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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
s příchodem jara a blížícími se Velikonocemi 
se z tiskárny Kleinwächter ve Frýdku-Místku 
vyloupnul i první letošní zpravodaj. Barevné 
krokusy z titulní stránky už odkvetly a ve 
vašich zahradách je nahradily jiné, možná 
ještě barevnější květiny, příroda kolem nás 
se krásně probouzí do života a mění. 
Změnami prochází i  náš obecní úřad, 
„široké“ řady našich pracovníků totiž rozší-
řil nový řidič a tak trochu také údržbář, pan 
Petr Fiedor z Bukovce. V rámci částečného 
pracovního úvazku zajišťuje rozvoz obědů 
pro seniory a dále provádí drobné údržbář-
ské práce na technice, budovách a veřej-
ných prostranstvích. Prozatím se ukazuje 
jako přínosná a zručná posila našeho malého  
kolektivu.
Co nás v letošním roce čeká? Pokusím se 
začít od menších projektů a nápadů. Mezi 
ty nejméně náročné organizačně i finančně 
patří například úprava sjezdu na parkoviště 
před kulturním domem a vybudování scho-
diště v areálu Výletiště, které propojí hřiště 
a pódiovou plochu a mělo by být hotové do 
konce dubna. V hodnocení je žádost o dotaci 
na rekonstrukci interiéru požární zbrojnice 
v programu vyhlášeném ministerstvem pro 
místní rozvoj. Další žádosti o dotace se při-
pravují. Jedna se týká zvýšení bezpečnosti 
dopravy u základní školy, ke které by měl 
přispět nový autobusový záliv s chodníkem, 
zastávkou a přechodem pro chodce mezi 
školou a dětským hřištěm, stavební povolení 
už bylo vyřízeno. Podporu našemu projektu 
budeme hledat u Místní akční skupiny Jab-
lunkovsko, v jedné z výzev připravovaných 
touto organizací zaměřenou na rozvoj našeho  
regionu. 

Do konce března předložíme žádost o dotaci 
na projekt přeshraniční spolupráce mezi Píseč-
nou a obcí Brenna z Polska. Žádost společně  
s partnerskou obcí předložíme do Fondu mik-
roprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – 
Śląsk Cieszyński. Pokud bude projekt pod-
pořen, chceme v areálu Výletiště realizovat 
venkovní posilovnu doplněnou trampolínami 
a navíc žáci naší školy dvakrát vyjedou na celo-
denní výlet do Brenné. Zástupci partnerské 
obce, teď mám na mysli dvě desetičlenná 
družstva, zavítají k nám a budou v příštím 
roce startovat na Olympiádě spolků. Brenna  
v rámci projektu dovybaví areál jedné ze svých 
základních škol.
Výčet připravovaných projektů ukončím naší 
známou „písničkou“ o splaškové kanalizaci. 
V lednu jsme předložili žádost o dotaci, která 
úspěšně prošla základním formálním hodno-
cením. Celkové výsledky by měly být známy  
v průběhu června letošního roku. V hodnocení 
je celkem 195 žádostí s požadovanou hodno-
tou žádostí převyšující 5 miliard Kč. Úředníci 
v Praze nás ujišťovali, že peněz bude dost a na 
všechny se dostane, tak uvidíme. 
Ve výčtu připravovaných aktivit bych mohl 
pokračovat dál, chystáme například volno-
časový klub pro děti s uvažovaným zaháje-
ním provozu v září letošního roku. Dojednaný 
už máme kompletní program obecních slav-
ností, který navíc obohatíme i o další spor-
tovní aktivitu. Mohli jste si všimnout, že nám 
ubývá aktivních fotbalistů (těch pasivních  
u piva je stále dost ), kteří by si chtěli zahrát 
sousedský turnaj. Proto vám nabídneme mož-
nost aktivního pohybu a měření sil v běžec-
kých závodech. Trochu jsme se inspirovali  
v Hrádku nebo Jablunkově a připravujeme Běh 
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Informace obecního úřadu…
Očkování psů a koček
V sobotu 22. 4. 2017 proběhne v obci Písečná 
očkování psů a koček proti vzteklině. Dle 
zákona o veterinární péči je každý majitel psa 
povinen nechat ho naočkovat proti vzteklině 
od stáří 6 měsíců a pak pravidelně dle vakci-
načního schématu, který udává výrobce vak-
cíny. Za provedené očkování bude vybírán 
na místě poplatek ve výši 120,- Kč. Zároveň 
bude možnost očkování proti ostatním psím 
nemocem a zakoupení přípravků na odčer-
vení a odblešení. Vakcinaci bude provádět  
MVDr. Pavlína Gajdošová (tel. 737 720 957). 
Očkování bude probíhat na těchto místech:

• autobusová zastávka konečná 9.00 hod.
• Kulturní dům Písečná 9.30 hod.
• Žihla – u obchodu 10.30 hod. 

Připomínáme majitelům psů, kteří ještě neza-
platili poplatek za psy na rok 2017, ať tak nepro-
dleně učiní. Poplatek je dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2016 o místních poplatcích 
splatný do konce měsíce března běžného 
roku.

