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Slovo na úvod 
 

Milí spoluobčané, 

 

rád bych se ve svém úvodníku věnoval jednomu aktuálnímu tématu, a tím je 

projekt splaškové kanalizace. Svým rozsahem a významem pro obec zdaleka 

nejdůležitější, z pohledu realizace však značně náročný. Stavební povolení ke 

splaškové kanalizaci bylo vydáno už v květnu letošního roku, skoro tři roky 

práce na projektové dokumentaci a obstarávání stavebního povolení byly 

úspěšně završeny. V této chvíli je dokončována dokumentace pro provádění 

stavby spolu s finální verzí stavebních rozpočtů. Ekonomické ukazatele 

projektu nás však přiměly k docela zásadnímu rozhodnutí, a tím je rozdělení 

samotné realizace do tří etap. Vybudování kanalizace v celém rozsahu 

stavebního povolení by znamenalo pro obec nezvládnutelnou finanční zátěž, 

rozpočet stavby počítal s náklady ve výši 64 mil. Kč bez DPH. V případě 

získání dotace, které se u aktuálních dotačních programů pohybují ve výši 63% 

uznatelných výdajů, by podíl obce na financování stavby činil 28,5 mil. Kč. 

Když vezmeme v úvahu, že v současné době hospodaříme s rozpočtovou 

rezervou ve výši 13 mil. Kč, museli bychom financování řešit i bankovním 

úvěrem ve výši cca 15 mil. Kč, který by obec splácela přibližně po dobu pěti 

let a současně by nemohla realizovat další připravované investiční akce. 

Zastupitelstvo proto rozhodlo, že v první etapě budou řešeny části s nejhustší 

zástavbou. Jde o části obce Jižní konec, Centrum, Konečná, Kaplička a Žihla 

naproti areálu ETA. Do druhé etapy byla zahrnutá část obce Závrší a do třetí 

potom část obce Lazy. Rozdělení projektu do etap bude znamenat postupnou 

výstavbu jednotlivých etap podle finančních možností obce. V této chvíli nelze 

přesně určit, jak dlouho bude samotná výstavba všech tří etap trvat. Při realizaci 

první etapy bude řešena možnost napojení pro 640 obyvatel obce z celkových 

970, délka navrhovaných stok činí 5 444 m. Stavební rozpočet pracuje s 

částkou ve výši 47,5 mil. Kč bez DPH, uvažovaný podíl obce na financování s 

podílem ve výši 37% činí 17,5 mil. Kč bez DPH, se zahájením v horizontu cca 

2 let a to za předpokladu, že obec bude úspěšná s podanou žádostí o dotaci. V 

současné době připravujeme žádost o dotaci v dotačním titulu vyhlášeném 

Ministerstvem zemědělství financovaném ze státního rozpočtu. 

Tolik k současným plánům a vývoji projektu splaškové kanalizace. 

 
 
                                                                                            David Ćmiel 
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Vážení spoluobčané, 

během února a března letošního roku proběhlo dotazníkové šetření pro občany 

naší obce, které bude důležitou součástí rozvojového programu obce. Úplné 

vyhodnocení dotazníku najdete na webových stránkách obce 

www.obecpisecna.cz v sekci „Obecní úřad“. Ovšem pro ty z vás, kteří nemají 

možnost přístupu k internetu nebo zrovna neholdují počítačové technice, jsem 

si dovolil připravit stručné hodnocení těch nejdůležitějších a snad 

nejzajímavějších údajů, které jste nám poskytli. 

Dotazníkového šetření se mohli zúčastnit všichni občané Písečné starší 15 – ti 

let. Mohli jste vyplňovat dotazník jak v elektronické podobě, tak v písemné 

formě. Obě varianty byly dostatečně využity a dotazníky vyplnilo celkem 247 

občanů z celkového počtu 792, což činí 31,2% respondentů. Někteří z vás 

nevyplnili všechny položky dotazníků, proto údaje nejsou všude úplné. 

