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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
komunální volby jsou za námi a vy jste svými 
hlasy rozhodli o tom, že zastupitelstvo bude 
příští čtyři roky pracovat ve složení: 
Ing. Marie Byrtusová, Bc. David Ćmiel, Mgr. Pavel 
Kantor, Ing. Władyslaw Sikora, Tomáš Benek, 
Mgr. Bogdan Cienciala a Ing. Radek Byrtus. 
Zastupitelstvo po volbách prošlo částečnou 
obměnou, nováčky jsou Ing. Radek Byrtus, 
který kandidoval za SNK Za rozvoj Písečné 
a pan Tomáš Benek, který kandidoval za SNK 
„Písečná – místo pro život“. Naopak v zastu-
pitelstvu po volbách nepokračují paní Žaneta 
Poloková, která v  zastupitelstvu působila  
12 let a Mgr. Eva Lysková, která ve funkci půso-
bila 4 roky. Za jejich práci a přínos k rozvoji obce 
oběma velmi děkuji.

V zákonem stanovené lhůtě proběhlo po vol-
bách i ustavující zasedání, na kterém bylo zvo-
leno staronové vedení obce, neuvolněným mís-
tostarostou byl opět zvolen Mgr. Pavel Kantor 
a já jsem od zastupitelů znovu získal mandát 
vést obec i příští čtyři roky. Na tomto místě 
bych chtěl za celé nově zvolené zastupitelstvo 
poděkovat za projevenou důvěru. Věřím, že 
všichni budeme k práci zastupitelů přistupovat 
svědomitě a zodpovědně a společně přispě-
jeme k dalšímu rozvoji naší obce. 
Závěrem krátkého úvodníku mi dovolte, abych 
Vám popřál klidné a  ničím nerušené prožití 
svátků vánočních a do nového roku Vám přeji 
pevné zdraví, mnoho úspěchů a splněných přání.
 David Ćmiel, starosta obce

Zleva Mgr. Pavel Kantor, Tomáš Benek, Bc. David Ćmiel, Ing. Władyslaw Sikora, Ing. Marie Byrtusová, 
Mgr. Bogdan Cienciala a Ing. Radek Byrtus.
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Písečná 
konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Složení zastupitelstva obce Písečná  
ve volebním období 2018 – 2022

Počet možných voličů v obci  770
Počet hlasujících voličů  489
Počet platných hlasů  489
Volební účast v procentech  63,51 %
___________________________________

pořadí, jméno    počet získaných
a příjmení kandidáta  hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů „Písečná – 
místo pro život“
1. Bc. David Ćmiel  359
2. Mgr. Pavel Kantor  282
3. Ing. Władyslaw Sikora  328
4. Ing. Marie Byrtusová  274
5. Tomáš Benek   268
6. Libor Szotkowski  288
7. Miroslav Ćmiel   218

Česká strana sociálně demokratická
1. Žaneta Poloková       97
2. Radomír Macoszek       42
3. Jitka Krawczyková       26
4. Ing. Kateřina Hrabětová       45
5. Marta Cieslarová       36
6. Evžen Lysek        43
7. Marie Krzyžanková       21

Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj 
Písečné
1. Ing. Jan Krzok   122
2. Kateřina Sikorová       71
3. Zdeněk Buček        76
4. Ing. Radek Byrtus   137
5. Bc. Filip Jaracz   124
6. Ing. Marie Veličková       82
7. Mgr. Bogdan Cienciala  135
8. Mgr. David Bielesz       85
9. Karel Kaleta        55

Zastupitelstvo obce
Bc. David Ćmiel starosta
Mgr. Pavel Kantor místostarosta
Tomáš Benek člen zastupitelstva
Ing. Radek Byrtus člen zastupitelstva
Ing. Marie Byrtusová členka zastupitelstva
Mgr. Bogdan Cienciala člen zastupitelstva
Ing. Władyslaw Sikora člen zastupitelstva

Finanční výbor
Mgr. Bogdan Cienciala předseda finančního výboru
Tomáš Benek člen finančního výboru
Ing. Władyslaw Sikora člen finančního výboru
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Kontrolní výbor
Ing. Radek Byrtus předseda kontrolního výboru
Ing. Marie Byrtusová členka kontrolního výboru
Tomáš Benek člen kontrolního výboru

Výbor pro národnostní menšiny
Ing. Władyslaw Sikora předseda výboru pro národnostní menšiny
Ing. Marie Byrtusová členka výboru pro národnostní menšiny
Alžběta Kurková členka výboru pro národnostní menšiny

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 5. 1. 2019 

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

Písečná – svoz SO v 52. týdnu bude proveden ve ČT 26. 12. 2019

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů
Obec: Písečná

Způsob sběru: MOBILNÍ POUZE NEBEZPEČNÉ ODPADY
datum hodina stanoviště sběru

11. 5. 2019
21. 9. 2019

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

11. 5. 2019 9:30 - 17:00 
centrum u KD
konečná - autobusová točna
Žihla naproti bývalé ETY

Harmonogram svozu v obci Písečná – rok 2019
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Obecní úřad Písečná zve všechny děti na tradičního 

 

který se bude konat ve středu 5. 12. 2018 od 15.30 hodin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program: 
 “Včelí medvídci zpívají” - 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 středy 5. 12. 2018 do pátku 
8. 12. 2018. 
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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
Anna Lysková 70 let Písečná 169
Jana Sikorová 60 let Písečná 172

Říjen 
Pavel Byrtus 75 let Písečná 14
Irena Nieslaniková 70 let Písečná 70
Bronislav Nieslanik 70 let Písečná 70

Listopad
Vladislava Nieslaniková 60 let Písečná 947

Prosinec
Jiřina Sabolová 60 let Písečná 82

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

Informace obecního úřadu…

• V období vánočních svátků, tj. od 21. 12. 
2018 do 31. 12. 2018 bude obecní úřad uza-
vřen.