Odpady
• Připomínáme občanům, kteří ještě nezapla-

tili poplatek za odpady na 1. pololetí roku 
2017, ať tak neprodleně učiní. Poplatek je dle 
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů splatný 
do konce měsíce března běžného roku.

• Obec Písečná využila možnost zajistit  
z firmy  EKO-KOM tašky na tříděný odpad do 
domácností. Jedná se o sadu 3 tašek (25 cm x  
40 cm x 25 cm) – papír, plasty a sklo. Tašky 
jsou ZDARMA k vyzvednutí na obecním 
úřadě Písečná.

Písečnou s možností startu všech věkových 
kategorií a možností volby délky uběhnuté 
trasy, už teď vás všechny zveme. 
Vyčerpal jsem témata úvodníku a skoro i sebe 
psaním, vy se ale vyčerpat nenechte, užívejte 

jarního sluníčka, nabijte se novou energií 
a držte nám palce, ať se nám společně dílo  
daří .

David Ćmiel, 
starosta
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Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném 
přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustano-
vením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se 
účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /
týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění, týkající se:
dne 18.04.2017 od 07:00 hod. do 15:30 hod.
v lokalitě Písečná - část obce Písečná

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce: Písečná č.p.:/č.orient. bez ulic: / 234, 
6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54/1, 54/2, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 163, 
165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 
211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 
223, 226, 227, 228, 230, 231, 239, 243, 256, 927

Upozorňujeme, že tato informace nenahra-
zuje legislativní povinnost provozovatele 
distribuční soustavy oznamovat plánované 
odstávky v souladu s ustanoveními § 25 
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale 
má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny 
je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před 
plánovaným přerušením dodávek elek-
třiny k dispozici na internetových stránkách  
www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky  
a následně také rozmístěny v dotčených loka-
litách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si 
Vás dovolujeme požádat o informování dotče-
ných odběratelů způsobem u vás obvyklým 
(např.umístěním oznámení na úřední desku / 
webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpra-
vodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při 
informování obyvatel Vaší obce.

ČEZ Distribuce, a.s.
www.cezdistribuce.cz

kontaktní linka: 800 850 860

Statistika obyvatel za rok 2016

Přistěhovalo se 24

Narodilo se 11
2 holčičky
9 kluků

Zemřelo 12
3 ženy
9 mužů

Odstěhovalo se 9
K 1. 1. 2017 čítá naše obec 995 obyvatel.
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Kytička jubilantům

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 
kteří oslavili a oslaví v měsících lednu, únoru, březnu a dubnu  svá životní jubilea.

 
Leden
01. 01.  Jana Byrtusová 85 let Písečná 96
01. 01. Jan Cieślar 65 let Písečná 177
02. 01.  Miroslav Wolny 70 let Písečná 50
07. 01. Jarmila Klapsiová 60 let Písečná 112
11. 01. Rudolf Cieslar 65 let Písečná 21
25. 01.  Bronislava Lubojacká 70 let Písečná 75

Únor
10. 02.  Anna Nieslaniková 91 let Písečná 946
13. 02.  Marie Macoszková 75 let Písečná 68
23. 02.  Anna Mitrengová 70 let Písečná 13
23. 02. Josef Hamrozi 60 let Písečná 24

Březen
10. 03. Jan Rusnok 65 let Písečná 80
18. 03. Helena Szlauerová 60 let Písečná 77

Duben
12. 04.  Petr Liberda 70 let Písečná 181
16. 04.  Anna Podškubková 75 let Písečná 188
18. 04.  Anna Zającová 90 let Písečná 36
24. 04. Bronislava Samcová 60 let Písečná 132
30. 04.  Jan Neslaník 70 let Písečná 183

Přejeme všem pevné
zdraví, hodně štěstí, elánu, 
spokojenosti a pohody do dalších let.
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Vítání občánků

Tvořivé dílny

Jedenáct nových občánků přivítal do obce 
pan starosta v úterý 21. března 2017 při malé 
slavnosti v Kulturním domě v Písečné. Se slav-
nostní náladou přispěly i děti místní mateř-
ské školy, které si pod vedením své paní uči-
telky připravily krátký program. Poté, co se 
rodiče podepsali do pamětní knihy, obdrželi 
pamětní list, kytičku a děti dárky. Součástí bylo 
i fotografování každé rodiny s miminkem. Sada 
fotografií je tak dalším dárkem, který od obce 

rodiče s dětmi dostanou. V letošním roce jsme 
přivítali Amálii Lubojackou, Stellu Szkandero-
vou, Jáchyma Pilcha, Davida Borského, Vác-
lava Kluse, Teodora Pyszka, Štěpána Šmardu, 
Šimona Sliweczku, Matěje Bocka, Krzysztofa 
Jachnického a Bělu Nogovou. 
Všem dětem přejeme mnoho zdraví a štěstí  
v celém životě, který je čeká.

