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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
poslední letošní číslo zpravodaje máte před 
sebou a právě čtete první větu mého úvod-
níku, kterou jsem do počítače vyťukal v závěru 
poměrně uspěchaného pracovního dne. Dne, 
který bych vám chtěl svým pohledem přiblížit. 
Moje ráno v kanceláři začalo jako obvykle 
kontrolou elektronické pošty. Otevírám první 
zprávu s cenovou nabídkou na výrobu kuchyně 
a dvou skříní do nově zrekonstruovaného 
interiéru hasičské zbrojnice. Barevné prove-
dení, materiál i dispozice odpovídá zadání  
a líbí se mi, výsledná cena se blíží k částce  
50 tis. Kč. Poslední slovo mají zastupitelé, 
snad nabídku schválí, měli by vzít v úvahu, že 
ji předložil místní truhlář s prověřenou kvalitou 
práce. Druhý otevřený email obsahuje cenovou 
nabídku na zpracování dokumentace pro vyří-
zení územního souhlasu na stavbu domovních 
přípojek kanalizace. Nabídka počítá s částkou 
3 900 Kč za jednu přípojku, potřebujeme jich 
pro vás naprojektovat 160 s tím, že náklady 
na jejich zpracování ponese obecní rozpočet. 
Výsledná cena tak činí 624 000 Kč. K tomu je ale 
nutné ještě připočítat správní poplatek ve výši 
500 Kč ke každé přípojce. Čtení zprávy přeruší 
příchod revizního technika na elektroinstalace. 
Procházím s ním všechny objekty ve správě OÚ, 
odemykám všechny dveře, ukazuji elektrospo-
třebiče a zařízení. Revizák jde měřit a já oteví-
rám další materiál v kanceláři, jde o seznam 
otázek pro strukturovaný rozhovor v rámci pří-
pravy Komunitního plánu sociálních služeb 
na území ORP Jablunkov. Rozhovor se ode-
hrává od 9.00 na MěÚ Jablunkov, padají otázky 
typu: „Jaké sociální služby vám v obci chybí?“, 
„Jaké problémy v sociální oblasti řešíte?“, „Jste 
ochotni přispívat na sociální služby pro vaše 
občany provozované mimo vaši obec?“ a další. 

Tvorba komunitního plánu je jednou z aktivit  
v rámci velkého společného projektu nazva-
ného „Profesionalizace veřejné správy obcí na 
území Jablunkovska“ a podpořeného dotací ve 
výši 4 mil. Kč z fondů EU. 
Po půlhodině spěchám zpět do úřadu, abych 
připravil podklady ke schůzce s pracovníky 
agentury, která začíná připravovat žádost  
o dotaci na realizaci projektu Přístavba a rekon-
strukce ZŠ a MŠ Písečná. V našem archivu na 
půdě kulturního domu hledám projektovou 
dokumentaci, prodírám se přitom připrave-
nými dárečky, které předá dětem jeden vousatý 
pán v biskupském rouše počátkem prosince 
(děti zpravodaj přeci nečtou, že?). Schůzky 
se spolu se mnou účastní také místostarosta  
a paní ředitelka. Popisujeme všechny prosto-
rové nedostatky, procházíme školkou, v sute-
rénu fotíme naši žalostnou tělocvičnu, zdvi-
ženou rukou se dotýkám stropních svítidel, 
abych na fotce dokumentoval nevyhovující 
výšku místnosti. Předáváme rozpočty, pro-
jektovou dokumentaci a rozebíráme všechny 
nedostatky, které realizací projektu v provozu 
školy a školky odstraníme. Zdůrazňujeme zvý-
šení kapacity školky a rozšíření sociálního zaří-
zení, výstavbu nové tělocvičny a výstavbu nové 
kuchyně s jídelnou. Po dvou hodinách schůzka 
končí a já jdu zkontrolovat průběh prací na 
stavbě venkovní posilovny. Nové hřiště stavíme 
v rámci projektu „Brenna Písečná - společný 
start“, který je podpořený v rámci fondu pře-
shraniční spolupráce Česká republika - Polsko, 
o tom ale podrobněji píšu na jiném místě. 
Po kontrole stavby otevírám webové stránky  
s profily zadavatelů veřejných zakázek a ově-
řuji si, zda byla dle dohody zveřejněna zakázka 
Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník  
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a inženýrské sítě Písečná. Agentura úkol plní  
a zakázka v hodnotě 61 mil. Kč bez DPH je zve-
řejněna od 9. 11. Pokračuji v práci na počítači 
a vybírám fotky do stolního kalendáře pro rok 
2018. V závěru pracovního dne mi ještě volá 
agent umělce, o jehož vystoupení na obecních 
slavnostech jsme měli dříve zájem. Říkám mu, 
že příští obecní slavnosti se uskuteční 18. 8. 2018  

a on slibuje, že termín prověří a zjistí, zda ďábel-
ský houslista a rocker v jedné osobě bude mít 
termín volný. Pokládám telefon a píšu první větu 
úvodníku letošního posledního zpravodaje... ale 
to už jsme zase na začátku mého netradičního 
úvodníku. 
Přeji Vám krásné dny.