Vyhodnocení dotazníku: 

1. Věk respondentů 

 

 

2. Pohlaví respondentů 
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3. Bydliště respondentů v částech obce 

 
 

V dotazníku jsme rovněž zjišťovali váš názor, jaké aktivity či služby a pro koho 

by se měly v obci zavést. Nejčastěji se dle respondentů objevoval požadavek 

na zkvalitnění či zavedení dalších volnočasových nebo mimoškolních aktivit 

pro děti, dále požadavek seniorů na TAXI službu či rozvoz obědů, dále se 

objevovaly požadavky mladší generace na častější konání kulturních akcí, 

rodiny mají zájem o pořádání akcí pro děti i dospělé. Z méně častějších 

požadavků bych zmínil zajištění zdravotnických služeb na Písečné, knihovny, 

cukrárny, letního kina, cyklostezek, aj. 

 
4. Jaká by měla mít v budoucnu obec charakter? (max. 3 varianty) 
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5. Co podle vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí? 

(max. 3 varianty) 

 
 

Mezi jiné jste často uváděli problém s neuklizenými výkaly pejsků. 

 

6. Bezpečnost v obci 

 
 

Mezi jinými postrádá většina respondentů chodníky kolem hlavní 

komunikace, přechody pro chodce u autobusových zastávek či zpomalovací 

prahy na vedlejších místních komunikacích, pouliční osvětlení. 
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Se sportovním a společenským vyžitím v obci bylo spokojeno zhruba 96 % 

respondentů. 

 

7. Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (sociální/pracovní 

oblast, školství)? 

 

 

8. Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (bezpečnost a 

infrastruktura)? 
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9. Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (vzhled / čistota 

obce)? 

 

10. Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (objekty 

občanské vybavenosti)? 

 
 

Mezi jinými se objevily požadavky na výstavbu hasičské zbrojnice, 

tělocvičny či domova důchodců. 

 

 

 
11. Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (kultura, sport a 

cestovní ruch)? 
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Pro zajímavost jeden z respondentů postrádá v obci „nevěstinec“… 

 

V oblasti komunikace s obecním úřadem se vyslovilo 95 % respondentů kladně 

a celkově s životem v obci je spokojeno 99 % respondentů. V položce, co by 

nemělo chybět v obci za 10 let, jste nejčastěji uváděli chybějící kanalizaci, nový 

obecní úřad, rekonstrukce ZŠ a MŠ, chodníky, rozšířené veřejné osvětlení, 

tělocvična, rekonstruované dětské hřiště, opravené místní komunikace, atd. 

 

Za obecní úřad v Písečné bych rád poděkoval všem zodpovědným občanům, 

kteří odevzdali vyplněný dotazník a tím dali možnost zastupitelům, jakým 

směrem obci Písečnou posunout dopředu ku prospěchu většiny občanů.  

 

Přeji všem krásné a dlouhé léto. 

 

Místostarosta obce Mgr. Pavel Kantor 
 

 

 

 
 

 
 

Obecní úřad informuje 
 

Svoz komunálního odpadu probíhá 1 x za 14 dní v pátek, a to v liché 

týdny. Občané a podnikatelé přistaví odpadovou nádobu ze svého 

stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž 

vozovky), a to v příslušný den svozu na 6.00 hodin ráno. V poslední 

době se množí případy, kdy občané popelnici přistaví později než 

v určenou dobu a poté se obrací na obecní úřad se stížností, že odpad 

nebyl vyvezen. Svozová firma Nehlsen Třinec upozorňuje, že pokud se 

budou nadále vyskytovat tyto případy, popelnice nepřistavené 

v určenou dobu nebudou vyvezeny.  
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Z odpadového hospodářství… 
 

 Poplatky za odpady 
Poplatky za komunální odpad na 2. pololetí 2015 se vybírají do 

30. 9. 2015. Je možno uhradit je přímo na obecním úřadě nebo 

převodem na účet. 
 

 Separovaný odpad v pytlích 

MODRÝ – papír , ŽLUTÝ -  plast 

Svozový den je vždy ve čtvrtek v ranních hodinách. Do konce roku 

2015 budou ještě 4 svozy, a to ve 35., 41., 47. a 53. týdnu. 

 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 26. 9. 2015 
 

stanoviště sběru hodina 

u kulturního domu 12.30 – 13.00 

konečná – autobusová točna 13.15 – 13.45 

Žihla – naproti bývalé ETY 14.00 – 14.30 

 
Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: barvy a ředidla včetně obalů jimi 
znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí a odmašťovací 
prostředky, oleje (mimo potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie 

(zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky 
chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasicí přístroje 
s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.  
 