Petra Rathouská

Obecní úřad Písečná již po několikáté připra-
vil velikonoční tvořivé dílny. Ty letošní byly na 
téma „Výroba velikonočních kraslic děrovanou 
metodou – Madeira“. Než se ze všech slepičích, 
kachních a husích vajec staly kraslice, musela 
projít náročnou přípravou. Nejprve se musela 
všechna vajíčka navrtat, následovala „koupel 
v Savu“ a sušení. Roztavenou voskovkou se 
pak tvořila krajková ozdoba. No posuďte sami, 
jestli se povedly.

Petra Rathouská
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Tříkrálová sbírka 2017 na Jablunkovsku
V roce 2017 se nám znovu 
podařilo překonat loňský 
rekord a to jen díky Vám 
milí koledníci! 
Z celého srdce děkujeme 
za Vaše dary! Díky Vám 
jsme i letos vykoledovali 

rekordní částku 867 550,- Kč na pomoc cha-
ritnímu dílu u nás i v zahraničí. Pán Bůh Vám 
zaplať!
Jako poděkování za Vaši pomoc bude i v tomto 
roce každý měsíc sloužena mše sv. za všechny 
koledníky, organizátory, dárce a všechny, jež toto 
dílo jakkoli podporují. Pán Bůh ať Vám žehná!
Výsledky koledování z ostatních Charit, diecézí 
a celé republiky můžete shlédnout na webu 
Tříkrálové sbírky.

DĚKUJEME VÁM VŠEM !

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2017

VÝSLEDKY
počet 

pokladniček

Jablunkov 245 026 Kč 33

Mosty 150 690 Kč 16

Návsí 103 359 Kč 14

Písek 77 246 Kč 7

Bukovec 62 179 Kč 7

Milíkov 42 717 Kč 7

Písečná 32 498 Kč 5

Hrádek 56 180 Kč 6

Bocanovice 35 683 Kč 5

Horní Lomná 8 583 Kč 2

Dolní Lomná 36 349 Kč 7

Hrčava 9 785 Kč 3

Košařiska 7 255 Kč 2

CELKEM 867 550 Kč 114* Tučně zvýrazněné částky = rekordní výtěžky obce
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Rozhovor – Zuzana Janiczková
Mezi naší mládeží v Písečné 
vyrůstá i jeden velký spor-
tovní talent. Judo je sport, 
který v poslední době pro-
slavil Lukáš Krpálek, a je to 
také sport, který přirostl  
k srdci i Zuzaně Janiczkové. 
Dosáhla v něm mnoha 
v ý z n a m nýc h  ú s p ě c h ů  
v žákovských i dorostenec-
kých kategoriích. Nestává 
se často, že máme v Písečné 
národní reprezentantku, 
proto jsme se rozhodli 
udělat se Zuzkou rozhovor  
a přiblížit Vám její spor-
tovní kariéru.

Jak jste se sportem začínala 
a proč jste se nakonec rozhodla pro judo?  
Táta mě odmala vedl ke sportu. Lyžovala jsem, 
chodila jsem za bratrem do tělocvičny, kde tré-
noval řecko-římský zápas. Tehdy na řecko-řím-
ský zápas nenabírali holky, proto jsme s tátou 
našli alternativu v podobě juda.

Za jaký klub nyní startujete? 
Závodím za oddíl Judo Domu 
dětí a mládeže Třinec.

Jaké jsou Vaše největší 
sportovní úspěchy? 
Titul mistryně ČR pro rok 
2013 v kategorii starších 
žákyň a účast na Evropských 
pohárech. Dále si cením tře-
tího místa z mistroství ČR 
2014 v kategorii doroste-
nek, protože jsem ještě byla 

v kategorii starších žákyň  
a cesta k medaili nebyla 
vůbec jednoduchá.

Daří se Vám sladit studium 
a sport? Zbývá Vám kromě 
juda i čas na nějaké jiné 
aktivity? 
Sladit sport a studium není 
jednoduché. V pololetí jsem 
přestoupila na Sportovní 
gymnázium v Ostravě, kde 
máme rozvrh hodin přizpů-
sobený tréninkům, které 
jsou každý den z toho tři-
krát dvoufázově, tak že 
ve v ýsledku je to kolem  
12 hodin za týden. Proto moc 
volného času nemám. Když 

se naskytne, ráda chodím po okolních kopcích, 
jezdím na kole a taky ráda peču a vařím.

Zažila jste okamžiky, kdy jste s judem chtěla 
seknout? 
Ano, myslím, že to zažije každý sportovec, na 

každého dopadá únava z tré-
ninků, zápasů a neúspěch.

Máte svou neoblíbenou sou-
peřku? Je mezi judistkami 
velká rivalita? 
Ano mám, ale nebudu jí 
jmenovat, každá máme svůj 
styl boje a úchopů, které mi 
třeba nevyhovují. Na druhou 
stranu se všema holkama, 
které jezdí na závody, máme 
kamarádské vztahy, ale když 
nastupujeme proti sobě na 

Zuzana Janiczková se naro-
dila v roce 2000. Základní 
školu navštěvovala v Pí- 
sečné a v Písku. V současné 
době studuje na Sportovním 
gymnáziu v Ostravě.
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žíněnku, na kamarádství se nehraje a určitá 
rivalita tam je.