David Ćmiel, Váš starosta

Brenna Písečná – společný start, projekt  
přeshraniční spolupráce
Řídící výbor Euroregionu Śląsk Cieszyński – 
Těšínské Slezsko dne 31. 7. 2017 vybral k pod-
poře polsko-český projekt „Brenna Písečná 
– společný start. Projekt získal dotaci z Fondu 
Mikro-projektů Euroregionu Śląsk Cieszyński – 

Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polská republika. Přípravy 
projektu byly zahájeny v listopadu 2016, kdy 
zástupci obou obcí podepsali dohodu o spo-
lupráci a zahájili přípravu žádosti o dotaci. 
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Realizace projektu si klade za cíl navázat přes- 
hraniční spolupráci obce Brenna a Písečné  
v oblasti sportovně-rekreačních aktivit.
V Brenne budou instalovány dětské hrací prvky 
u Základní školy č. 2. V Písečné v rámci projektu 
začala realizace venkovní posilovny doplněné 
dvěma trampolínami. V rámci poznávacích  
a integračních aktivit se dvě družstva z Brenne 

zúčastní Olympiády spolků v Písečné v květnu 
příštího roku a žáci naší školy uskuteční dva 
celodenní výlety do partnerské obce, kde jim 
žáci místních škol přiblíží hravou formou jejich 
obec, kulturu i přírodu. Cílem projektu je také 
navázání spolupráce mezi zájmovými spolky 
obou obcí.

DĆ

Obecní úřad informuje

• V období vánočních svátků, tj. od 23. 12. 2017 
do 2. 1. 2018 bude obecní úřad uzavřen.

• Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016  
o místních poplatcích jsou povinni majitelé 
psů uhradit roční poplatek za psa, který činí 
120,- Kč za každého psa. Poplatky se budou 
vybírat od ledna a je potřeba je zaplatit nej-
později do 31. března 2018. Platbu je možné 
provést hotovostně na Obecním úřadě nebo 
převodem na č. účtu 86 - 5630280257/0100, 
variabilní symbol – číslo popisné. 

• Obecní úřad bude opět vydávat kalendáře 
obce Písečná na rok 2018. Zakoupit si je 
můžete na Obecním úřadě. Cena jednoho 
kalendáře činí 50,- Kč. 

• Upozorňujeme všechny občany, že první 
svoz komunálního odpadu, který proběhne 
v roce 2018, bude 
výjimečně v so- 
botu 6. 1. 2018. 
Další svozy budou 
následovat v pra-
videlném 14 ti 
denním intervalu. 
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Směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Svozový den Četnost svozu 

pátek 1x za 14 dní -  v liché týdny

Písečná – svoz KO v 1. týdnu bude proveden v SO 6. 1. 2018

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené 
místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový den Svozové týdny

středa 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Písečná – svoz SO v 52. týdnu bude proveden ve ČT 27. 12. 2018

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec: Písečná

Způsob sběru: MOBILNÍ POUZE NEBEZPEČNÉ ODPADY

datum hodina stanoviště sběru

12. 5. 2018
22. 9. 2018

12:30 - 13:00 centrum u KD

13:15 - 13:45 konečná - autobusová točna

14:00 - 14:30 Žihla naproti bývalé ETY

Způsob sběru: STACIONÁRNÍ S PŘEJÍMKOU ODPADU

datum hodina stanoviště sběru

12. 5. 2018 9:30 - 17:00

centrum u KD

konečná - autobusová točna

Žihla naproti bývalé ETY

Harmonogram svozu v obci Písečná – rok 2018
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     Obecní úřad Písečná zve všechny děti na tradičního  

 
 

 
 
 

který se bude konat  
v úterý 5. 12. 2017  
od 15.30 hodin  

 
 
 
 

Program: 
   “Jak si Káča poradila s čertem” - divadelní představení 

pro děti v 15.30 hodin v Kulturním domě Písečná 
   Zpívání koled v 16.30 hodin v areálu Výletiště 
   Příjezd Mikuláše s dárečky v 17.00 hodin v areálu 

Výletiště 
 

Upozornění: Děti do 15 let věku trvale bytem v Písečné a děti 
navštěvující MŠ a ZŠ Písečná obdrží Mikulášské kupóny. Ti, 
kteří se nezúčastní obecní akce, si mohou mikulášské balíčky 
po předložení kupónu vyzvednout na obecním úřadě od úterý 
5. 12. 2017 do pátku 8. 12. 2017. 
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Kytička jubilantům

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,  
kteří oslavili a oslaví v měsících září, říjnu, listopadu a prosinci svá životní jubilea. 