• 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 2019. 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 2019. 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 
2019, bude v  sobotu 
5. 1. 2019. Další svozy 
budou následovat v  pravidelném 14 ti 
denním intervalu.
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V průběhu měsíce září letošního roku byl v kapli 
sv. Isidora v Písečné instalován nový zvon spolu 
s rekonstruovaným pohonem a ovládací auto-
matikou. Obec k pořízení nového zvonu při-
stoupila v souvislosti s nutností výměny zasta-
ralého systému pohonu zvonu a  ovládání, 
které neodpovídalo současným požadavkům. 
V rámci ověřování možností oprav u českých 
zvonařských firem nabídku předložila pouze 
firma Impuls B z  Ostravy, která při výrobě 
zvonů spolupracuje s  italskou zvonařskou 
dílnou ECAT Campane. Po přeměření a pro-
věření konstrukce zvonice byl navržen nový 
zvon o váze 34 kg odlitý ze zvonoviny, což je 
slitina bronzu a cínu. Zvon je naladěn v tónině 
B2 a je ozdoben reliéfním zdobením a nápisy. 
Na jeho těle je obecní erb s letopočtem odlití 
a podobizna sv. Isidora s nápisem „Sv. Isidore, 
patrone úrody, oroduj za nás“. Nový zvon byl 
do kaple zavěšen dne 21. 9. 2018 po vysvěcení 

farářem Januszem Kiwakem v průběhu mše 
svaté sloužené u kaple. 
Historie naší kaple sv. Isidora popsal ve vyprávění 
pan Josef Hamrozi, bytem Písečná čp. 24, který se 
o kapličku společně s dalšími spoluobčany mnoho 
let staral. Kaple byla vystavěna někdy na počátku 
minulého století sedlákem Walkem, který zvo-
nici nechal postavit jako projev díků za záchranu 
svého života. Když se totiž jednou vracel z pole, 
udeřil do jeho vozu blesk, který zabil koně a zapá-
lil vůz. Nešťastnou událost sedlák přežil a jako 
poděkování nechal vystavět na místě události 
kapli. Původně nebyla na kapli umístěna zvonice. 
K instalaci zvonu došlo až v 50. letech 20. století, 
kdy byla při rekonstrukci budovy školy v Písečná 
zrušena i zvonice a pro zvon se hledaly možnosti 
nového využití. Zvon byl původně vyroben ve 
slévárnách Třineckých železáren v roce 1949. 
Kaple byla v průběhu své existence několikrát 
rekonstruována. Na rekonstrukcích se podíleli 

Nový zvon v kapli sv. Isidora
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mnozí občané, byl to pan Josef Hamrozi, Alois 
Byrtus, Josef Slowik, Josef Filipek, Jan Placzek, 
Josef Jochymek, tesaři Lysek, Byrtus a Lipowski 
a mnoho dalších. Opravy a modernizace se hradily 
většinou ze sbírek občanů a občané také věnovali 
dřevo na věž kapličky. Zvonění se zpočátku prová-
dělo ručně za pomocí lan a kladek. Prvním zvoní-
kem byl pan Pavel Kurek. Nyní se o kapli a zvonění 
stará pan Stanislav Byrtus. Rodina Byrtusových 
společně s rodinou Szotkowských také věnovala 
obci pozemek, na kterém zvonice stojí. Chtěl bych 

na tomto místě poděkovat všem občanům, kteří 
se o kapli sv. Isidora starali nebo starají. Kaple 
sv. Isidora společně s  kaplí Matky Boží Čen-
stochovské patří k symbolům naší obce, jsou 
jedinými sakrálními stavbami a také zřejmě i his-
toricky nejstaršími dochovanými stavbami v obci 
a jsou také jedinými místy v obci, kde se v prů-
běhu roku konají mše svaté. 
Přejme si, aby se našim kapličkám dostávalo 
stejné péče a pozornosti i v letech příštích.

David Ćmiel, starosta obce

Děkuji paní Izabele Hanzel Skupień za zdobení zvonu u příležitosti vysvěcení. 
David Ćmiel, starosta obce

Poděkování

V pátek odpoledne 19. října 2018 jsme se 
společně s dalšími občany naší Písečné sešli 
v areálu Výletiště u příležitosti připomenutí 
významného 100. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky. Hlavní událostí odpoledního 
programu byla výsadba Stromu svobody u kul-
turního domu, českého národního stromu, lípy, 
která nám bude připomínat toto významné 
výročí a setkání nás všech. Dalším záměrem 
byla výsadba dalších stromů a  keřů, které 
vyplní prostor areálu Výletiště.
Na slavnostním setkání všechny přítomné při-
vítal místostarosta obce Mgr. Pavel Kantor pro-
slovem a poté byla akce zahájena českou státní 
hymnou. Těší nás, že i v takovém pochmurném 
počasí přišli občané všech věkových skupin 
v důstojném počtu. Byli to především zástupci 
našich spolků seniorů, spolku kultury a sportu 
na Písečné, PZKO, SRPŠ a  Hasičů. Samotná 
výsadba proběhla pod odborným dohledem  
p. Ing. Drongové a p. Ing. Kasíkové, které nejdříve 

provedly instruktážní výsadbu Stromu svobody 
pro zúčastněné. Toto vzorové sázení stromu 
pomohlo ostatním při následné výsadbě zhruba 
20 stromů a keřů. Po práci čekalo na všechny 
pomocníky občerstvení, a to v podobě dobrého 
pivka a párků. Z následné debaty u občerstvení 
byla akce hodnocena jako zdařilá a doufáme, 
že stromy a keře, které se podařilo vysadit, nám 
budou v budoucnu zkrášlovat okolí kulturního 
domu a Výletiště. Děkujeme všem, kteří se této 
akce zúčastnili a přispěli k vzpomínce na velmi 
významné výročí vzniku naší republiky.

Zuzana Kantorová, Písečná, ZŠ Jablunkov

Tento projekt byl realizován v  rámci místní 
agendy MA21 se zapojením veřejnosti.

Strom svobody na Písečné
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V sobotu 3. listopadu se v Kulturním domě usku-
tečnil další ročník kulinářského festivalu „Píse-
čanský kobzol“. Do soutěže o nejlepší pokrm, 
který se tentokrát vařil ze zelí či kapusty, se 
přihlásilo 12 soutěžících. Porota složena ze 
zástupců místních spolků pak jako nejlepší 
pokrm vyhodnotila „Vepřový měšec plněný 
kyselým zelím“ od pana Martina Brodka. Recept 
na tento vítězný pokrm najdete níže a zveřejněn 

je také na stránkách obce www.obecpisecna.cz
Pro všechny přítomné v  sále byl připraven 
k  ochutnání bigos a  kapušňok, nechyběly 
samozřejmě ani bramborové placky. Celá akce 
byla zpříjemněna hudbou, o kterou se postaral 
pan Daniel Drong. 