Co se Vám na judu nejvíce líbí a kdy jste se  
u sportu nejvíce zasmála?
Pohyb, kempy, parta, vzájemné hecování, ces-
tování. Nejvíce se zasmějeme na různých kem-
pech, při cestách autem na závody. Když je 
dobrá parta, sranda je vždycky a všude.

Co je v judu nejdůležitější, dobře zvládnutá 
technika, síla, rychlost nebo vytrvalost? 
Judo je komplexní sport a důležité tam je 
všechno.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám mnoho 
úspěchů ve sportu i studiu. 

David Ćmiel, starostaZuzka Janiczková v pravo

Staré pneumatiky můžete likvidovat bezplatně  
v systému Eltma

Čas od času potřebujete zlikvidovat ojeté pneu-
matiky. V dávných časech se jich spousta pova-
lovalo vyhozených ve škarpách, v potocích nebo 
lesích. Nyní už je skoro všichni uvědoměle uklá-
dáme do kontejneru na velkoobjemový odpad 
nebo odvážíme na sběrný dvůr firmy Nehlsen 
v Jablunkově. Některé autoservisy při nákupu 
nových pneumatik rovnou nabízí i likvidaci vašich 
ojetých. Likvidace pneumatiky v rámci sběrného 
systému naší odpadové firmy Nehlsen však 
není bezplatná, hradí ji obec ze svého rozpočtu.  
Za kilogram je stanovena jednotková cena 3,50 
vč. DPH, za likvidaci sady čtyř ojetých pneumatik 
z osobního vozu tak obec hradí cca 150 Kč.

V průběhu loňského roku začal fungovat zcela 
nový bezplatný systém zpětného odběru pne-
umatik. Místa zpětného odběru v rámci sys-
tému, který nařizuje zákon o odpadech, musí 
být konečnému uživateli veřejně dostupná  
v provozní době dané provozovny a musí být 
umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku 
na úplatu – zdarma, bez ohledu na výrobní 
značku a bez vázání na odebrání použitých 
pneumatik. V blízkosti naší obce je několik 
míst zpětného odběru a to v obci Písek, pneu-
servis Václav Kluz (za budovou OÚ Písek), dále 
v Jablunkově autoservis Eduard Nieslanik  
(v areálu bývalé ETY), provozovna Bereka Rak, 
Bukovecká 615 (bývalé dílny Lesního závodu 
Jablunkov) a v Návsí autoservis Miroslav Mar-
tynek, Návsí 1087. Systém provozuje nezisková 
společnost Eltma – www.eltma.cz, založená 
výrobci pneumatik. 
Závěrem lze shrnout, že staré pneumatiky 
nepatří na sběrné dvory a ani do velkoobje-
mového odpadu, odevzdávejte je na sběrných 
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místech bezplatného systému Eltma. Obec 
bude služby sběrného dvora firmy Nehlsen  
v tomto směru regulovat a od 1. 5. 2017 již zde 
nebude možné odevzdávat staré pneumatiky. 
Sběrná místa bezplatného systému jsou ve 

stejné dojezdové vzdálenosti jako sběrný dvůr 
Nehlsen a jsou rozšířeny v dostatečném počtu 
a otevírací době, jejich využíváním budete 
šetřit náš obecní rozpočet.

David Ćmiel, starosta

22. DUBEN
SOBOTA
2017 

Den Země 
v Písečné  14.00 
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Před nedávnem jsme se vás prostřednictvím 
nezávazného dotazníku ptali, zda uvažujete 
o výměně kotle pro vytápění a máte zájem  
o pomoc s vyřízením dotace. Výsledky šetření 
nás mile překvapily, zájem projevilo 60 domác-
ností. Z velkého zájmu lze vytušit, že si všichni 
uvědomují, jak se zpřísňují pravidla pro vytá-
pění rodinných domů a s jakými nároky na kotle 
se budeme muset vypořádat.
Z dostupných informací nyní víme, že Minis-
terstvo životního prostředí vyhlásilo dotační 
výzvu pro kraje a ty nyní budou jednat s mini-
sterstvem o podmínkách výzev pro občany. 
Ministr životního prostředí a Krajský úřad MSK 
zatím na několika tiskových konferencích 
uvedl, že 
• nebudou podporovány kotle spalující pouze 

uhlí, budou podpořeny kotle kombinované, 
spalující uhlí a biomasu nebo jen biomasu

• žadatelé nebudou realizovat mikroenerge-
tické opatření

• Moravskoslezský kraj bude rozdělovat  
900 mil. korun 

• podmínky výzvy budou zveřejněny v průběhu 
června letošního roku

• příjem žádostí od občanů bude otevřen od  
5. 9. 2017

• žádosti budou přijímány v elektronické 
podobě

• výměna zařízení musí proběhnout do 31. 12. 
2019

• míra dotace se podle typu kotle pohybuje 
v úrovni 75 až 80 procent, míra podpory se 
navýší příspěvkem kraje a obce

Informace jsou neúplné, podmínky výzvy se 
teprve tvoří, informační schůzku pro případné 
žadatele proto budeme organizovat v červnu 
nebo červenci. O termínu konání schůzky 
budete včas informováni na tel. čísle, které 
jste uvedli do dotazníku.