 
Září
07. 09. Pavel Kurek 75 let Písečná 144
11. 09. Jana Martynková 85 let Písečná 129
17. 09. Marie Čmielová 60 let Písečná 923        
19. 09. Marie Lysková 75 let Písečná 138

Říjen
04. 10. Marie Martynková 60 let Písečná 945
05. 10. František Martynek 65 let Písečná 945
08. 10. Jaroslav Štefka 70 let Písečná 930
16. 10.  Alois Michalski 80 let Písečná 56

Listopad
03. 11. Josef Jochymek 80 let Písečná 86
03. 11. Ladislav Bojko 60 let Písečná 76

Prosinec
05. 12. Marie Hamroziová 85 let Písečná 24
11. 12.  Terezie Szkanderová 85 let Písečná 39
12. 12. Katarína Čmielová 60 let Písečná 919
29. 12. Stanislav Ligocki 60 let Písečná 182

Přejeme všem pevné
zdraví, hodně štěstí, elánu, 
spokojenosti a pohody do dalších let.
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Ze života důchodců na Písečné

Písečanský kobzol

Po osamostatnění obce Písečná vznikl návrh 
na založení Klubu důchodců v naší obci. 
Klub byl založen 6. 5. 2003
Na ustavující schůzi se sešlo 21 starších lidí, 
kteří chtěli pro své občany něco udělat.
Prvním předsedou byl zvolen pan Gustav 
Puczok, ale pro jeho nemoc na jeho místo  
v roce 2004 nastoupil pan Eduard Rojczyk. 
V roce 2010 odstoupil celý výbor. Byl zvolen 
nový předseda Miroslav Ćmiel a je ním až do 
současnosti. 
K dnešnímu dni má klub 89 členů, z toho  
54 žen a 35 mužů.
Na Písečné máme dobré podmínky pro naši 
činnost. Máme zde zrekonstruovaný kulturní 
dům, nové Výletiště i hřiště, které můžeme 
využít k našim akcím. Rovněž příspěvek Obec-
ního úřadu nám pomáhá k uskutečnění zájezdů 
po naší krásné vlasti, ale i Polska a Slovenska.  
Přínosem pro naši pokladnu byly i brigády 
konané na požadavek Obecního úřadu.
Velmi rádi se scházíme při různých akcích, 
jako Den matek, vaječina nebo tzv. gulášovka. 
Povykládáme, zazpíváme, ale i zatančíme.
Nejsme aktivní jen v našem klubu, ale i doma. 
Pomáháme při výchově vnoučat, domácích 

i zahradních pracích a někteří i se stavbou 
rodinných domů svých dětí.
Nesmíme však zapomínat na naše zdraví  
a pomůcky, jež k životu potřebujeme, jako 
brýle, hůlky, berle nebo mobil a zapisovací 
blok, abychom na něco nezapomněli. Proto 
prosím vás mladší, abyste k starším lidem měli 
úctu, dobré slovo a pochopení, protože mládí 
každému uteče a bude prožívat to, co my dnes. 
Závěrem bych chtěl všem nám mladým i starým 
popřát hezké Vánoční svátky a v roce 2018 
pevné zdraví, štěstí a moc Božího požehnání. 

Za výbor Klubu důchodců,  
Miroslav Ćmiel - předseda

Třetí ročník kulinářského festivalu „Písečanský 
kobzol“ se odehrál v sobotu 4. listopadu v Kultur-
ním domě Písečná. Do soutěže o nejlepší pokrm 
z vepřového masa se přihlásilo šest soutěžících. 
Porota složena ze zástupců místních spolků pak 
jako nejlepší pokrm vyhodnotila „Dušenou kot-
letu ve vlastní šťávě“ podávanou s křenovou 
pěnou od paní Marie Nieslanikové.  Recept na 
tento vítězný pokrm najdete níže a zveřejněn je 
také na stránkách obce www.obecpisecna.cz 
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Zatímco porotci ochutnávali a hodnotili, osa-
zenstvo sálu si mohlo pochutnat na výbor-
ném srnčím guláši, vepřových výpečkách 
s knedlíkem a se zelím, pečeném jelítku se 