Vepřový měšec plněný kyselým zelím
- vepřové maso (kotlet, kýta)
- kyselé zelí
- anglická slanina
- sůl a pepř

Vepřové maso nakrájíme na plátky, nakle-
peme, osolíme a opepříme. Z kyselého zelí 
vymačkáme vodu, opepříme a smícháme se 
slaninou nakrájenou na drobné kostičky. Touto 
směsí poté naplníme vepřové plátky, uděláme 
měšec, který prudce opečeme a  dusíme ve 
vlastní šťávě asi 1 hodinu.

Písečanský kobzol
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Nedávno, na začátku školního roku, děti 
v mateřské škole přivítaly jejich paní učitelky, 
všechny se jistě těšily na kamarády a  nové 
hračky. Rodiče s obavami doufali, aby to jejich 
ratolesti zvládly. 
Prvňáčci udělali svůj první krok do školních 
lavic a velmi rychle si zvykli na rytmus vyučo-
vacích hodin, zvonění i přestávek. Ostatní žáci 
ve škole s očekáváním a radostnými jiskřičkami 
v očích doufali, že potkají své spolužáky, popo-
vídali si o nových zážitcích a s paní učitelkami 
budou sdílet svůj další školní rok.

A co už jsme za tu krátkou dobu stihli?
V mateřské škole paní učitelky zorganizovaly 
Drakiádu, při které také pomáhali rodiče. Obě 
oddělení Koťátek i Šikulů navštívila divadelní 
představení Větřík Petřík. Kulturní podívanou 
zažijí v listopadu i v třinecké Trisii, kde navštíví 
divadelní představení Dášeňka. Starší děti 
dojíždějí od října do Bystřice na bazén, kde 
absolvují 10 lekcí plavání.   
V základní škole žáci absolvovali školní kolo 
přespolního běhu, ti nejlepší postoupili do kola 
okrskového v Jablunkově, kde měli také úspěch 
a přivezli 3 medaile.  
Jelikož bylo krásné babí léto, podařila se i Dra-
kiáda.
Na začátku října se žáci podívali do zážitko-
vého centra Ursus v Dolní Lomné, kde se mohli 
dozvědět spoustu informací o šelmách v Bes-
kydech a navštívili místní muzeum.  
Dalším velkým zážitkem bylo představení Sně-
hurka na ledě. Naši žáci se mohli podívat do 
Werk arény a po nádherném vystoupení, které 

zanechalo hluboký zážitek a prošli malou tré-
ninkovou halou, kde se pod vedením hoke-
jového trenéra mládeže podívali do šaten 
mladých hokejistů, posilovny, tělocvičny a na 
ledovou plochu.  
Naše škola je zapojena i do různých projektů. Za 
pomocí dotace z EU můžeme financovat Dětský 
klub, v  rámci kterého navštěvují děti různé 
kroužky od sportovních aktivit přes výtvarnou 
činnost až po angličtinu. Pro rodiče, kteří brzy 
ráno jezdí do práce, mohou jejich děti přijít do 
ranní družiny již od 6 hodin. 
Dalšími projekty jsou Ovoce do škol, Mléko do 
škol, Olympijský víceboj a Recyklohraní. 
Od kalendářního roku 2019 budeme zapo-
jeni do dalšího projektu pod názvem Moderní 
škola, která je taktéž podporována EU a při-
nese financování školního asistenta v MŠ i ZŠ, 
nové tablety podpoří vyučování a taktéž roz-
šíří aktivity v družině. V MŠ proběhnou besedy 
s odborníky a pro pedagogy bude možnost 
dalšího vzdělávání.
Dovolte mi ještě poslední slova. Naše škola má 
nové webové stránky, kde můžete najít infor-
mace z MŠ, ZŠ, ŠD, jídelny i z Dětského klubu, 
přečíst si novinky i události, které se staly, a to 
vše pohromadě. Na stránkách stále pracujeme 
a snažíme se je zdokonalovat – zsmspisecna@
seznam.cz.
Do probíhajícího školního roku přeji všem 
dětem, žákům, pedagogům i  provozním 
zaměstnancům školy hodně zdaru a  úspě- 
chu.

Mgr. Eva Byrtusová

ZŠ Písečná - Dostáváme se ke konci 1. čtvrtletí  
Čas neúprosně běží
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Vážení rodiče, přátelé školy, 
milí spoluobčané…

Začal nový školní rok, dětem 
přejeme, aby byl pro ně ve 
všech směrech úspěšný, 
a  doufáme, že si ho spo-
lečně opět užijeme na všech 
našich i školních akcích.
Od tohoto školní roku jsme se rozhodli finančně 
ulehčit rodičům dětí s povinnou školní docház-
kou, a to v podobě příspěvků 150 Kč / na dítě, 
které od nás obdržely paní učitelky na školní 
potřeby a pomůcky, které jinak v září nakupují 
rodiče.

Jelikož nám loni na podzim 
počasí nepřálo a  dětská 
olympiáda se musela pře-
sunout na květen 2018, roz-
hodli jsme se, že další olym-
piádu uspořádáme až za rok 
- v září/říjnu 2019. Už teď se 
na ni těšíme a doufáme, že 
nás počasí nezklame.

Máme velkou radost z letošních Radovánek, 
které byly opravdu velice úspěšné a  vyda- 
řené.
Při téhle příležitosti bychom opět chtěli moc 
poděkovat všem rodičům a přátelům školy, 
kteří nám na našich akcích pomáhají, ať už 

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z. s.
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chodí přímo do funkcí, pomáhají s přípravou, 
úklidem, něco napečou nebo jakýmkoliv způ-
sobem pomůžou - moc děkujeme. Jen díky Vám 
můžeme akce pořádat a jsou proto tak krásné 
a opravdu úspěšné.
Uspořádali jsme setkání maminek s dětmi za 
účelem se seznámit a mít tak možnost spo-
lečně trávit čas při různých aktivitách nebo si 
jen tak popovídat u kávy apod. Akce to byla 
vydařená, hlavně maminky, které z Písečné 
nepocházejí, byly rády, že se seznámily, popo-
vídaly si a plánují další setkání. Budeme moc 
rádi, když se připojíte. O další akci budeme 

ještě informovat plakáty nebo na našich face-
book stránkách Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ 
Písečná, z. s. 
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na náš 
ples v  Neformálním stylu, který se usku-
teční v sobotu 12. 1. 2019 v KD na Písečné od  
19 hodin. Přijďte si s námi zatančit. Budeme 
se na Vás těšit.
Jako poslední nám dovolte popřát Vám poho-
dový advent, který se už blíží, kouzelné Vánoce 
s rodinou a blízkými a do nového roku 2019 
hlavně zdraví a lásku.