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů! 
 

************************************************************************************************************************************* 

 
K likvidaci nadbytečného komunálního odpadu využijte 

sběrného dvora Společnosti Nehlsen Třinec s.r.o. v Jablunkově 
Telefonní číslo: 725 530 227  

Provozní doba: 
Pondělí 7.30 – 16.30 
Úterý 7.30 – 14.00 

Středa 7.30 – 16.30                         

Čtvrtek 7.30 – 14.00 

Pátek 7.30 – 14.00 

Sobota  7.30 – 12.00 
Neděle    zavřeno 
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Kytička jubilantům 
 

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,  

kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu  

 svá životní jubilea.  

 

 Květen 

             09. 05. Emilie Andrlová 75 let Písečná 143 

 21. 05. Norbert Bizoň 80 let Písečná 953 

             26. 05. Zdeněk Puczok 65 let Písečná 175 

               

             Červen  
 16. 06. Magda Tomiczková 65 let Písečná 922 

 23. 06.  Jan Jachnicki 90 let Písečná 100 

   

 Červenec 

01. 07. Libuše Rusnoková 60 let Písečná 80 

30. 07.  Anna Szmaragowská 65 let Písečná 904 

 

 Srpen 
 06. 08. Helena Bieleszová 80 let Písečná 46 

 17. 08.  Helena Cieślarová 85 let  Písečná 946 

 20. 08.  Ludmila Wolná 65 let Písečná 50 

 24. 08. Anna Lysková 85 let Písečná 69 

 26. 08. Rozálie Kufová 91 let Písečná 921 

  

  

  
 

 

Přejeme všem pevné 

zdraví, hodně štěstí, elánu, 

spokojenosti a pohody do 

dalších let. 
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Setkání jubilantů 
 

17. června 2015 se v Kulturním domě Písečná konalo další "Setkání jubilantů". Pozvání 

přijalo 16 oslavenců, kteří v letošním roce oslavili 70, 75, 80, 85, 90 a více let. Po krátkém 

přivítání panem starostou vystoupily s programem děti z místní základní školy pod 

vedením své paní učitelky. Každý z přítomných jubilantů poté obdržel dárkový balíček a 

ženy ještě kytičku. K malému pohoštění zahrála folklórní kapela Jackové, která byla 

velkým zpestřením této akce.  
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Klub důchodů Písečná 
 

Tímto bychom Vás chtěli seznámit se životem našich důchodců za poslední 3 měsíce…. 

 

6. května proběhly oslavy Dne matek. Ženám jsme popřáli vše nejlepší a žáci naší školy 

jim zahráli divadlo pod názvem „Šípková Růženka“. 

Další akcí byl zájezd na „Baťův kanál“ a to 28. května. Pro velký zájem musely být 

objednány 2 autobusy. Cestou jsme také navštívili města Kroměříž a Otrokovice. Počasí 

tentokrát přálo a výlet se vydařil. 

30. května uspořádal Spolek přátel kultury a sportu na Písečné Olympiádu spolků. 

Zúčastnilo se 6 družstev a družstvo důchodců vybojovalo 3. místo. 

A je tady měsíc červen a tradiční vaječina. Smažili jsme ji 16. června za účasti 60 našich 

členů. K poslechu zahráli sourozenci Nieslanikovi a parta se dobře bavila.  

I nadále bychom chtěli těm dříve narozeným obyvatelům Písečné dalšími akcemi 

zpříjemnit život v naši krásné obci, aby se zde cítili dobře.  

 

Za výbor: Ćmiel Miroslav, předseda 
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Mateřská škola Písečná 
 

 

…… zase jeden školní rok za námi. A jak to vlastně začalo? 
 

  1. září 2014 děti nastoupily do MŠ, kde byly rozděleny podle věku do třídy Koťat – 
mladší děti a třídy Šikulů – starší děti. Společně si se svými p. učitelkami vytvořili příjemné 
prostředí a začali si užívat her a aktivit, které jim přinesl podzimní čas. Vyrazili jsme 
společně s rodiči na Drakiádu, kde se obloha jen hemžila draky. Vystavili jsme si ovoce a 
zeleninu a navštívil nás pan Valko se svou sbírkou plazů – jak je neznáme. 
      