zelím a bramborem, bramborových plac-
kách a zabijačkových specialitách p. Sikory.  
K dobré náladě všech přítomných zahrála 
kapela Nowina a DJ Labaj.
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Vážení rodiče, milí spoluobčané Písečné,
tímto bychom Vám chtěli zesumarizovat čin-
nost našeho spolku Sdružení rodičů při MŠ  
a ZŠ Písečná při průběhu letošního roku 2017.
Dne 10. 6. 2017 se konaly v našem areálu Výle-
tiště tradiční dětské radovánky, i když nám 
počasí nepřálo, tak lze konstatovat, že ani 
špatné počasí Vás neodradilo a akce se vyvedla, 
téměř všechny pochutiny byly návštěvníky 
zkonzumovány a tak i Vám díky za návštěvu.
Letos na nás, společně s našimi hasiči, vyšlo 
zajištění občerstvení na Den obce Písečná, který 
se konal 19. srpna a vzájemnou spolupráci si 
pochvalovaly oba spolky a tak bychom chtěli 
poděkovat i mimo jiné Starostovi hasičů Wlad-
kovi Sikorovi a aktivním členům SDH Písečná.
Dne 23. září se měla konat Dětská olympiáda, 
na kterou nám hasiči zakoupili 100 ks medailí, 
za což jim tímto děkujeme, ale z důvodu špat-
ného počasí se olympiáda nekonala a byla pře-
sunuta na den 19. 5. 2018 – přijďte se svými 
dětmi.
Informujeme Vás o tom, že od 1. 9. 2017 došlo 
ke změně ve vedení našeho sdružení, když ve 

funkci předsedy vystřídala Ing. Marii Byrtuso-
vou Miroslava Placzková a funkci místopřed-
sedy obsadila Jana Avratová, pokladníkem 
zůstává Zdeněk Buček.
Poděkování: za vynikající práci pro sdružení 
bychom chtěli Ing. Marii Byrtusové vřele podě-
kovat, zejména za její obětavost, ochotu, krea-
tivitu, chuť pomáhat dětem a dalším aktivitám 
k prospěchu našich dětí a doufáme, že i nadále 
zůstane aktivní vůči sdružení. Nelze s podě-
kováním opomenout zejména ty rodiče, kteří 
pravidelně vypomáhají ve funkcích, poskytují 
různé dobroty a děkujeme i sponzorům za jejich 
dary pro naše děti.  
Dále nabízíme pro občany Písečné možnost, za 
poplatek, zapůjčení skákacího hradu pro děti 
do 10 let věku – info u předsedy.
Závěrem Vás srdečně zveme na náš každo-
roční Rodičovský ples v neformálním stylu, jež 
se bude konat dne 3. 2. 2018.... možná přijde  
i kouzelník…

Váš předseda Sdružení při MŠ a ZŠ Písečná 
Miroslava Placzková

Na 1 kg masa (vykostěný vepřový kotlet)

10 g  soli
10 g  Pragandy (řeznická sůl)

Obě soli smícháme a nasolíme maso, které 
uložíme na 3 - 4 dny do ledničky. Každý den 
maso obrátíme.

Pak maso vložíme do sáčku na tlačenku, 
konce necháme delší a důkladně zavážeme.
Vložíme do hrnce s vodou tak, aby bylo maso 
v sáčku ponořené, ale konce sáčku se snažíme 
mít nad hladinou, aby šťáva z masa nevytekla 
do vody. Vaříme  asi 2,5 hodiny při 80˚C.
Po vychladnutí krájíme na tenké plátky  
a podáváme dle chuti - s křenem, okurkou…

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná

Výherní recept Kulinářský kobzol 2017  
- Dušená kotleta ve vlastní šťávě
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V letním vydání zpravodaje jsme psali o průběž-
ných výsledcích sportovních družstev. Nyní už 
máme všechny soutěže za sebou. V Gorolském 
poháru jsme soutěžili se dvěma ženskými druž-
stvy a s jedním družstvem mužů. Ženy A dopro-
vázela celou sezónu smůla a v celkovém pořadí 
skončily až na posledním devátém místě. Nej-
lepších umístění dosáhla děvčata na dvou 
soutěžích, kdy byla pátá. Družstvu B začátek 
sezóny vyšel, ale pak se jim také přestalo dařit, 
ale v posledních třech kolech děvčata zabrala  
a povedlo se jim obsadit celkovou pátou příčku. 
Jejich nejlepšími výsledky bylo jedno první, 
jedno druhé a dvakrát třetí místo na soutěžích 
GP. Muži si oproti loňsku v celkovém pořadí 
pohoršili o jedno místo a skončili celkově na 
pátém místě (soutěže se účastnilo 16 družstev). 
Na soutěžích nás trápily hlavně časté prostřiky. 
Nejlepšími výsledky soutěží bylo jedno první  
a jedno třetí místo.  