Jana Avratová, místopředseda
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Jako podziynkowani członkóm naszego koła 
PZKO za całorocznóm robote była naplano-
wano wycieczka do winnego sklepa na poud-
niu Morawy. Właściciel winnice przigotowoł 
degustacje swoich win i wspaniałe posiedzyni 
w swoim winnym sklepie. Przi dobrym winku, 

wesołej debacie i  śpiywu z  akordeonistóm 
bawili my sie dłógo.
Przi debacie my spóminali też na latośni 
imprezy, jako na wydarzóny bal zkraja roku, 
walne zebrani na kierym my odgłosowali 
zarzónd koła i omówiali dalśi iniciatywy.

PZKO PIOSECZNA

Krajina zahalila svou tvář do sněhových závějí, sladké tajemství se šíří krajinou.
Nastává krásný vánoční čas. Přeji, ať přijde štěstí, zdraví, pokoj, láska mezi Vás!

Krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví, lásky a Božího 
požehnání do nového roku 2019 přeje svým 

členům, ale i všem ostatním občanům Písečné 
za klub důchodců

Miroslav Ćmiel
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Hasičská sezóna letošního roku je za námi, a to 
s velikým úspěchem.
Naši mladí nadšenci pro hasičský sport dále 
pokračují. A to 14. 7. na domácí půdě, kde jste 
se mohli na vlastní oči přesvědčit, že jsou dobře 
sehraný tým. Zde se Vám představili tři druž-
stva mladších žáků a to díky tomu, že byli do 
klání zapojení i ti nejmenší a jeden tým star-
ších. Umístění mladších žáků bylo následu-
jící: 1. místo mladší žáci ‚B‘ s časem 19,04s,  
2. místo mladší žáci ‚A‘ s časem 21,50 s a 9. místo 
mladší žáci ‚C‘ měli NP neboli „nevadí příště“. 
Umístění starších 6. místo s časem 45,28 s, těm 
se sice moc nedařilo, ale i tak předvedli vynika-
jící výkony. Celkem se této soutěže zúčastnilo 
devět týmů mladších žáků a šest týmů starších 
žáků z okolních sborů.
21. 7. proběhlo poslední kolo Jablunkovského 
okrsku, které se konalo v Písku. My jsme měli 
poslední možnost si zapsat cenné body do cel-
kového hodnocení, což se i událo.
Mladší žáci ‚A‘ 2. místo s časem 31,07 s, mladší 
žáci ‚B‘ 6. místo s časem 55,42 s a starší žáci 
5. místo a čas 38,92 s. Zde to měli o dost těžší 
hlavně proudoví, protože měli nastříkové 
terče, to je terč s určitým objemem nádrže až 

po jejím naplnění se čas zastaví. Po sečtení 
všech bodů okrskového seriálu došlo na cel-
kové zhodnocení. Kde naši mladší žáci obsa-
dili 1. místo a starší nezůstali pozadu, došli si 
na bednu taktéž pro 1. místo. Toto byl zatím 
náš nejúspěšnější rok, co se v krátkých novo-
dobých dějinách u Mladých Hasičů Písečná  
píše.
Ještě 18. 8. jsme vyrazili na další závody tohoto 
typu a to do Milíkova zde jsme dovršili sezónu 
časy mladší žáci ‚A‘ 33,31 s, mladší ‚B‘ 21,64 s  
a starší 17,04 s.
Tímto chci ještě jednou našim svěřencům pob-
lahopřát k těmto úžasným výsledkům.
Poděkování patří všem, co tyto nadšence 
vedou, taktéž rodičům, prarodičům za morální 
podporu a pomoci před a při závodech.
V kategorii mužů a žen náš sbor reprezentovaly 
hlavně ženy, které se i letos účastnily soutěže 
Gorolský pohár. Ženský tým byl letos ve velké 
pohodě, holky byly sehrané nejen při soutěž-
ních útocích a brzy se to projevilo i v dosaže-
ných časech na soutěžích. První dvě kola jim 
sice nevyšly, ale už ve 3. kole v Hrádku braly 
plný počet bodů za 1. místo. Další dvě kola byly 
opět bodově slabší. Pak se ale konala soutěž 

SDH Písečná

Dalszóm imprezóm była obsada naszi budy na 
tegorocznym Górolskim Świyncie, przi pora-
chunku my sie zgodzili na tym że wszycko szło 
gładko.
Latoś nóm wroz z gojnymi przipadło pómogać 
przi organizowaniu Dnia Gminy na Piosecznej. 
Ze starostóm i zastympcami gminy to szło jako 
po maśle.
W cióngu roku sie niezapominało na naszych 
jubilantów.
Jako ostatnio latoś inicyjatywa była sadzyni 
strómków pokoju ze zastympcami gminy 

i  spółków z  okazji stulecia niepodległości 
Republiki.
Chcioł bych jeszcze na kóniec podziynkować 
starostowi i zastympcóm gminy za pozytyw-
nóm wzajemnóm współprace w całym roku 
a nowozwołónym powodzynia do dalszy nie-
lachki roboty. Głównie dziynkujym naszym 
aktywnym członkóm i sympatykóm koła za 
całorocznóm robote. 

Prezes koła 
Jan Ligocki
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na domácí půdě u nás v Písečné a holky potě-
šily všechny domácí fanoušky, když vyhrály 
jediným dosaženým časem pod 20 s. V dal-
ších kolech pak ještě následovala vítězství 
v Marklovicích a v Milíkově. Celkově to stačilo 
na umístění na bedně. 3. místo je pro ně vyni-
kající odměnou a pokud holky vydrží ve stejné 
sestavě i další rok, mohou pomýšlet i na příčku 
nejvyšší. 
Domácí hasičská soutěž se konala 14.7. Od 
11:00 se konala soutěž mladších a  starších 

žáků. Od 14:00 pak soutěž mužů a žen. Počasí 
si s námi trochu pohrálo, ale i tak se soutěž 
povedla a zavítalo k nám 19 mužských a 12 
ženských družstev. V kategorii mužů zvítězilo 
družstvo Mistřovic (14.8) před Českým Těšínem 
Mosty (15,32) a Karpentnou (15,47). V katego-
rii žen zvítězily domácí děvčata (19,33), druhá 
byla Zpupná Lhota (20,21) a třetí Dolní Lištná 
(22,36).