Venku se už ochladilo a přiblížila se zima s vánočním poselstvím. Nejdříve přišel 
Mikuláš se svou nadílkou a pomocníkem čertem. Jelikož si nikoho čert neodnesl, mohli 
jsme se chystat na zdobení stromečků, vánoční dílničky s rodiči a nakonec na vánoční 
besídky s dárečky. A že jich bylo!!! Sněhová nadílka nebyla sice letos příliš štědrá, ale 
sněhuláka jsme postavili a lopatky, boby a snowboardy taky nezahálely. I když vánoční 
prázdniny byly plné pohádek, my jsme si přidali ještě jednu a to „O eskymácké víle 
Ledničce“, kterou nám do KD Písečná přijelo zahrát divadlo Smíšek. Zimní období je také 
obdobím masopustů, a proto jsme se převlékli do masek a společně s „Klauny na volné 
noze“ jsme si to v KD na Písečné pěkně užili. Po karnevalovém veselení začal nácvik 
programu na besídku k MDŽ, kterým jsme 27. 2. 2015 popřáli všem maminkám, babičkám 
a tetičkám. 
    

 Jaro, jaro, jaro už je tu a s ním i VELIKONOCE. My jsme horlivě barvili, lepili a vyšívali, 
abychom mohli svůj um ukázat na velikonočních dílnách, které v KD Písečná pořádal OÚ. 
Den Země, měsíc bezpečnosti není našim dětem ničím cizím a znalosti jsme si ověřili jak 
slovně, tak prakticky. Zopakovali jsme si, proč a jak třídíme odpad a pak jsme nasadili 
cyklistické přilby, vzali si koloběžky a odrážedla a šli sportovat. Na zábavu byl také čas a 
tak jsme se opět vydali do KD Písečná na loutkovou pohádku „Jak se čerti ženili“. Aby 
nám zůstala památka na své kamarády, přišla nás p. Janiczková vyfotit. To nám to 
slušelo!!! A zase jsme vyrazili za kulturou, tentokrát do kina v Jablunkově na 
večerníčkovské pohádky. Do Jablunkova nás také šli reprezentovat 4 děti, které se 
zúčastnily sportovních her dětí MŠ. Žádné ocenění jsme nezískali, ale děti si to užily. 
    

Léto se už pomalu blížilo, a proto jsme vyrazili na výlet. Jako každý rok to bylo s rodiči 
a tentokrát do Dětského světa a Světa miniatur Miniuni do Ostravy. Na RADOVÁNKÁCH 
jsme se předvedli s vystoupením na písničky Polámal se mraveneček a Mateřinky. 
Poslední aktivitou školního roku byla školičková olympiáda, kde si děti s vervou 
zasoutěžily a získaly za to zaslouženou odměnu. 26. 6. 2015 jsme se rozloučili 
s předškoláky, ale letošní provoz MŠ skončil až 24. 7. 2015. 
  

Takže na shledanou 1. 9. 2015    
   

Mgr. Lysková Jarmila, ved. uč. MŠ 
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SDH Písečná 
 

Co se děje u hasičů? 

Je to již více než rok, co jste si mohli přečíst několik vět s informacemi o místních 

hasičích. Od té doby se u hasičů leccos změnilo. 

V prvé řadě se koncem listopadu konala valná hromada SDH Písečná, která byla 

toho roku volební. Všechny dobrovolné hasičské sbory si volily své vedení na další 

pětileté období. V našem sboru došlo k výměně starosty, jednatele a hospodáře. 

Funkci hospodáře přijala Michaela Cieslarová a vystřídala tak po 10- ti letech 

Władysława Sikoru, který převzal funkci starosty po panu Janu Placzkovi, jenž náš 

sbor dlouhá léta vedl. Funkci jednatele převzala Erika Cieslarová po panu Adolfu 

Walachovi. Všem bývalým funkcionářům bych proto rád touto cestou poděkoval 

za jejich dlouholetou práci ve sboru, zvláště pak panu Placzkovi a panu Walachovi. 