O výsledcích družstev mladých hasičů jsme  
v minulém čísle už informovali. Na soutěži v Mos-
tech u Jablunkova došlo k nevratnému poško-
zení motoru stříkačky, se kterou soutěží mladí 
hasiči. Sezónu pak museli dojet se zapůjčenými 
stroji. Protože oprava je nákladná, požádali jsme 
zastupitelstvo obce o finanční pomoc. Soutěžní 
stříkačka je nyní v opravě a na další rok by měla 
být plně připravena. Tímto bychom chtěli podě-
kovat za podporu, které se nám od obecního 
zastupitelstva dostalo. 
Sbor koncem prázdnin, společně se SRPŠ pomá-
hal při organizaci dne obce, za což bych chtěl 
všem zúčastněným poděkovat. Není jednodu-
ché udělat si několikrát do roka čas a pomáhat 
na organizaci akcí. 
S předstihem bychom Vás také rádi pozvali na 
tradiční hasičský ples, který se bude v příštím 
roce konat 20. ledna v KD Písečná.

výbor SDH Písečná

SDH Písečná - Další sportovní sezóna za námi
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I když nám počasí letos moc nepřálo, a místy to 
víc než kopanou připomínalo vodní polo, přesto 
bylo na co koukat a jak krásné akce, tak i lité 
souboje stály opravdu za to. Osmnáctý ročník 

sousedského turnaje ve fotbale letos vyhrál tým 
Konečné (jako vždy ).

Milan Sabol, 
předseda SPKSP

Sousedský turnaj

Společné foto všech účastníků turnaje
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Devátého ročníku tohoto cyklistického výletu se letos účastnilo 17 nadšenců a vzhledem k dob-
rému počasí si to všichni parádně užili. Milan Sabol, předseda SPKSP

Tůr de Gorol

Všichni společně na Javorovém u chaty

Před výjezdem od kulturního domu
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Den obce Písečná ve fotoreportáži Fotografie – David Ćmiel
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Koncem září tohoto roku jsme navštívili vinařství Mičulka v Blatničce na Slovácku a byl to vskutku 
zajímavý zážitek . Milan Sabol, předseda SPKSP

Zájezd do vinného sklepa

Tančilo se a zpívalo až do rána 

Posezení při degustaci…
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Letos se olympiády zúčastnilo 13 dětí, které se utkaly ve třech kategoriích. Souboje byly napínavé, 
ať už se jednalo o člověče nezlob se, stolní hokej nebo třeba pexeso.

Milan Sabol, předseda SPKSP

Dětská olympiáda v deskových hrách

Všichni malí soutěžící. Kdo přišel, nelitoval!!!

Věž ve hře Jenga stoupala do závratných výšin Vskutku napínavé Pexeso :D
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Od letošního roku se Písečná a několik dal-
ších obcí našeho regionu zapojily do programu 
Místní Agendy 21, což je proces řízení a pláno-
vání rozvoje obcí a měst na základě principů 
udržitelného rozvoje se zapojováním veřejnosti. 
Jde o nástroj ke zlepšování kvality veřejné 
správy, strategického řízení, zapojování veřej-
nosti a budování místního partnerství. Jedná 
se o mezinárodní metodu využívanou v obcích 
a regionech po celém světě, zejména v západní 
Evropě, USA, Kanadě a Austrálii. 

Co zkratka MA 21 znamená?
Místní – vyjadřuje zaměření na konkrétní místo/
obec/oblast, v našem případě Písečná
Agenda – seznam úkolů, které jsou pro danou 
obec prioritní
21 – odkazuje na pokrokové 21. století plné pří-
ležitostí, přičemž vyzývá k uvažování v delším 
časovém horizontu a s využitím principů udrži-
telného rozvoje. Ten je definován jako takový, 
který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by 

oslaboval možnosti budoucích generací napl-
ňovat jejich vlastní potřeby. Je to způsob roz-
voje, který je zaměřen na hledání souladu v eko-
nomické, sociální a environmentální oblasti.
MA21 je v ČR aktuálně početně nejrozšířenější 
metodou kvality. Většina pokročilých místních 
Agend 21 je sdružena v asociaci Národní síť 
Zdravých měst ČR, kde je obcím a regionům 
poskytována průběžná metodická a realizační 
podpora pro danou metodu (školení, sdílení 
informací a zkušeností, metodická pomoc  
v místě atd.).