Za SDH Písečná Kateřina Sikorová
Władyslaw Sikora
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Beskydský železný hasič je regionální hasičská 
soutěž v silových disciplínách. Je označována 
zkratkou anglických slov - Toughest Firefighter 
Alive, ve volném překladu do češtiny – Nejtvrdší 
hasič přežívá. Hasič v zásahovém obleku, s přil-
bou na hlavě a kyslíkovou bombou na zádech 
musí zvládnout několik náročných úkolů. Pře-
náší těžkou figurínu, běží se závažím, přelézá 
vysokou překážku a pracuje s těžkým kladivem. 
V průběhu roku 2018 se v našem regionu usku-
tečnilo 5 soutěžních kol – v Hnojníku, Bukovci, 
Mostech u Jablunkova, Písečné a Jablunkově. 
Celkovými vítězi ve svých kategoriích se stali 
naši hasiči – Jaroslav Hanzel v kategorii A – 
do 35 let a Tomáš Benek v kategorii B – nad 
35 let. Našim borcům gratulujeme ke skvělým 
výsledkům a děkujeme za výbornou reprezen-
taci naší obce.

David Ćmiel, starosta obce

Nejtvrdší hasič přežívá - TFA
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10. ročník = Ve žlutém. Tak trošku po vzoru Tour 
de France, kde je pouze jeden vítěz… No, kam 
se na nás hrabou . Opět za krásného počasí, 
jenž nás všech deset let doprovází, nás letos 
jelo celkem dvanáct, což nebylo mnoho, avšak 

všichni co s námi letošní výlet na kolec absol-
vovali, si ho náležitě užili…

Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Písečná CUP, tento nástupce Sousedského 
turnaje konaného vždy na Den obce letos při-
vítal čtyři týmy, které hrály v systému každý 
s každým. Za krásného počasí a dohledu zku-
šených rozhodčích Jana Krzoka a  Václava 
Ondovčáka, kterým tímto patří velký vděk za 

pomoc, vyhrál tým Písečná - Konečná před 
druhým Vagonem z Písku a třetím jablunkov-
ským Pivním klubem Špína, na čtvrtém místě 
skončil tým Písečná - Elita.

Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Tůr de Gorol

Písečná CUP

Společně, ve žlutém, na Javorovém 
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Chtěl bych touto cestou poděkovat všem aktiv-
ním členům za pomoc, kterou jste letos poskytli 
našemu spolku, a zároveň bych chtěl poprosit 
všechny členy o pomoc při pořádání akcí v roce 
2019. Čekají nás tři větší akce, jedná se o Maš-
karní ples, Olympiádu spolků a společně se 
Sdružením rodičů i Den obce. Jako odměnu 
se můžete těšit na sjíždění slovenské řeky 

Hron, nebo třídenní zájezd do vinných sklepů 
v maďarském termálním městě Eger. Členové 
našeho spolku budou mít zájezdy výrazně lev-
nější.
Na závěr bych popřál všem našim členům klidné 
Vánoční svátky a všechno nejlepší v roce 2019.

Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Už po páté jsme organizovali toto zábavné 
sobotní odpoledne pro děti a i v tomto roce 
se akce vydařila (a to i za finanční podpory 
obce Písečná). Ve čtyřech kategoriích soutě-
žilo dvacet dětí od předškolního věku až po 
žáky pátých tříd základní školy, každá skupina 
soutěžila ve třech hrách určené dané kategorii. 

Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli krásné 
ceny a pro všechny soutěžící bylo připraveno 
sladké občerstvení. Důležité bylo, že děti si to 
sobotní odpoledne náležitě užily.

Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Dětská olympiáda v deskových hrách

Překvapiví vítězové  Písečná - Konečná
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Soutěžící i rozhodčí na společném fotu

Dovednosti soutěže se zaměřením na práci  
s motorovou pilou a sekerou jsem v našem 
regionu velmi oblíbené. V jablunkovském regi-
onu má asi největší věhlas i historii soutěž pod 
názvem Slezský dřevorubec, která se každý 
rok koná ve Vendryni. O kousek dál v jižnější 
části našich lesnatých Beskyd se ve Frenš-
tátu pod Radhoštěm pořádají tzv. Slavnosti 
dřeva, které počtem návštěvníků, soutěžících 
i bohatostí programu Slezského dřevorubce  
předčí. 
Dřevorubci se utkávají v několika disciplí-
nách, musí například vyměnit řetěz pily v co 
nejkratším čase, odvětvit kmen stromu, uříz-
nout volně stojící poleno nebo co nejrychleji 
přeříznout kmen stromu jednomužnou pilou. 
V posledních dvou ročnících 2017 i 2018 ve 
Vendryni a také ve Frenštátu pod Radhoštěm 

Umí to s pilou i sekerou
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ukázal největší zručnost, přesnost, sílu i zkuše-
nost Libor Byrtus z Písečné. Vyhrál obě soutěže 
ve Vendryni a spolu s druhým členem družstva 
Prokopem Sikorou zvítězili i na Slavnostech 
dřeva. Liborovi chceme poděkovat za výbor-

nou reprezentaci Písečné a také mu popřát 
mnoho úspěchů do dalších soutěží v letech 
příštích.