Začátkem běžícího roku náš sbor organizoval tradiční hasičský ples. O víkendu 25. 

a 26. dubna jsme pro své členy zorganizovali autobusový zájezd. V sobotu byla 

naším hlavním cílem tradiční hasičská pouť na Sv. Hostýně. V nádherném počasí 

s účastí 1-2 tisíců hasičů šlo o velice krásný zážitek. Zájezd pak pokračoval do 

Strážnice, kde jsme v nedaleké místní části Petrov absolvovali prohlídku areálu 

historických vinných sklepů „Plže“ a krátké posezení ve sklepě pana Kláska. Další 

den jsme se ještě zastavili v Kroměříži. 

 

 
 

V sobotu 2. 5. se v areálu výletiště konal 2. ročník soutěže „Železný hasič“. 18. 7. 

jsme pořádali tradiční hasičskou soutěž (již 11. ročník soutěže) „O putovní pohár 

starosty obce“ a 6. kolo soutěže „Gorolský pohár“. Od 12:00 proběhla soutěž 

mladších a starších žáků a od 14:00 pak soutěž mužů a žen. Na hlavní soutěž k nám 

zavítalo 21 mužských a 13 ženských družstev.  
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I když se našim zástupcům v hlavní soutěži příliš nedařilo, s organizací tak 

náročné akce jsme byli spokojeni a patří se poděkovat všem, kteří přispěli k její 

organizaci. 

V kategorii žáků se na hlavní soutěži představily celkem 4 místní družstva! 

V tomto roce se snažíme načít snahu o lepší práci s dětmi, kterou zaštiťuje 

zejména Katka Sikorová s manželem, Tomáš Benek s manželkou a několik 

obětavých rodičů. V tomto roce se děti zúčastnily soutěže v Dolní Lištné, Dolní 

Lomné, Nýdku, Mostech u Jablunkova, Písečné a Bukovci. Asi největší úspěch 

zaznamenali starší žáci v Dolní Lištné, kde na svém prvním startu zvítězili 

s vynikajícím časem 15,6 s. Díky finanční podpoře obce jsme zakoupili i novou 

sadu dresů pro děti a vyměnili jednu savici. Obec nám také vyhradila prostor na 

výletišti k pořádání tréninků. 

 

W. Sikora 
 
 
 
 
 
 

Pranostiky na toto období… 
 
 

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

 

Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. 

 

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, 

tuhou zimu a nejlepší víno. 

 

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a 

pozdní zimu. 

 

Jsou-li v září noci jasný a suchý, nebude po houbách 

ani potuchy. 

 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle 

pěkné a jasné dny potrvají. 
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Usnesení č. 4 z jednání zastupitelstva 
obce Písečná ze dne 30. 3. 2015  

 
Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

4/1.1 program jednání 

4/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, Mgr. Lysková 

4/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtusová 

4/1.4 plnění usnesení č. 3 ze dne 19. 2. 2015 

4/1.5 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Písečná 

4/1.6 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu 

4/1.7 záměr zpracování technicko – ekonomické studie „Realizace chodníků a 

dešťové kanalizace v obci Písečná“ a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o 

dílo s firmou MEDIUM projekt v.o.s. dle předložené cenové nabídky 

4/1.8 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč Konventu sester 

Alžbětinek v Jablunkově na provoz Domova sv. Alžběty 

4/1.9 zásady výběru pro vaření a roznášku obědů důchodcům Obce Písečná 

v Základní škole Písečná 

4/1.10 Darovací smlouvu uzavřenou mezi ZŠ a MŠ Písečná a PATREM PIPE 

TECHNOLOGIES, s.r.o. 

4/1.11 provedení regeneračních zásahů v hrací ploše fotbalového hřiště firmou 

EUROGREEN CZ, s.r.o. 

4/1.12 instalaci hybridního trávníku v ploše fotbalového hřiště firmou EUROGREEN 

CZ, s.r.o. 

4/1.13 Dohodu o narovnání s Moravskoslezským krajem na realizaci projektu 

„Splašková kanalizace v obci Písečná – zpracování projektové dokumentace“ 

4/1.14 členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2015 ve výši 2 000,- Kč 

4/1.15 členský příspěvek MAS Jablunkovsko na rok 2015 ve výši 5 000,- Kč 

4/1.16 finanční příspěvek ve výši 5 000,- na pořádání akce Běh na Bahenec 

žadateli .... 