Další informační zdroje:
www.ma21.cz (Databáze MA21, základní infor-
mace, pravidla, kritéria).
www.mistniAgenda21.cz (postupy, metodické 
materiály, finanční zdroje, know-how)
www.ZdravaMesta.cz (asociace MA21, síťová 
spolupráce, služby pro členy).

K hodnocení kvality veřejné správy byla vytvo-
řena sada kritérií/úkolů. Naše obec je zařazena 
zatím v nejnižší kategorii „D“, která předpo-
kládá vytvoření organizačního zajištění pro-
cesu MA 21. V rámci naplňování programu byl 
ustanoven odpovědný politik a koordinátor, 
kterým byl zvolen usnesením zastupitelstva 
starosta obce. Dále byla vytvořena pracovní 
skupina se zastoupením jednotlivých aktérů 
veřejného života. Veřejnou správu zastupuje 
starosta obce, podnikatelský sektor Ing. Kate-
řina Hrabětová a neziskový sektor zastupuje 
Milan Sabol, předseda Spolku přátel kultury  
a sportu na Písečné. V rámci realizace programu 
se v letošním roce uskutečnila akce Den Země 
v Písečné a Setkání se starostou obce, kde se 
občané mohli zapojit do plánování a rozhodo-
vání o dění v obci. DĆ

Hlásíme se k udržitelnému rozvoji obce
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Usnesení
Usnesení č. 23 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 26. 6. 2017

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
23/1.1 Program jednání
23/1.2 Návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Mgr. Cienciala
23/1.3 Ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová
23/1.4 Plnění usnesení č. 22 ze dne 22. 5. 2017
23/1.5 Uzavření příkazní smlouvy č. SML-Z-N-17-192 mezi Základní školou a Mateřskou školou 

Písečná, příspěvková organizace, IČ 70640289 a Regionální poradenskou agenturou, 
s.r.o. se sídlem: Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ 26298163 na zpracování žádosti  
o dotaci k projektu „Dětský klub – Písečná“ v Operačním programu Zaměstnanost

23/1.6 Kupní smlouvu o prodeji části pozemku parc. č. 1103/2 o výměře 12 m2 a ceně 162,- Kč/
m2 v k.ú. Písečná u Jablunkova s paní Danuší Verčimákovou, bytem Písečná 176

23/1.7 Zapojení obce do Inteligentního systému nakládání s odpady od počátku roku 2018 
23/1.8 Zpracování žádosti o dotaci, administrace a organizace výběrového řízení na „Výstavbu 

obecního úřadu v pasivním standardu v obci Písečná“ společností Regionální rozvojová 
agentura Východní Moravy se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176, 
a pověřuje starostu obce uzavřením mandátní smlouvy

23/1.9 Pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu „Klubovna pro děti a mládež v Písečné“:  
1. Basta stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; 2. Cieslar s.r.o., 
Bystřice 325, 739 95; 3. Zowada s.r.o., Návsí 1002, 739 92

23/1.10 Smlouvu o dílo se společností Basta stavební práce s.r.o., se sídlem Hasičská 551/52, 
700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 03748901 na realizaci stavby „Klubovna pro děti a mládež 
v Písečné“ podpořené z dotace  MMR v Programu obnovy venkova pro rok 2017

23/1.11 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad

23/1.12 Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2016 sestavenou k 31. 12. 2016
23/1.13 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace, 

Písečná 42, za účetní období 2016 sestavenou k 31. 12. 2016
23/1.14 Rozpočtové opatření č. 3
23/1.15 Cenovou nabídku firmy C2pecap s.r.o., na zpracování projektové dokumentace „Místní 

komunikace k RD Lyskovi“ 
23/1.16 Dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách poskytování právní pomoci s Advokátní kance-

láří Hajduk & Partners s.r.o. se sídlem Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín
23/1.17 Darovací smlouvu č. PJ XI/1/261/1-Kw/Mt mezi Třineckými železárnami, a.s., se sídlem 

Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec a Základní školou a Mateřskou školou 
Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42