David Ćmiel, starosta obce

Usnesení
Usnesení č. 35 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 8. 2018

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

35/1.1 program jednání
35/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
35/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová
35/1.4 plnění usnesení č. 34 ze dne 16. 7. 2018
35/1.5 pověření starosty obce Písečná k podpisu smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Výstavba 

multifunkční budovy pro Obecní úřad a Mateřskou školu Písečná“ se společností 
ZOWADA GROUP, a.s., se sídlem Návsí čp. 1002
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Usnesení č. 36 z jednání zastupitelstva obce Písečnáze dne 22. 9. 2018

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

36/1.1 program jednání
36/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, p. Poloková
36/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Lysková
36/1.4 plnění usnesení č. 35 ze dne 27. 8. 2018
36/1.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 2. 2018 „Splašková kanalizace Písečná 

– I. etapa“ se společností MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské 
Meziříčí

36/1.6 Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka ke stavbě „Obecní úřad 
a Mateřská škola Písečná – 1. etapa“ s Miroslavem Slezákem, se sídlem Nad Přehradou 
2445, 738 01 Frýdek-Místek

35/1.6 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Program na 
podporu financování akcí s podporou EU“ na realizaci projektu „Splašková kanalizace 
Písečná – I. etapa“

35/1.7 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ na realizaci projektu 
„Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“

35/1.8 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná Moravskoslezskému kraji v rámci 
realizace projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

35/1.9 rozšíření a závazek spolufinancování sociálních služeb poskytovaných Charitou Jab-
lunkov, IČ 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov

35/1.10 rozpočtové opatření č. 5
35/1.11 záměr směny pozemků parc. č. 264/85 ve vlastnictví p. Jana Mitręgy a p. Danuše Mit-

ręgové, trv. bydliště Písečná 179 a pozemku parc. č. 264/65 ve vlastnictví obce Písečná 
v části Písečná – Závrší v katastru Písečná u Jablunkova dle geometrického plánu, který 
vyhotovil pod. č. 1007-34/2018, ze dne 3. července 2018, pod č. 188/2018, Ing. Vojtěch 
Mitrenga a ukládá místostarostovi obce připravit na následující jednání zastupitelstva 
návrh smlouvy o směně pozemků dle předloženého návrhu

2. Vzalo na vědomí

35/2.1  informace o realizaci investičních akcí obce Písečná
35/2.2  Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017
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Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Písečná ze dne 31. 10. 2018

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1/1.1 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Mgr. Kantor
1/1.2 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
1/1.3 program jednání
1/1.4 zvolení jednoho místostarosty
1/1.5 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce 

starosty 
 bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
1/1.6 zvolení starosty obce Písečná Bc. Davida Ćmiela
1/1.7 zvolení místostarosty obce Písečná Mgr. Pavla Kantora
1/1.8 zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro národnostní menšiny, 

všechny  výbory zřizuje tříčlenné
1/1.9 zvolení předsedy finančního výboru Mgr. Bogdana Ciencialy
1/1.10 zvolení předsedy kontrolního výboru Ing. Radka Byrtuse
1/1.11 zvolení předsedy výboru pro národnostní menšiny Ing. Władyslawa Sikory
1/1.12 zvolení členů finančního výboru: Tomáše Beneka a Ing. Władyslawa Sikory
1/1.13 zvolení členů kontrolního výboru: Tomáše Beneka a Ing. Marie Byrtusové
1/1.14 zvolení členů výboru pro národnostní menšiny: Ing. Marie Byrtusové a Alžběty Kurkové
1/1.15 zvolení starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů do funkcí s účinností od  

1. 11. 2018
1/1.16 stanovení svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny v následujících 

částkách:
 - místostarosta 16 985,- Kč
 - předseda výboru 3 068,- Kč
 - předseda výboru pro národnostní menšiny Ing. Władyslaw Sikora 2 557,- Kč
 - člen výboru 2 557,- Kč
 Odměna bude poskytována za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna, s výjimkou 

předsedy výboru pro národnostní menšiny, a nebude poskytována za souběh funkcí. 
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka za uprázd-
něný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne zvolení 
do příslušné funkce.

1/1.17 pořadí nabídek veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“: 1. Zowada 
Group a.s., Návsí 1002, 739 92 Návsí; 2. Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 
Třinec; 3. Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
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Kalendář akcí

VÝSTAVA POŠTOVNÍCH HOLUBŮ  
OS TŘINEC

5. 12. Mikuláš
8. 12. Výstava holubů
31. 12.  Silvestrovský fotbal

12. 1.  Ples SRPŠ
19. 1.  Hasičský ples
26. 1.  Bal PZKO

16. 2.  Myslivecký ples
20. 2.  Hodnotící schůze Klubu důchodců 

Písečná
 
2. 3.  Maškarní ples
21. 3.  Vítání občánků
29. 3.  Tvořivé dílny

v Kulturním domě Písečná 
dne 8. 12. 2018 od 8 do 18 hod.

Můžete se těšit na tombolu, 
domácí občerstvení a prodej holubů.

JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI
Těší se na vás ZO Jablunkov

1/1.18 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ 
se společností Zowada Group a.s., IČ 05092850, se sídlem Návsí 1002, 739 92 Návsí

1/1.19 pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu „Výkon technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP na stavbě Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“: 1. Miroslav 
Slezák, Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek; 2. BENEPRO a.s., Tovární 1707/33, 
737 01 Český Těšín

1/1.20 Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby 
„Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ s Miroslavem Slezákem, IČ 47196408, Nad 
Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek

2. Neschválilo

1/2.1 zvolení členů výboru pro národnostní menšiny: Mgr. Bogdana Ciencialy a Ing. Marie 
Byrtusové
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Silvestrovský fotbal 2018

Maškarní ples 2019

Sraz je jako vždy na Silvestra v 10:00 na trav-
natém hřišti Písečná. I  letos bude jistě plno 
nejen fotbalové zábavy v partě skvělých lidí 
v posledním dnu roku 2018. Po fotbálku to pak 

tradičně spláchneme jedním  pivem v naší 
hospůdce…

Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Rád bych Vás pozval na 11. ročník našeho Maš-
karního plesu, tentokrát na téma PRACOVNÍ 
PROFESE, který se koná 2. 3. 2019 v kulturním 
domě Písečná. K poslechu a hlavně k tanci 
bude hrát D. J. Stašo a těšit se můžete mimo 
jiné třeba na tradiční soutěže stolů i nejlepší 

kostým. Místenky budou k dispozici na obec-
ním úřadě u pana starosty Davida Ćmiela nej-
později počátkem února 2019.

Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.
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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych prostřed-
nictvím obecního zpravo-
daje (případně interneto-
vých stránek obce) reagoval 
na dotazy pana starosty  
Bc. David Ćmiela, který tlu-
močil otázky obyvatel Písečné týkající se dvou 
dnů v letošním roce (18. července a 2. září), kdy 
se v některých částech obce objevily problémy 
s dodávkami pitné vody.
Ve zmiňovaném červencovém termínu probí-
hala plánovaná odstávka vodojemu v Písečné 
kvůli odborné diagnostice stavu železobetonové 
konstrukce, kterou prováděli odborníci z VŠB-TU 
Ostrava. Také proto byl příslušný zdroj (Závrší) 
po celou dobu diagnostiky odstaven z provozu. 
Po dobu odstávky byla obec zásobována z vodo-
jemu u Úpravny vody Kotelnice. To, že se při tomto 
převedení zásobování neobjevují žádné technické 
problémy, jsme otestovali v týdenním předstihu. 
17. července začaly v regionu intenzivní srážky, 
které vytrvaly i do dalších dnů. Voda v hlavním 
i bočním jímání pro Úpravnu vody Kotelnice 
dosahovala v důsledku přívalového deště vyso-
kých zákalů, proto bylo nezbytné zdroj odsta-
vit a neprodleně zahájit navážení vody do pří-
slušného vodojemu cisternami. To probíhalo 
s vynaložením enormního úsilí našich kolegů 
ze Střediska vodovodních sítí Třinec, kdy jsme 
i následující dva dny naváželi vodu třemi cister-
nami. Podařilo se nám udržet vodojem na úrovni 
minimální provozní hladiny a k jeho vyprázd-
nění nedošlo. Příčinou popisovaných problémů 
mohl být nižší provozní tlak v distribučním sys-
tému pod Úpravnou vody Kotelnice, který mohl 
v době odběrových špiček způsobit dočasné 
zavzdušnění části rozvodné sítě v obci Písečná. 
V následujících dnech jsme vodojem Písečná 

uvedli do běžného provoz-
ního režimu.
Co se týče druhého zmiňov-
naého případu z počátku 
září. Po intenzivní bouřce 
bylo nutné odstavit hlavní 
i  boční povrchový zdroj 

Úpravny vody Kotelnice, stejně jako podzemní 
zdroj Závrší, který dotuje vodojem v Písečné. 
Opět jsme bezprostředně přistoupili k návozu 
vody cisternami a vodojem se nám podařilo 
udržet na minimální provozní hladině. Příčina 
problémů v části sítě Písečné tak byla obdobná 
jako v prvním popisovaném případě.
Obecně vzato lze vidět jako hlavní dvě příčiny 
popisovaných problémů zvyšující se intenzitu 
prudkých srážek, což je dáno měnící se klima-
tickou situací a střídajícím se obdobím vyso-
kých teplot beze srážek s obdobími přívalo-
vých dešťů, významnějším důvodem je razantní 
změna odtokových problémů v oblasti. Příči-
nou je masivní těžba dřeva v souvislosti s kůrov-
covou kalamitou. Ta způsobuje tvorbu holin 
doprovázených intenzivním odtokem vod do 
bystřinných toků a v důsledku toho vysoké 
zákaly. Vzniklé intenzivní splachy ovlivňují i kva-
litu surové vody v mělce uložených podzemních 
zdrojích, jako je například právě zdroj Závrší.
Co se týče komplikací způsobených při dočas-
ném omezení dodávek některým obyvatelům 
Písečné, jménem naší společnosti se za ně 
omlouvám. Byť jsem přesvědčen, že všichni 
naši zaměstnanci odvedli maximum pro to, 
aby tyto negativní projevy dokázali eliminovat.

Kvalita vody na prvním místě
Zaznamenali jsme také pochybnosti týkající 
se kvality vody navážené v případě potřeby do 
vodojemů, intenzity tohoto navážení a lhůty 

Problémy v zásobování vodou - mediální odpověď SmVaK
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pro obnovení dodávek pitné vody. Proto mi 
dovolte, abych reagoval i na tyto podněty. 
Na přerušení dodávky pitné vody reagujeme 
okamžitě při tomto zjištění a náhradní záso-
bování je zajišťováno v nejkratších možných 
lhůtách, jak to je technicky možné. Kontrola 
kvality vody v úpravnách vody naší společnosti 
probíhá na základě měření kontinuálními ana-
lyzátory a dále na výstupu z úpravny vody a ve 
spotřebišti. Ve spotřebišti ji provádí také kraj-
ská hygienická stanice. 
Požadavky na kvalitu pitné vody jsou v naší 
zemi v celoevropském srovnání legislativně 
nastaveny velmi přísně. Jsem rád, že mohu 
konstatovat, že kvalita vody v našem regionu 
patří k nejlepším u nás vůbec a během posled-
ních desetiletí se její parametry dále zlepšily.
Kvalita pitné vody v cisternách při náhradním 
zásobování vodou je zajištěna pravidelnou dez-
infekcí a proplachováním. Pitná voda je v pří-
padě potřeby do cisteren napouštěna z vodo-

vodní sítě, je denně obměňována a zdravotně 
zabezpečena. 
Pro zákal popisovaný na začátku této reakce je 
nastaven mechanismus preventivního odsta-
vení úpravny vody z provozu při zjištění zvý-
šeného zákalu v surové vodě přitékajícího na 
úpravnu. Zákal na výstupu z  úpravny vody 
v  pitné vodě vždy splňuje parametr daný 
vyhláškou č. 252/2004 Sb. předepisující limity 
sledovaných ukazatelů pro kvalitu pitné vody.

Doufám, že se mi podařilo zodpovědět polo-
žené dotazy, reagovat na všechny podněty, 
které jsem obdržel, a rozptýlit pochybnosti, 
s nimiž byla naše společnost konfrontována. 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů jsem při-
praven na ně reagovat.

S úctou Ing. Jiří Komínek
ředitel Ostravského oblastního vodovodu

jiri.kominek@smvak.cz

Město Jablunkov podalo žádost o podporu na 
projekt „Místní akční plán pro ORP Jablunkov 
II“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093, který je 
spolufinancován Evropskou unií a tuto podporu 
se mu podařilo získat. 
Jedná se o projekt, který podporuje společné 
plánování a sdílení aktivit na celém území obce 
s rozšířenou působností (dále „ORP“) Jablun-
kov (12 obcí, 32 IZO) za účelem zlepšení kvality 
místního vzdělávání ve školách, ale i u nefor-
málních vzdělavatelů. Do projektu se zapojily 
všechny obce v ORP Jablunkov.
 