David Ćmiel, starosta

Budou kotlíkové dotace?
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V zimních měsících sbor dobrovolných hasičů 
Písečná pořádá vždy valnou hromadu a tradiční 
hasičský ples. Letos se nám sešly obě události 
do jednoho týdne. Tradiční hasičský ples se 
konal 14. 1. 2017 a myslím, že se letos velice 
podařil. Hlavní dík patří holkám ze sportov-
ního družstva, které večer obohatily výtečným 
tanečním vystoupením. K tanci nám hrál DJ 
Roman Labaj. 
Hned v pátek 20. 1. jsme na výletišti uspořádali 
výroční valnou hromadu. Ve vedení sboru nedo-
šlo k žádným změnám.

A co nás čeká tento rok?
• 29. 4. 2017 jsme se rozhodli zúčastnit hasič-

ské pouti na sv. Hostýně. Jde o tradiční 
pouť, na které jsme už jednou byli. Protože 
jsme si loni pořídili hasičský prapor, letošní 
účast bude zajímavější tím, že se s praporem 

zúčastníme slavnostního průvodu. Poutní 
mše sv. začíná v 10:15. Pokud se nám nepo-
daří naplnit autobus, vyvěsíme pro zájemce 
informace s možností účasti.

• 6. 5. 2017 budeme od 14 hodin na výletišti 
pořádat soutěž „Železný hasič“. Ve večerních 
hodinách proběhne druhý ročník noční sou-
těže v požárním útoku. 

• 15. 7. 2017 budeme na výletišti pořádat tra-
diční soutěž hasičů v požárním útoku. Od 
12:00 se představí mladí hasiči a od 14:00 
bude soutěž mužů a žen. 

• 19. 8. 2017 budeme zajišťovat prodejní stánek 
s občerstvením na Dni obce.

Většinu akcí můžete najít v obecním kalendáři. 
Těšíme se na Vás!

Za výbor SDH Písečná 
Władyslaw Sikora

V sobotu se konal ve Vyšních Lhotách okresní 
sjezd delegátů sborů dobrovolných hasičů 
okresu Frýdek-Místek, na kterém si hasiči  
z Písečné převzali pohár za 1. místo v soutěži  
„O pohár starosty okresu“ za rok 2016.

Soutěž o pohár starosty okresu je pro sbory dob-
rovolná. Libovolný sbor z okresu se do soutěže 
na začátku roku přihlásí a pak už stačí pouze 
odeslat výsledkovou listinu okresnímu sdružení. 
Přihlášené sbory pak během sportovní sezóny 
sbírají na soutěžích body, které se na konci roku 
sečtou do konečné výsledkové listiny.
Vítězství našich hasičů bylo nejen pro ně velkým 
překvapením. Celkově se započítávalo 27 sou-
těží v našem okresu. Naše družstva přitom star-
tovala pouze na osmi soutěžích. Dobré umístění 
jim ale zajistilo dost bodů na to, aby porazily 
druhé Vyšní Lhoty o propastných 32 bodů.
Je důležité také vyzdvihnout naše děvčata. 
Družstvo A se umístilo na vynikající 4. příčce  
a béčko na 8. místě. 

Władyslaw Sikora

Informace o činnosti SDH Písečná

Hasiči si převzali pohár starosty okresu Frýdek-Místek
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Dobrý den,
náš Spolek přátel kultury a sportu na Písečné 
z.s. (SPKSP) letos opět bude pořádat řadu spor-
tovních, kulturních akcí i akcí pro děti. Rok 2017 
jsme započali tradičním Maškarním plesem, 
jehož 9. ročník se nesl v tématu černé a bílé. 
Ples byl fantastický, masky vskutku nápadité, 
což dokládají přiložené fotografie.

Akce pro veřejnost pořádané naším spolkem 
v roce 2017 
18. 2.  Maškarní bál (Černá a Bílá) - Kul-

turní dům
18. 3. Turnaj v ping pongu - Kulturní dům
29. 4. Stavění Máje (začátek v 15:00) - 

areál Výletiště

20. 5. Turnaj v nohejbalu - areál Výletiště
27. 5. Kácení máje + Olympiáda spolků - 

areál Výletiště
5. 7. Na Cyrila na Lysou (cyklovýlet)
7. - 9. 7. Sjíždění řeky Sázavy
5. 8. Tůr de Gorol (cyklovýlet), start v 8:00 

od KD
19. 8. Sousedský turnaj ve fotbale - Výle-

tiště
23. - 24. 9. Zájezd do vinného sklepa
21. 10. Dětská olympiáda v deskových 

hrách - Kulturní dům
31. 12.  Silvestrovská kopaná - Travnaté 

hřiště

Spolek přátel kultury a sportu z.s. informuje
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Kácení máje + Olympiáda spolků