4/1.17 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. PSC15_SOD se společností DIGIS, s.r.o. 

2. Vzalo na vědomí  
4/2.1 žádost …, bytem Písečná čp. … o zřízení dvou parkovacích míst na pozemku 

p.č. 894/27 a ukládá připravit smlouvu se žadatelem 

3. Neschválilo 

4/3.1 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Písečná od 1. 4. 2015 

dle předloženého návrhu 
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Usnesení č. 5 z jednání zastupitelstva 
obce Písečná ze dne 18. 05. 2015  

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

5/1.1 program jednání 

5/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Ing. Byrtusová 

5/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Mgr. Cienciala 

5/1.4 plnění usnesení č. 4 ze dne 30. 3. 2015 

5/1.5 Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 644/24 s Českým 

hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 2050/17, Praha 4 – 

Komořany, PSČ 143 06 za účelem umístění stanice pro měření kvality 

ovzduší 

5/1.6 rozdělení projektu Splašková kanalizace do tří etap: I. etapa – Jižní konec, 

Centrum, Konečná, Žihla; II. etapa – Závrší; III. etapa – Lazy  

5/1.7 vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci v OPŽP 2014 

– 2020 na I. etapu projektu Splašková kanalizace 

5/1.8 spolufinancování rekonstrukce povrchu místní komunikace v k.ú. 

Jablunkov ve směru od sídla Lesů ČR do Písečné – Lazů 

5/1.9 záměr oprav místních komunikací v části Písečná – Závrší 

5/1.10 pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu na opravy MK Písečná – Závrší: 

1. Lesostavby, a.s.; 2. Silnice CZ s.r.o.; 3. Nehlsen Třinec, s.r.o.; a pověřuje 

starostu obce uzavřením smlouvy o dílo se společností Lesostavby, a.s. 

5/1.11 dovybavení a obnovu sportovišť 

5/1.12 pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu na dovybavení a obnovu 

sportovišť: 1. Sport club, s.r.o.; 2. Dor-sport, s.r.o. 

5/1.13 pronájem části pozemku p.č. 894/27 za účelem zřízení manipulační plochy  

5/1.14 závěrečný účet obce Písečná za rok 2014 a souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad 

5/1.15 účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2014 sestavenou k 31. 12. 

2014 

5/1.16 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42, za účetní období 2014 

sestavenou k 31. 12. 2014 

5/1.17 rozpočtové opatření č. 2 

5/1.18 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 6. 2015 dle 

předloženého návrhu 

5/1.19 záměr posunutí autobusové zastávky v centru obce a zřízení přechodu pro 

chodce 

5/1.20 vyhlášení výběrového řízení na dodávku dětských prvků na školní hřiště 

2. Vzalo na vědomí  

5/2.1 žádost č.j. 158/2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

v ČR, z.s. Klub Radost 
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Usnesení č. 6 z jednání zastupitelstva 
obce Písečná ze dne 22. 06. 2015  

 
Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

6/1.1 program jednání 

6/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, p. Poloková 

6/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Mgr. Cienciala 

6/1.4 plnění usnesení č. 5 ze dne 18. 5. 2015  

6/1.5 vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace dešťové 

kanalizace a chodníku 

6/1.6 pořadí firem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště 

v obci Písečná“: 1. Bonita Group Service s.r.o.; 2. Alestra s.r.o. 

6/1.7 Smlouvu o dílo se společností Bonita Group Service s.r.o., se sídlem 

v Tišnově, Koráb 131 na dodávku a montáž herních prvků v rámci akce 

„Rekonstrukce dětského hřiště v obci Písečná“ 

6/1.8 Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 894/27 za účelem zřízení 

manipulační plochy s …, bytem Písečná …  

6/1.9 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností STOSPEN s.r.o., se sídlem 