Co je to MAP?
Jak již z názvu vyplývá, jedná se mimo jiné 
o  plán rozvoje vzdělávání v  našem regionu 

s cílem zlepšit kvalitu ve vzdělávání v mateř-
ských školách a základních školách tím, že bude 
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostat-
ních aktérů ve vzdělávání, to znamená spo-
lečné informování, vzdělávání, plánování part-
nerských aktivit pro následné společné řešení 
místních specifických problému a potřeb.
Místní akční plán rozvoje (dále jen „MAP“) 
je produktem spolupráce partnerů v  území 
v oblasti vzdělávání a je prioritně zaměřen na 
rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí 
a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, před-
školního a základního vzdělávání, zájmového 
a neformálního vzdělávání.
Hlavním přínosem realizace projektu je budo-
vání a rozvoj udržitelného systému komunikace 

Město Jablunkov se již po druhé stalo  
nositelem projektu MAP



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ 29listopad 2018 číslo 3

mezi všemi subjekty, kteří ovlivňují vzdělávání. 
Spolupracující subjekty tak napomáhají zkva-
litňování vzdělávání v místních mateřských 
a základních školách, ale také u neformálních 
vzdělavatelů.
Během projektu budou organizovány různé akce, 
především pro děti a žáky našich škol, ale i pro 
ostatní aktéry vzdělávání v našem ORP (pedago-
gové, rodiče, neformální vzdělavatelé aj.).

Realizace projektu byla zahájena 1.9.2018 
a ukončen bude do 31.8.2022.

Celkové zdroje projektu:  11 200 000,00 Kč
Výše podpory z EU: 10 600 000,00 Kč
Vlastní zdroje: 559 765,94 Kč

Více informací: https://opvvv.msmt.cz, http://
jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/

Místní akční plán pro ORP Jablunkov II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093

Jana Stachurová, Mgr. Lucie Trombiková
Manažerky projektu MAP II

Vážení občané,
vzhledem ke skutečnosti, že smlouvy o nájmu 
hrobových míst byly sjednávány na dobu urči-
tou, je třeba, abyste si zkontrolovali platnost 
své smlouvy a před koncem data ukončení plat-
nosti se dostavili na MěÚ v Jablunkově, kde 
bude s vámi uzavřená nová smlouva.
Pronajaté hrobové místo můžete rovněž pře-
vést na osobu blízkou či jinou osobu, abyste 
předešli případným nesrovnalostem v rámci 
řízení o pozůstalosti hrobového zařízení.
Rovněž žádáme dědice, kterým hrobové zaří-
zení připadlo v řízení o pozůstalosti, aby se 
dostavili k uzavření smlouvy o nájmu hrobo-
vého místa.  
Zároveň upozorňujeme, že jako nájemci hro-
bového místa jste povinni řádně a včas hradit 

pronajímateli za užívání hrobu a služby spojené 
s nájmem dle platného ceníku, tudíž si zkontro-
lujte, zda máte platbu za pronájem hrobového 
místa uhrazenou.  
Dále žádáme všechny nájemce hrobových míst 
a ostatní občany, kteří hřbitov navštěvují, aby 
se řídili řádem veřejného pohřebiště.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. 558 
340 625 nebo se dostavte osobně na Měst-
ský úřad v Jablunkově kancelář č. 312 (nová 
budova 2. patro), a to v úřední dny pondělí 
a středa od 8,00 hod. do 17,00 hodin, úterý 
od 8,00 do 13,00 hodin.

Jana Lancová
referent odboru odbor místního hospodářství

Městského úřadu v Jablunkově

Informace k nájmu hrobových míst  
na veřejném pohřebišti v Jablunkově



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ 30

W
W

W
.C

O
M

PT
S.

CZ
5
5
8
�3

4
�1

7
�4

7
7
7
7
�8

6
�8

4
�8

0

M
át

e
p

ro
b

lé
m

y
se

sv
ý

m
in

te
rn

et
o

v
ý

m
p
ři
p
o
je

n
ím

?!
?

Z
K

U
S

T
E

Z
M

Ě
N

U

N
em

át
e

in
te

rn
et

a
ch

ce
te

se
př

ip
oj

it
?!

?

P
Ř

IP
O

J
ÍM

E
V

Á
S

L
E

V
N

Ě
J
I

A
L

É
P

E
!

IN
T

E
R

N
E

T
�S

T
A

B
IL

N
Ě

A
B

E
Z

�O
M

E
Z

E
N

Í
o
d
�2

0
0
,-

�K
č

b
e

z�
D

P
H

in
te

rn
e

t�
s
e

rv
is

�p
ro

v
id

e
r

C
o
m

p
Te

ch
�S

e
rv

is
�s

.r
.o

.,
�D

u
ke

ls
ká

�1
3
6
,�
Ja

b
lu

n
ko

v
(b

u
d
o
v
a
�p

ro
d
e
jn

y
�E

le
k
tr

o
�K

ří
1
.�
P

a
tr

o
)

p
o
-p

á
�8

:0
0
��
1
2
:0

0
�1

3
:0

0
-1

7
:0

0
,�
s
o
�8

:3
0
��
1
1
:3

0
ž

A
K

C
E

!

4
+

4

m
ěs

íc
e

in
te

rn
e
tu

Z
D

A
R

M
A

*

*
P

ř
i
p
o
j
e
n
í
�
Z

D
A

R
M

A
+

�
4
�
m

ě
s
í
c
e
�
Z

D
A

R
M

A
p
ř
i
�
p
ř
e
c
h
o
d
u
�
o
d
�
k
o
n
k
u
r
e
n
c
e
�
+

“
P

Ř
I
V

E
Ď

S
O

U
S

E
D

A
”

a
�
d
o
s
t
a
n
e
š

d
a
l
š
í
�
4
�
m

ě
s
í
c
e
�
i
n
t
e
r
n
e
t
u
�
Z

D
A

R
M

A



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ 31listopad 2018 číslo 3



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ 32

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ   |   Vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.
e-mail: urad@obecpisecna.cz   |   Neprošlo jazykovou úpravou.   |   ZDARMA   |   Číslo 3   |   Prosinec 2018

Grafická úprava a tisk © KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Frýdek-Místek

Hodně štěstí, nebot´ je krásné,
hodně zdraví, nebot´ je vzácné,
hodně lásky, nebot´ je jí málo
a všechno další, co by za to stálo.

Kouzelné Vánoce 
a štástný nový rok  2019
Vám přejí

starosta, zastupitelé
a zaměstnanci 
obecního úřadu