Sjíždění řeky Sázavy

Již tradiční akce nás čeká poslední květnový 
víkend, tedy 27. 5. 2017. Na Olympiádu se 
mohou přihlásit šestičlenné smíšené týmy 
spolků působících v Písečné i mimo ni. Star-
tovné činí 300,- Kč na družstvo. Soutěžit se 
bude v netradičních disciplínách, pro soutě-
žící jsou připraveny ceny i malé občerstvení. 
Týmy spolků by se měly prezentovat jednotným 

oblečením a mít vlastní vlajku, jenž je charak-
terizuje.
Pro děti bude taky postaráno, čeká je vystou-
pení klaunů, skákací hrad, malování na obličej, 
bublinková show a další. Celá akce bude zakon-
čená večerní taneční zábavou.

Časový harmonogram akce
14:00 Začátek akce
15:00 Začátek olympiády - slavnostní nástup 

týmů a zapálení olympijského ohně
19:00 Vyhlášení výsledků Olympiády a pře-

dání cen
19:30 Kácení Máje
20:00 Taneční zábava

Přihlášky a podrobnější informace ke všem 
akcím rád zodpovím na tel. 605 559 378
Hezký den přeji 

Milan Sabol, předseda SPKSP

Vzhledem k loňskému úspěchu akce „Sjíždění 
vody“, jsme se rozhodli podobnou akci zopa-
kovat i letos. Tentokrát zdoláme řeku Sázavu.
V pátek 7. 7. 2017 krátce po poledni odjedeme 
vlakem z Návsí a po dvou přestupech dora-
zíme ve večerních hodinách do Ledečka, do 
kempu u hotelu Alex, kde ve stanech (vlast-
ních) přečkáme noc. V sobotu 8. 7. ráno vyzved-
neme lodě a potřebné vybavení a poplu-
jeme do 12 km vzdáleného města Sázava do 
kempu Pod vrbou, na této trase nás čekají 
tři jezy. V neděli 9. 7. splujem pět jezů a na  
17 km dlouhé trase navštívíme vyhlášenou hos-
podu Na Marjánce. Plavbu ukončíme v kempu 
u hotelu Kormorán, kde odevzdáme zapůj-
čené vybavení, spočítáme ztráty  a jedeme 

domů. Do Návsí bychom měli dorazit v neděl-
ních večerních hodinách cca ve 20:00. Letos 
oproti loňsku nebudou k dispozici pouze kánoe,  
ale i rafty!!!

Cena zájezdu
Kánoe 600,- Kč/osobu
Raft    650,- Kč/osobu

V ceně zájezdu je zapůjčení lodi na dva dny 
včetně vybavení (pádla, vesty, barel), převoz 
zavazadel (hlavně stanů) mezi tábořišti a služby 
průvodce. Uzavírka zájezdu je do neděle 18. 6.  
z důvodů upřesnění počtu a druhu objedna-
ných lodí půjčovně a hromadné rezervaci jízde-
nek (není v ceně, budu vybírat ve vlaku) Návsí 
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- Ledečko. Zájezd se platí u mne (Milan Sabol), 
jsem k zastižení téměř každý čtvrtek po osmé 
hodině večerní v hospůdce v Písečné, nebo po 
domluvě na tel.: 605 559 378. Zájezd je určen 

široké veřejnosti, na případné dotazy rád 
odpovím. Jede se za každého počasí!!!
Ahóóóój na Sázavě

Milan Sabol, předseda SPKSP

Kalendář akcí
29. 4. Stavění máje
  6. 5.  Železný hasič
20. 5.  Turnaj v nohejbalu
27. 5.  Kácení máje a Olympiáda spolků
10. 6.  Dětské radovánky
14. 6.  Setkání jubilantů
  2. 7.  Letní kino
  5. 7.  Na Cyrila na Lysou
15. 7. Soutěž v požárním útoku
22. 7.  Zvěřinové hody 
30. 7.  Letní kino
  5. 8.  Tůr de Gorol
19. 8.  Den obce Písečná
27. 8.  Letní kino
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Usnesení
Obec Písečná

Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 14. 11. 2016

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
18/1.1 program jednání

18/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, p. Poloková 

18/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora

18/1.4 plnění usnesení č. 17 ze dne 6. 10. 2016

18/1.5 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000,- Kč s Moravsko-
slezským krajem na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji“

18/1.6 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2016 Požární řád

18/1.7 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2016 o nočním klidu

18/1.8 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2016 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

18/1.9 návrh zpracování projektové dokumentace sportovně-relaxačního parku v areálu Výle-
tiště a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s  Ing. arch. Czeslawem Mendrekem 

18/1.10 zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci interiéru hasičské zbrojnice v dotačním 
programu MMR ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017“

18/1.11 rozpočtové opatření č. 5

18/1.12 vstup obce Písečná do Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci od 1. 1. 
2017

