místní hasiče (SDH a JSDHO Písečná) s úctou - Ladislav Šimek, jednatel SDH Písečná.
http://sdhpisecna.webnode.cz

TJ SOKOL PÍSEČNÁ
Vážení přátelé, členové spolku,
chtěli bychom Vás touto cestou krátce informovat o dění v našem
spolku Sokol Písečná v roce 2021. I letos jsme chtěli být sportovně i kulturně aktivním spolkem, avšak vládní nařízení naši činnost opět výrazně
omezila. V zimě jsme nemohli uspořádat sjezd na čemkoliv, naši výroční
valnou hromadu ani dubnové pálení čarodějnic v našem sportovním
areálu. Svou soutěž nemohly rozehrát naše volejbalistky (Pohár KVS
Pardubického kraje) a ani nohejbalisté vůbec nezahájili okresní přebor.
Sportovní činnost všech oddílů se podařilo obnovit až na konci dubna,
kdy jsme za určitých okolností mohli zpět na vnitřní i venkovní sportoviště.
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První naší velkou sportovní akcí
bylo zorganizování nohejbalového
turnaje začátkem června. Do Písečné
si přijelo s velkou chutí zahrát celkem
10 družstev. Cenné vítězství vybojoval
domácí tým ve složení: R. Musil, J.
Maixner, M. Petr. Naši nohejbalisté se
v letním období zúčastnili mnoha turnajů se skvělými výsledky (Ústí nad
Orlicí - 1. Místo, Rybník – 2. Místo,
Čermná n. Orlicí - 2. Místo, Hnátnice 2. Místo, Litomyšl- 5. Místo).
V polovině srpna jsme zorganizovali i naše tradiční pouťové turnaje.
V sobotu hráli volejbal muži. Naše družstvo obsadilo 5. místo ze 7 týmů.
Následující den si volejbal zahrálo celkem 9 ženských družstev. Naše
volejbalistky obsadily krásné 2. místo. V neděli probíhal současně na
travnatém hřišti i fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo rekordních 6
družstev.
Ve skvělých výkonech ve Freestyle Scooteringu se mohou opět pochlubit bráchové
Kryštof a Šimon Hrdinovi. Šimon obhájil
titul Mistra ČR 29. 8.21 do 15 let a také si
dojel pro 1.místo na RookieDay v květnu.
Kryštof obsadil na MČR perfektní 5. místo
v kategorii 15+.
Gratulujeme, borci!
Jsme velice rádi, že ve vesnici aktivně sportují děti i mládež. Velké
poděkování patří vedoucím oddílů Andrejce Dostálkové, za vedení sportovní přípravky, a Janu Junkovi za tenisovou školu.
Kromě sportovních aktivit se naši členové zúčastnili několika
brigád – sázení stromků s obcí, údržby hřišť, kabin a kiosku pod tribunou. Nezapomněli jsme ani na společné setkávání. Nohejbalisté stmelovali kolektiv na třídenním soustředění ve Výprachticích. Začátkem října
proběhlo pro členy a jejich přátelé posezení u burčáku v našem sportovním areálu.
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Spolková a kulturní činnost je pro život v obci velmi důležitá. Pro
podporu této činnosti se pokusíme zažádat o dotace z MAS Orlicko.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim členům, obecnímu zastupitelstvu, místním hasičům a všem sponzorům za vzájemnou a velmi
vstřícnou spolupráci.
Do nového roku 2022 Vám přejeme hlavně pevné zdraví, hodně radosti a společného setkávání, nejen u sportu.
Za Sokol Písečná: Jakub Maixner a Marie Lipenská