2. Vzalo na vědomí
23/2.1 Informace o schválení financování projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa  

v rámci výzvy č. 42 v Operačním programu životní prostředí 
23/2.2 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2016
23/2.3 Žádost o dotaci organizace Mobilní hospic Strom života na provoz sociální služby
23/2.4 Žádost o opravu místní komunikace na  pozemku p.č. 1107 v k.ú. Písečná u Jablunkova



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 3listopad 201722

Usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 16. 8. 2017

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
24/1.1 program jednání
24/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, Mgr. Lysková 
24/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Cienciala
24/1.4 plnění usnesení č. 23 ze dne 26. 6. 2017
24/1.5 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon zadavatelské činnosti ze dne 20. 6. 2016 v pro-

jektu Splašková kanalizace Písečná - I. etapa a projektu Chodník a inženýrské sítě Písečná
24/1.6 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  služebnosti s Lesy České republiky, s.p. se sídlem 

Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČO: 42196451
24/1.7 Smlouvu o nájmu s Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, IČO: 42196451
24/1.8 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IV-12-8013636/VB/001, Písečná, 644/29; Gruner–TRADE, NNK se společností 
ČEZ Distribuce a.s.

24/1.9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-8012343/011,2 se společností ČEZ Distribuce a.s.

24/1.10 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 27. 10. 2009 Základní 
školy a Mateřské školy Písečná, příspěvková organizace

24/1.11 poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Písečná, 
IČ 64121895 na opravu hasičské motorové stříkačky a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sboru dobrovolných hasičů Písečná 

24/1.12 rozpočtové opatření č. 4
24/1.13 delegování Ing. Marie Byrtusové jako člena školské rady

2. Vzalo na vědomí
24/2.1 žádost o umístění zpomalovacího retardéru, žádost č.j. 337/17
24/2.2 informace o přípravě zadávacích podmínek na projekt Splaškové kanalizace a Chodníku

Usnesení č. 25 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 2. 10. 2017

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
25/1.1 program jednání
25/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Ing. Sikora
25/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Mgr. Lysková
25/1.4 plnění usnesení č. 24 ze dne 16. 8. 2017
25/1.5 Zadávací podmínky a obchodní podmínky veřejné zakázky Splaškové kanalizace Písečná 

– I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná s navrženým doplněním
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25/1.6 hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Splaškové kanalizace Písečná – I. etapa“ a „Chodník  
a inženýrské sítě Písečná“ ve složení Bc. David Ćmiel, Mgr. Pavel Kantor a Mgr. Bogdan Cienciala

25/1.7 pořadí uchazečů v zakázce malého rozsahu „Hřiště street workout Písečná“: 1. HRAS – 
zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, Havířov – Dolní Datyně; 2. LUNA PROGRESS s.r.o., 
Zdenice 40, 384 01 Nebahovy; 3. Unipark s.r.o., Sladkovského 1606/13, Brno – Královo Pole

25/1.8 Smlouvu o dílo se společností HRAS -  zařízení hřišť s.r.o., se sídlem Zemědělská 145/6, Havířov 
– Dolní Datyně na dodávku vybavení pro akci „Hřiště street workout Písečná“ realizovaného 
v rámci projektu Brenna Písečná – společný start v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika

25/1.9  Smlouvu o dílo na zpracování projektu Změna stavby před dokončením – Obecní úřad  
a Mateřská škola Písečná s Ing. Štěpánem Šňupárkem, se sídlem 30. dubna 14, Ostrava 1

25/1.10 a)  Finální dokument Místní akční plán pro ORP Jablunkov včetně příloh – Mapy vzdělá-
 vání (Místní akční plán pro ORP Jablunkov – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138), 

který byl projednán a schválen Řídícím výborem dne 4. 9. 2017
 b)  Přílohy k finálnímu dokumentu MAP:
       1. Analýza vnitřního prostředí, charakteristika území
       2. Analýza zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Jablunkov
       3. Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy, potřeby a plány aktivit
       4. Metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentu v území pro oblast    
            vzdělávání
       5. Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů – SWOT analýzy
       6. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023
       7. Projekty spolupráce
       8. Roční akční plán
25/1.11 Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady ze dne 11. 12. 2001 o zavedení 

a provozování Inteligentního systému nakládání s odpady 
25/1.12 Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 

392, 739 61 Třinec – Staré Město
25/1.13 po projednání účast ve veřejné sbírce za účelem „obnovy dřevěného kostela Božího Těla 

v Gutech“ a přispěje částkou ve výši 5 000,- Kč, která bude zaslána na zvláštní bankovní 
účet číslo 7657654/0300 zřízený u Československé obchodní banky, a.s.