18/1.13 podmínky pro rozvoz obědů v katastru obce Písečná od 1. 1. 2017

2. Vzalo na vědomí
18/2.1 rozpočtové opatření č. 4

18/2.2 žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích

18/2.3 žádost o úpravu silnice č.j. 418/2016
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Obec Písečná
Usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva obce Písečná

ze dne 19. 12. 2016

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
19/1.1 program jednání

19/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Lysková, Mgr. Cienciala 

19/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Ing. Sikora

19/1.4 plnění usnesení č. 18 ze dne 14. 11. 2016

19/1.5 oddílný provozní model pro budoucí splaškovou kanalizaci v obci Písečná

19/1.6 poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na pořízení domovní čistírny odpadních vod man-
želům Marku Sikorovi a Beatě Sikora Baron, oba bytem Písečná 247  

19/1.7 Smlouvu o poskytnutí dotace na instalaci domovní čistírny odpadních vod s Markem 
Sikorou a Beatou Sikora Baron, oba bytem Písečná 247

19/1.8 Kupní smlouvu o prodeji spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 644/52, p.č. 924/6, 
p.č. 1079 v ceně 16 Kč/m2 s Evženem Lyskem, bytem Písečná 15

19/1.9 jmenování p. Milana Sabola, bytem Jablunkov, Bezručova 258 kronikářem obce Písečná

19/1.10 Smlouvu o dílo s p. Milanem Sabolem, bytem Jablunkov, Bezručova 258, na zpracování 
zápisu za rok 2012 do kroniky obce

19/1.11 Akční plán rozvoje obce Písečná na rok 2017

19/1.12 rozpočtové opatření č. 6

19/1.13 rozpočet obce Písečná na rok 2017

19/1.14 rozpočtový výhled obce Písečná na období 2018 – 2020

19/1.15 Smlouvu o dílo se společností Digis, s.r.o. se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava

19/1.16 Smlouvu o právu provést stavbu č. FM/56/r/2016/Koc s Moravskoslezským krajem, se 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

19/1.17 přijetí daru ve výši 10 000 Kč ve formě peněžní poukázky pro příspěvkovou organizaci 
MŠ a ZŠ Písečná

2. Vzalo na vědomí
19/2.1      Smlouvu o poskytnutí služeb občanům obce Písečná

19/2.2 informace k přípravě žádosti o dotaci na realizaci projektu „Klubovna pro děti a mládež 
v obci Písečná“
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Obec Písečná
Usnesení č. 20 z jednání zastupitelstva obce Písečná

ze dne 20. 2. 2017

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
20/1.1 program jednání

20/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Ing. Byrtusová

20/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Mgr. Cienciala

20/1.4 plnění usnesení č. 19 ze dne 19. 12. 2016

20/1.5 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. Miroslavu 
Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12 na financování zájezdu 
Klubu důchodců Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí indi-
viduální dotace p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná

20/1.6 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení 
hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 
739 91 na nákup věcných cen a pohárů do soutěží a nákup hadic, a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru 
dobrovolných hasičů Písečná

20/1.7 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 21 000 Kč Spolku přátel 
kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 42, 739 91 na spolufi-
nancování akcí Kácení máje a Olympiáda spolků, Dětská olympiáda ve stolních hrách 
a Turnaje ve stolním tenisu, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

20/1.8 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Konventu 
sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 na 
financování provozu a poskytování sociálních služeb Domova sv. Alžběty v Jablunkově 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Konventu 
sester Alžbětinek v Jablunkově

20/1.9 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 3 000 Kč Mysliveckému 
spolku Potůčky – Písek, IČ 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova 
na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Potůčky - Písek

20/1.10 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 1 500 Kč Českému 
svazu včelařů, o.s., základní organizace Jablunkov, IČ 63026091, se sídlem Jablunkov 
844, 739 91 na nákup včelích matek a správu nemovitostí spolku, a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému svazu včelařů, o.s., 
základní organizace Jablunkov
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20/1.11 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní 
organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91 a schvaluje uzavření 
darovací smlouvy se Svazem tělesné postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov

20/1.12 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč p. Romanu Janiczkovi, bytem Písečná 150, 
na sportovní činnost dcery a uzavření darovací smlouvy s p. Romanem Janiczkem, 
bytem Písečná 150

20/1.13 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska 
z.s. Bystřice 727, 739 95 na vydání knihy a uzavření darovací smlouvy se Sdružením pro 
rozvoj třinecka a jablunkovska z.s. 

20/1.14 zpracování technicko-ekonomické studie rozšíření vodovodních řadů 

20/1.15 zpracování projektové dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice

20/1.16 Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00003 se 
společností CETIN a.s.