Rudná 1317/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

6/1.10 Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky – protlak na pozemku 

p.č. 1110/1 s manželi …, bytem … 

6/1.11 zpracování stavební projektové dokumentace na stavbu chodníku, dešťové 

kanalizace a autobusové zastávky u ZŠ a MŠ Písečná dle cenové nabídky 

firmy Kpstatika stavby s.r.o. se sídlem v Jablunkově, Mariánské náměstí 14 

a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo 

6/1.12 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na instalaci domovní čistírny 

odpadních vod s …, bytem Písečná … 

6/1.13 poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jablunkov ve výši 

30 000 Kč na opravu interiéru farního kostela Božího Těla v Jablunkově 

6/1.14 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč na pořádání akce Běh na 

Kozubovou pro TJ Dolní Lomná 

6/1.15 rozpočtové opatření č. 3 

2. Vzalo na vědomí 

6/2.1 žádost o provedení úprav dešťové kanalizace prováděné na pozemku p.č. 46 

a p.č. 1111 v k.ú. Písečná u Jablunkova a ukládá starostovi zajistit nacenění 

úprav dešťové kanalizace a svolání jednání vlastníků pozemků 

6/2.2 technicko-ekonomickou studii chodníku a dešťové kanalizace v obci Písečná 

6/2.3 informace o postupu projektu splaškové kanalizace 
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Usnesení č. 7 z jednání zastupitelstva 
obce Písečná ze dne 27. 07. 2015  

 
Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

7/1.1 program jednání 

7/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Mgr. Lysková 

7/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, p. Poloková 

7/1.4 plnění usnesení č. 6 ze dne 22. 6. 2015  

7/1.5 pořadí uchazečů v zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace 

stavby – Chodník a inženýrské sítě Písečná“: 1. MSM Project s.r.o., Hlavní 

1040/120, Opava; 2. Projekt Studio EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 

Ostrava – Poruba; 3. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, Ostrava – 

Hrabůvka; 4. Medium projekt v.o.s., Pernerova 168, Pardubice 

7/1.6 Smlouvu o dílo se společností MSM Project, s.r.o. se sídlem ul. Hlavní 

1040/120, Opava na zhotovení projektové dokumentace stavby „Chodník a 

inženýrské sítě Písečná“ 

7/1.7 zpracování a podání žádosti o zařazení do seznamu projektů v dotačním 

programu Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací“ projektu Splašková kanalizace 

Písečná 

7/1.8 Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2012 s firmou Medium projekt 

v.o.s., Pardubice  

7/1.9 Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2013 s firmou Medium projekt 

v.o.s., Pardubice 

7/1.10 Dodatek č. 1 k SOD Projektová dokumentace stavby – Obecní úřad a 

Mateřská škola Písečná s Ing. Štěpánem Šňupárkem 

7/1.11 Smlouvu o společné úhradě nákladů na opravu komunikace s městem 

Jablunkovem 

7/1.12 Smlouvu o dílo se Stanislavem Motykou, trv. bytem Bukovec čp. 244, na 

údržbu veřejného osvětlení  

7/1.13 záměr prodeje části pozemku p.č. 710/1 o výměře 147 m2 

7/1.14 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Mysliveckému sdružení 

Potůčky – Písek na přikrmování zvěře v zimním období 

7/1.15 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na instalaci ekologického 

vytápění s …, trv. bytem Písečná čp. … 

7/1.16 Zásady dotačního programu „Domovní ČOV, kanalizační přípojky“ 

7/1.17 rozpočtové opatření č. 4 
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2. Vzalo na vědomí 

7/2.1 informace o zapracování připomínek k ideovému návrhu sportovně 

relaxačního parku v areálu Výletiště 
7/2.2 informace o bezplatném využívání areálu Výletiště pro účely sportovního 

kroužku žákovského družstva SDH Písečná 

7/2.3 informaci ředitelky ZŠ a MŠ Písečná Mgr. Marie Ligocké a ukládá provést 

kontrolu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná k 31. 7. 2015 

7/2.4 závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014 

7/2.5 technickou specifikaci pro pořízení nového služebního automobilu pro 

potřeby Obecního úřadu Písečná 

 

 

 

 

 

 

Sousedský turnaj v kopané Písečná 2015 
 

 Vážení přátelé „kulatého nesmyslu“, náš spolek (Spolek přátel kultury a 

sportu na Písečné z. s.) pro letošní i další roky převzal pořadatelství tradičního sousedského 

turnaje konaného vždy koncem léta k příležitosti DNE OBCE. 