25/1.14 rozpočtové opatření č. 5
25/1.15 roční záznamy do kroniky obce Písečná za období 2012 – 2014
25/1.16 Darovací smlouvu o darování podílu v pozemku parc. č. 714/12 a v pozemku parc. č. 1076/1  

s Evou Bednaříkovou a Jiřím Bednaříkem, oba bytem Písečná 151, Václavem Bojkem, bytem 
Bezručova 819, Jablunkov, Vandou Byrtusovou, bytem Bystřice 900, Josefem Filipkem, 
Písečná 26, Ing. Janem Filipkem, bytem Těšínská 575/46, Havířov – Bludovice, Ing. Maria-
nem a Barbarou Filipek, oba bytem Sadová 193/4, Karviná – Fryštát, Stanislavem Hamrozim, 
bytem Písečná 91, Davidem Haratíkem, bytem Písečná 242, Josefem Lyskem, bytem Písečná 
138, Drahomírou Lyskovou, bytem Písečná 20 a Martinem Roženkem, bytem Písečná 228 

25/1.17 vyřazení majetku dle předloženého návrhu MŠ a ZŠ Písečná čj. 404/2017

2. Vzalo na vědomí
25/2.1 plán financování investičních akcí obce Písečná
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Maškarní ples 2018
Rád bych Vás pozval v sobotu 10. února 2018 
na jubilejní desátý Maškarní ples, tentokrát na 
volné téma. Těšit se můžete na super zábavu 
s tradičními soutěžemi. K poslechu a hlavně  
k tanci nám bude hrát DJ Songo.

Na viděnou se těší Milan Sabol, předseda
Spolku přátel kultury a sportu na Písečné, z.s.

Kalendář akcí
5. 12. Mikuláš
16. 12. Výstava holubů
31. 12.  Silvestrovský fotbal

13. 1.  Bal PZKO
20. 1.  Hasičský ples
27. 1.  Myslivecký ples

3. 2.  Ples SRPŠ
10. 2.  Maškarní ples
14. 2. Výroční schůze Klubu důchodců  

Písečná

16. 3.  Tvořivé dílny
17. 3.  Turnaj ve stolním tenisu
21. 3.  Vítání občánků

VÝSTAVA POŠTOVNÍCH HOLUBŮ  
OS TŘINEC 
v Kulturním domě Písečná 

dne 16. 12. 2017  
8 - 18 hodin 
Můžete se těšit na tombolu, domácí  
občerstvení a prodej holubů. 

JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI 
           Těší se na vás ZO Jablunkov 
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V dohledné době opět nastane hlavní topná 
sezóna a všichni provozovatelé spalinových 
cest by neměli zapomenout na povinnosti sou-
visející s jejich provozem, které jsou stanoveny 
vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali 
smutným číslem ve statistice požárů způsobe-
ných zanedbáním čištění a kontrol spalinových 
cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní 
zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, 
revize a čištění spalinových cest musí pro-
vádět a kdo je může provádět? 
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím 
vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav  
a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný 
přístup ke spalinové cestě a k jejím otvorům, 
dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých 
předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby 
a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám 
oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole 
nebo revizi. Kontrolu spalinové cesty pro-
vádí oprávněná osoba, kterou je držitel živ-
nostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí před jejím 
uvedením do provozu, dále při každé stavební 
úpravě komína, při změně druhu paliva připo-
jeného spotřebiče, před připojením spotřebiče 
do nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi 

spalinových cest může provádět oprávněná 
osoba, která je zároveň držitelem osvědčení 
revizního technika spalinových cest.
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící 
práce, zejména se zaměřením na odstraňo-
vání pevných usazenin, nečistot a kondenzátů. 
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná 
osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výko-
nem do 50 kW včetně lze provádět svépo-
mocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte 
jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče 
na tísňovou linku 150, případně 112. Požár  
v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl 
popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbu-
chu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit 
plameny vhazováním suchého písku vymetacími 
dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze 
použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. 
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu 
do komína (např. uzavřením vzduchové klapky 
u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním 
sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v pří-
padě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo 
života zasahující osoby!
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Topení a komíny

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon  
připojeného  
spotřebiče 
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné
PlynnéCeloroční 

provoz
Sezónní 
provoz

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW  
včetně

Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za 
rok 2 × za rok 1 × za 

rok 1 × za rok

Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
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Už nadešel nádherný vánoční čas 
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.  

Tak oslavte ten svátek spolu, 
bok po boku u štědrovečerního stolu! 

Krásné Vánoce! 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018 přejí 

starosta, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu 