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení návštěvníci knihovny, spoluobčané,
po roce nastal čas zrekapitulovat dění v naší obecní knihovně. Bohužel, není to zrovna veselé ohlédnutí. Od podzimu loňského roku až do
konce června byla knihovna pro veřejnost uzavřena. Důvodem byla
vládní opatření týkající se covidu-19 a po jejich ukončení, jak mnozí
z Vás zaznamenali, byly prostory knihovny využity k náhradnímu prodeji potravin společnosti Konzum. I když rekonstrukce Konzumu proběhla
ve velmi krátké době, nebyl dostatek prostoru na to, abychom knihovnu
otevřely před prázdninami. Tímto bychom rády poděkovaly všem, kteří
se na vystěhování a nastěhování knihovny podíleli. Věřte, ač se to nezdá,
svazků bylo mnoho a u nošení jsme se řádně zapotili.
Od září je knihovna
opět
v provozu.
V nabídce máme nové
knihy jak pro dospělé,
tak pro děti. Stále jsou
k dispozici i deskové hry.
O své nejnovější přeložené knihy se s námi
podělila Katka Harrison
Lipenská, za což jí děkujeme a těšíme se na její
další
překladatelskou
činnost.
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Mrzí nás, že ani letos jsme nemohly uskutečnit dětmi oblíbenou
pexesiádu, tak snad příští rok bude pro společenské akce příznivější.
Děkujeme všem čtenářům, kteří knihovnu navštěvují a zveme nové.
Přijďte se k nám podívat, jsme tu pro Vás každý čtvrtek od 17:00 do
18:00 hodin. Knižní tituly čekají právě na Vás, s výběrem Vám rády pomůžeme.
Všem přejeme pevné zdraví a krásné čtenářské zážitky.
Za obecní knihovnu Jana Kopecká a Šárka Dostálková

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Nový kalendář PÍSEČNÁ 2022, obsahující letecké fotografie naší obce
a na poslední stránce též harmonogram svozu odpadů i rozpis umístění
kontejnerů na bioodpad pro příští rok, se bude od 29.11.2021 prodávat
v místní prodejně Konzumu.
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ZASÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ

Firma Galileo Corporation s.r.o., která spravuje naše webové stránky,
ukončí k 30.11.2021 službu: informace e-mailem.
Provoz tohoto modulu je ukončen z důvodu:




Doručitelnost zaslaných zpráv na e-maily do Googlu se výrazně
snížila, a to proto, že Google zásadně změnil algoritmus pro určení e-mailu za spam a domény jako nevyžádané.
Změněné podmínky Googlu mají velký dopad i na běžné e-maily,
které obec používá ke klasické komunikaci s občany.
Modul informace e-mailem nelze upravit na změněné podmínky
Googlu.

Obec bude tuto situaci řešit jiným komunikačním nástrojem, který vyvinula firma Galileo na rozesílání e-mailů. Tato služba se jmenuje
Smart Info e-mail a plně nahradí původní rozesílání zpráv. Zaregistrovaní příjemci zpráv budou automaticky překlopeni do této nové služby.
K odběru informací pro nové zájemce bude nutné vyplnit registraci na
dolní liště webových stránek obce.

19

ADVENT V PÍSEČNÉ

Vánoční strom bude rozsvícen v pátek 26.11. v 17:45 hodin.
S ohledem na aktuální koronavirovou situaci v obci se letos hromadná akce, spojená s vánočními trhy, výstavou i občerstvením, bohužel
neuskuteční.
Abychom, stejně jako loni, aspoň trošku navodili předvánoční atmosféru, zveme vás k poslechu koled i svátečního slova pana faráře z obecního
rozhlasu.

AKCE
ZRUŠENA
Pro všechny, kdo budou chtít poslat Ježíškovi svá vánoční přání, bude před
knihovnou stát známá zvonička s poštovní schránkou.
Anděl na bílém koni schránku vyzvedne v nočních hodinách až 10. prosince
a všechna do ní vložená přání doručí na místo určení.
Navzdory této nepříjemné situaci přejeme Vám všem pevné zdraví, krásné
prožití předvánočního času a pohodové, ničím nerušené vánoční svátky.
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