20/1.17 Zprávu o uplatňování územního plánu obce Písečná

20/1.18 navýšení členského příspěvku ve Sdružení obcí Jablunkovska na 21,60 Kč na občana  
a rok s účinností od 1. 1. 2017

20/1.19 členský příspěvek do Regionální rady Třinec na rok 2017 

20/1.20 Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Místní akční plán pro ORP Jablunkov“

20/1.21 návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Písečná

20/1.22 Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 
územní identifikace, adres a nemovitostí s městem Jablunkovem

20/1.23 připojení k mezinárodní kampani vlajka pro Tibet

2. Vzalo na vědomí
20/2.1 informace o stavu připravovaných investičních akcí

20/2.2 informace o podpoře občanů ve 2. výzvě kotlíkových dotací

20/2.3 informace o možnosti zřízení klubu volného času pro děti v obci Písečná

20/2.4 program Dne obce Písečná 2017

20/2.5 rozpočtové opatření č. 7

3. Neschválilo
20/3.1  návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
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Schválený rozpočet na rok 2017 - příjmy
Daňové příjmy
Par. Položka text

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů 250 000
1121 Daň z příjmu právnických osob 2 500 000
1211 Daň z přidané hodnoty 4 500 000
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000
1340 Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. KO 355 000
1341 Poplatek ze psů 19 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000
1351 Odvod loterii a jiných podobných her kromě výh. hrac. př. 35 000
1361 Správní poplatky 8 000
1511 Daň z nemovitostí 145 000

Nedaňové příjmy
3117 Vratka půjčených prostředků PO 120 000
3349 Inzerce ve zpravodaji 3 000
3392 Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD) 50 000
3399 Záležitosti kultury 5 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 25 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – příjmy z pronájmu Výletiště 60 000
3722 Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu 18 000
3725 Sběr a svoz ostatních odpadů (EKO-KOM) 100 000
4379 Sociální služby - rozvoz obědů 60 000
6171 Činnost místní správy 6 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000

Přijaté dotace
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 186 100
4116 Ostatní neinvestiční dotace 88 800
4116 Průtoková dotace pro PO 604 488

Příjmy celkem 11 381 388

Financování
8115 Převod rezervy z roku 2016 18 300 000

Celkem 29 681 388
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Schválený rozpočet na rok 2017 - výdaje
Par. Položka text
2212 Silniční hospodářství 1 250 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 78 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace 80 000
3117 Základní škola - příspěvek na provoz, pojištění 600 000
3117 Základní škola – pojištění budovy školy 4 000
3117 Základní škola - převod dotace pro PO 604 488
3326 Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. povědomí 10 500
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. - Zpravodaj, kalendář 70 000
3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům; provozní náklady 130 000
3399 Sbor pro občanské záležitosti 250 000
3412 Veřejné sportoviště 70 000
3421 Zájmová činnost a rekreace - Relax park 230 000
3429 Zájmová činnost a rekreace – Výletiště 80 000
3631 Veřejné osvětlení 130 000
3713 Změny technologií vytápění 100 000
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 15 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 530 000
3723 Sběr a svoz ostatního odpadu 110 000
3739 Ostatní ochrana půdy a spodních vod – ČOV 90 000
3745 Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce 15 000
3900 Individuální dotace 70 000
4222 Veřejně prospěšné práce 94 000
4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče - senior taxi 5 000
4379 Ostatní služby v oblasti sociální péče - rozvoz obědů 80 000
5512 Požární ochrana 80 000
6112 Zastupitelstvo 1 045 000
6171 Místní správa (obecní úřad) 1 182 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 26 000

Výdaje celkem 7 070 988

6409 Rezerva z minulých let 22 610 400

Celkem 29 681 388

Schváleno zastupitelstvem obce na jednání ZO dne 19. 12. 2016
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INZERCE

Informace o zapojení do portálu Transmise
Nemocnice Třinec, p. o. , a Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku, p. o., informují  
o zapojení do portálu Transmise. Jedná 
se o elektronický systém, který zrychluje 
výměnu informací mezi krajskými zdra-
votnickými zařízeními – nemocnicemi 
a ambulancemi, část portálu umožňuje 
také pacientům bezpečně přes internet 
nahlédnout do vlastních zdravotních záznamů 
a dokumentace. Poskytovatelům zdravotních 
služeb umožňuje elektronické předávání infor-
mací, například žádost o vyšetření, výsledky 
vyšetření, propouštěcí zprávy, žádanky aj. 
Webová aplikace umožňuje občanům přes 
internet nahlédnout do svých zdravotnických 
záznamů vedených v nemocničních informač-

ních systémech krajských nemoc-
nic v Opavě, Krnově, Havířově, Kar-
viné, Třinci a Frýdku-Místku. Pacienti  
z našeho regionu se mohou registrovat 
na recepci ve Frýdku-Místku nebo na 
příjmovém oddělení Nemocnice Třinec. 
Poplatek činí 200,- Kč za registraci  
v každém zdravotnickém zařízení. 

Portál je velmi dobře zabezpečen, přístup je 
umožněn jen ověřeným pacientům nebo ověře-
ným zákonným zástupcům, kteří mohou nahléd-
nout jen do svých zdravotních záznamů nebo 
záznamů osob, jejichž jsou zákonnými zástupci.
Více informací o portálu Transmise a mož-
nostech připojení mohou zájemci najít na  
http://transmise.msk.cz
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