
                                                         

 

 

Zápis z jednání u Kulatého stolu na téma Oslavy 100. výročí založení 

republiky, výsadba stromů a keřů ve Sportovně relaxační parku, Společenské 

a kulturní akce v roce 2019 

 konaného dne 17. 10. 2018 od 16.00 hodin v objektu Výletiště Písečná 

 

Přítomni:  – zástupci spolků, koordinátor pro MA 21, zaměstnanci OÚ 

Ing. Byrtusová Marie, Bc. David Ćmiel, Mgr. Pavel Kantor, Ing. Władyslaw Sikora, Miroslav Ćmiel, 

Miroslava Placzková, Milan Sabol, Jan Ligocki, Petra Rathouská  

Zapisovatelka: Petra Rathouská 

Program jednání: 

1. Oslavy 100. výročí založení republiky, výsadba stromů a keřů ve Sportovně relaxačním parku 

2. Termínová listina roku 2019 

3. Kalendář pro rok 2019 - podklady 

4. Zpravodaj obce 

5. Plesová sezóna 2019 – zdobení sálu kulturního domu 

6. Den obce Písečná 2019 

7. Diskuse 

 

 

Jednání: 

Jednání zahájil starosta obce a současně koordinátor MA 21. Přivítal přítomné a navrhnul program 

dnešního setkání. Nikdo neměl žádné doplňující připomínky.  

 

1. Koordinátor navrhnul rámcový program oslav 100. výročí vzniku republiky se zapojením široké 

veřejnosti, zasazení Stromu svobody – Lípy velkolisté a první výsadbu v plánovaném Sportovně 

relaxačním parku – cca 15 ks stromů, cca 20 ks keřů, představil plán výsadby, termín 19.10. od 

15.00 

- úvod výsadba Lípy velkolisté, hymna, proslov místostarosty 

- výkopy jam strojně, dovoz substrátu –zajistí 0Ú 



- členové spolků SDH Písečná, Klub důchodců, Spolku přátel kultury a sportu, PZKO – rozmístění 

stromů, přihrnutí zeminou, opěrná konstrukce kůly, vázací popruhy, zalití, bude přítomen 

zahradní architekt 

- večerní posezení – občerstvení zajistí ženy z Klubu důchodců, grilované párky, pivo, limo 

- Ing. Byrtusová navrhuje, aby stromy a keře, které budou vysazeny, byly do budoucny 

označeny tabulkou s názvem dřeviny. 

 

2. Termínová listina roku 2019 – veškeré termíny konání akcí byly již spolky zaslány. Během 

tohoto jednání bylo nutno dohodnout se na posledním promítání letního kina. Třetí promítání 

se konalo vždy předposlední neděli před koncem prázdnin, v roce 2019 však tato neděle 

připadá hned po dni obce Písečná. Z diskuse vzešlo, že termín 25. 8. 2019 je pro promítání 

vhodný. Další akcí s nejasným termínem konání je kulinářský festival. Jelikož se koná vždy první 

sobotu v měsíci listopadu a na rok 2019 tento termín připadá také na dušičky, přesune se 

konání Písečanského kobzolu na sobotu 9. 11. 2019 

 

3. Kalendář obce na rok 2019 – podklady pro zápis termínů a fotografie do kalendáře pro rok 

2019 byly již zástupci spolků zaslány. Pokud by měl zájem ještě někdo o doplnění, může tak 

učinit do 24. 10. 2018  

 

4. Zpravodaj obce Písečná – uzávěrka posledního letošního čísla je 24. 10. 2018. Starosta uvedl, 

že by rád v každém čísle obecního zpravodaje viděl příspěvky místních spolků, jelikož zpravodaj 

se tak stává atraktivnějším a zajímavějším. Znovu bylo apelovány na zástupce spolků, aby na 

e-mailovou adresu obce zasílali i informace o tom, že žádný článek ve zpravodaji zveřejnit 

nechtějí. Na dotaz Ing. Sikory, proč je uzavírka zpravodaje v takovém předstihu oproti jeho 

vydávání, bylo sděleno, že vše je způsobeno dlouhou grafickou přípravou v tiskárně.  

 

5. Plesová sezóna 2019 – zdobení sálu kulturního domu na nadcházející plesovou sezónu je v režii 

SDH Písečná.  

 

6. Den obce Písečná 2019 – starosta uvedl, že termín na příští rok je stanoven na 24. 8. 2018. 

Součástí bude opět Běh Písečnou a fotbalový turnaj. Na přípravu občerstvení se přihlásili 

zástupci SRPŠ a Spolek přátel kultury a sportu na Písečné. Starosta zatím program vytvořen 

nemá. Zvažuje vystoupení kapely Dr. Ong. Návrhy přítomných na např. Michal David revival. 

Vhodné by také byla roková kapela, která hraje písně od různých interpretů. Pan Ćmiel by rád 

v programu něco ze Šlágru, např. Ludovíta Kašubu. Pro děti bude opět připraven program, 

osloven bude p. Riedl (klaun Hopsalín) zda by bylo možné připravit program s jiným 

vystoupením. Během diskuse také vzešel návrh na zjednodušení programu, aby mohla začít 

dříve diskotéka. Dalším návrhem n zkvalitnění programu je výměna DJ, jelikož lidé se 

současným DJ Labajem nejsou moc spokojeni. K tomuto starosta uvedl, že přes pana Labaje je 

zajištěno ozvučení celé akce, proto hraje na konci programu právě on.  

 

7. Diskuse: 

 

- Ing. Sikora pořádal o stanovení termínu plesu na rok 2020, vzhledem k nutnosti objednání 

muziky. Po dohodě s ostatními zástupci spolku byl termín plesu SDH stanoven na 

18. 1. 2020. Na toto téma navázala Miroslava Placzková, která zamluvila pro SRPŠ termín 

plesu v termínu 25. 1. 2020 



- Miroslava Placzková sdělila, že v Písečná vzniká nová klub „Ženy sobě“, jehož náplní bude 

setkávání se maminek na mateřské dovolené v dopoledních hodinách. Využívat by chtěly 

objekt výletiště i kulturní dům. Navrhuje také v budoucnu tento klub propojit s klubem 

důchodců, kdy by ve spolupráci žen navštěvujících tento klub mohl vzniknout např. 

mikulášský jarmark či pro kreativní dílny pro ženy. K tomuto starosta uvedl, že v prvním 

roce fungování by tento klub byl zproštěn od placení veškerých energií a nájmu. 

- Písečanský kobzol – tento kulinářský festival proběhne v sobotu 3. 11. 2018 od 16.00 hodin 

v sále kulturního domu. Zájemci o přihlášení do soutěže se mohou hlásit do pátku 2. 11. 

2018. Téma soutěžních jídel je zelí a kapusta jako hlavní chod.  

 

 

 

 

Nebyly podány další návrhy k projednávání. 

 

 

 

Zapsala:  Petra Rathouská 

 

 