Letošní 16. ročník se uskuteční v sobotu 22. 8. 2015 v rámci Zakončení prázdnin. Začátek 

bude upřesněn podle množství přihlášených mužstev. Jednotlivá mužstva budou tvořená 

sousedy (tj. hráči staršími jak 15 let a mladšími jak 100 let, bydlících ve stejné lokalitě), 

výjimku může tvořit jeden host, kterého si mužstvo dohodne i z jiné části Písečné (tato 

výjimka by měla být používána například při nedostatku hráčů ve svém okolí). Mužstva 

mohou mít na soupisce i občany z jiné obce bydlících bezprostředně u hranic obce Písečná, 

kteří jsou rovněž našimi sousedy, v tomto případě však musí být většina hráčů na soupisce 

z naší obce. Počet hráčů na hřišti je 5 + brankář, startovné na každého hráče (včetně 

náhradníků) je 150,- Kč. Z těchto peněz budou zakoupeny ceny a občerstvení pro hráče. 

Kapitáni jednotlivých mužstev předají jmenný seznam hráčů s názvem mužstva a složením 

startovného do 20. 8. 2015 Milanu Sabolovi, Bezručova 258 Jablunkov, mob. 605559378, 

e-mail millasabol@seznam.cz nebo panu starostovi Davidu Ćmielovi na obecním úřadě 

v Písečné. 

 

Milí spoluobčané, jste všichni zváni na sportovní klání, jak ti aktivní, kteří ukážou své 

umění přímo na hřišti, tak i ti, kteří budou z ochozů sledovat. 

     

Na setkání s Vámi se těší Spolek přátel kultury a sportu na 

Písečné. 
 

 

 

   Milan Sabol 
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Kalendář akcí… 
 

 

 

 

 

 

 16. 8.  Letní kino 

 22. 8. Den obce  

 13. 9. Dětská olympiáda 

  3. 10.  Kulinářský festival 

 11. 10. Divadelní představení souboru PZKO Milíkov 

 24. 10. Olympiáda ve stolních hrách 

   7. 11.  Cimbálová muzika 

 27. 11.  Vánoční dílny 

 

 

 

 

 

 
 

Poděkování 
 

Děkujeme Obci Písečná za poskytnutí peněžního daru 

pro naši dceru Zuzanu Janiczkovou. 

Zuzka se věnuje již 7 let judu. Za peníze, které jsme 

obdrželi, si pořídila 2 kimona, které odpovídají 

předpisům Mezinárodní federace Juda. Závodí za DDM 

Třinec- letos prvním rokem v kategorii dorostenek.  

V letošní sezóně se zatím zúčastnila kromě jiných 

závodů také dvou Českých pohárů, ve kterých obsadila 

druhé a třetí místo. Zuzka reprezentovala také Českou 

republiku ve dvou závodech Evropského poháru, ve 

kterých nasbírala mnoho cenných zkušeností. Jejím 

největším dosavadním úspěchem je titul Mistryně 

republiky 2013 v kategorii starší žákyně. 

 

 

Marie a Roman Janiczkovi 
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Placená inzerce 
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA  
 

DEN OBCE  

A ZAKONČENÍ PRÁZDNIN 
  

22. 8. 2015 V AREÁLU VÝLETIŠTĚ PÍSEČNÁ 

  
10.00 – 15.00 SOUSEDSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ  

10.00 – 12.00 SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA PRO DĚTI 

12.00 – 18.00 MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, AIR-BRUSH 

TETOVÁNÍ, SKÁKACÍ HRAD 

15.00 – 17.00 ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI – BRATŘI 

CHABIČOVŠTÍ 

15.00 – 17.00 PROJÍŽĎKY NA KONÍCH  

17.30 – 19.00 DECHOVÝ ORCHESTR JABLUNKOVANKA 

19.00 – 20.00 FOLKOVÁ KAPELA PEARBAND 

20.30 – 22.00 ELÁN REVIVAL OSTRAVA 

22.00  DISKOTÉKA – DJ ROMAN LABAJ 

 
 
 

OBČERSTVENÍ   

    ZAJIŠTĚNO 
 
 
 
 

 
ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.  

E-mail: urad@obecpisecna.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.  

Číslo 2 srpen 2015 
 


