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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

Písečná si prochází náročným obdobím 
výstavby kanalizace a je doslova vzhůru 
nohama. Naplno náš každodenní život ovlivňují 
rozsáhlé stavební práce, nejrůznější omezení 
v užívání silnic, zvýšená prašnost, hlučnost 
i pohyb těžkých stavebních strojů. Chci vyjá-
dřit velké poděkování za trpělivost a pocho-
pení s jakou všichni snášíte popisované útrapy. 
Stavba se nyní nachází ve své třetí třetině, 
z 18 měsíců realizace máme 12 za sebou. Je 
důležité, že zhotovitel, firma MOBIKO Plus, a.s., 
dodržuje časový harmonogram díla a zatím se 
při realizaci nepotýkáme se závažnějšími pře-
kážkami, které by mohly ohrozit termín dokon-
čení stavby. Vše se, myslím si, v dobré obrací. 
Postupně začínáme využívat nový chodník pro 
pěší podél hlavní silnice, v červnu bude pro-
bíhat první etapa oprav místních komunikací 
spočívající v pokládce nových živičných povr-
chů na úsecích silnic, které byly dotčeny stav-
bou v roce 2018. Druhá etapa oprav je potom 
plánovaná na srpen. Probíhá také projekční 
příprava domovních přípojek, kdy předpoklá-
dáme, že od poloviny roku budou postupně 
vydávány první územní souhlasy, bez nichž se 
jednotlivé nemovitosti neobejdou při napojo-
vání na kanalizaci. Na jiném místě zpravodaje 
přinášíme podrobné informace o podmínkách 
budování domovních přípojek. 

V centru obce nám také na očích rostou další 
dvě stavby, budova obecního úřadu a pří-
stavba základní školy. Dokončení stavby obec-
ního úřadu je plánováno na září 2019 a práce 
probíhající na ZŠ a MŠ by měly být dokončeny 
do 31. 7. 2019. Říkám opatrně měly být, pro-
tože zatím není zcela jisté, jestli se zhotoviteli 

podaří dohnat skluz způsobený přerušením 
prací v důsledku nepříznivých povětrnostních 
podmínek v průběhu měsíce ledna. V sou-
vislosti s touto stavbou bych chtěl vyjádřit 
poděkování Radě Města Jablunkova a řediteli 
ZŠ Jablunkov Mgr. Pavlu Kantorovi za vstřícný 
postoj a pomoc při zajištění náhradních pro-
stor pro výuku našich žáků v průběhu měsíce 
června. Žáci naší ZŠ i MŠ budou moci využívat 
učebny ZŠ Jablunkov, na ul. Lesní, včetně mož-
nosti školního stravování.

Velkou informační kampaň jsme v měsíci únoru 
a březnu spustili kvůli kotlíkovým dotacím. 
Připravuje se vyhlášení 3. výzvy se zajímavou 
možností využít bezúročné půjčky na předfi-
nancování výměny kotle. Písečná mezi prv-
ními zareagovala na zajímavou možnost a na 
základě informační kampaně se nám přihlásilo 
28 domácností, které chtějí výměnu kotle reali-
zovat. O prostředky na půjčky jsme již požádali 
Státní fond životního prostředí. Abychom byli 
úspěšní, musíme společně se žadateli připravit 
na pondělí 13. května k podání všechny žádosti 
o dotaci na Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. Výzva bude otevřena pro elektronické 
žádosti od 10.00 hodin dopoledne a podle zku-
šeností z předcházející výzvy, může být do 
dvou až tří minut vyčerpán celý objem pro-
středků. Prostředky, které si občané od obce 
půjčí, obec nebude muset státu vrátit a bude 
je moci využít k financování stavby obecního 
úřadu, a o to větší je naše motivace k realizaci 
výměn.

Přeji Vám mnoho slunečných a energií nabi-
tých jarních dnů.

David Ćmiel, starosta obce
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Očkování psů a koček

V sobotu 27. 4. 2019 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 3 - 6 měsíců a pak pravidelně dle 
vakcinačního schématu, který udává výrobce 
vakcíny. Za provedené očkování bude vybírán 
na místě poplatek ve výši 120,- Kč. Zároveň 
bude možnost očkování proti ostatním psím 
nemocem a zakoupení přípravků na odčervení 
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 
nezaplatili poplatek za psy na rok 2019, ať 
tak neprodleně učiní. Poplatek je dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2016 o místních poplat-
cích splatný do konce měsíce března běžného 
roku.

Odpady

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů činí sazba 

poplatku pro fyzickou osobu na rok 600,- Kč. 
Poplatek za odpady je splatný jednorázově 
do konce měsíce srpna běžného roku. Slevu 
na poplatku za svoz odpadů lze získat zapoje-
ním se do tzv. MESOH (Motivační a evidenční 
systém pro odpadové hospodářství v obci 
Písečná). Pro získání bližších informací kon-
taktujte obecní úřad, a to osobně nebo na tel. 
č. 558 359 825 nebo 734 218 515.

TAXI SENIOR

Od 1. 4. 2019 dochází k rozšíření služby TAXI 
senior. Držitelé průkazek, kteří tuto službu 
využívají, mohou nyní nově jezdit i do Návsí 
na hřbitov, kdy cena za tuto službu zůstává 
nezměněna. Při využití taxíku na vlakové 
nádraží či autobusové stanoviště do Návsí 
občané zaplatí částku ve výši 40,- Kč. Upozor-
ňujeme všechny občany, kteří tuto službu vyu-
žívají, že je nutno prokázat se průkazkou ještě 
před započetím jízdy, nikoliv až po dojezdu na 
určené místo. 

Kaplička sv. Izidora

V minulém vydání Zpravodaje obce Písečná 
vyšel článek s názvem „Nový zvon v kapli sv. 
Isidora“. K tomuto článku bychom rádi dopl-
nili informaci, že první elektroinstalaci v této 
kapli provedl pan Rudolf Cieslar, dříve bytem 
Písečná 21.

Informace obecního úřadu…
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Statistika obyvatel

Statistické údaje platné k 1. 1. 2019

Bilance  
za rok 2018Celkem Průměrný 

věk

Datum  
narození 

nejstaršího

Datum  
narození  

nejmladšího

Osoby 1009 37,51 26. 8. 1924 19. 11. 2018

- z toho osoby
s cizím státním
občanstvím

8

Muži 500 36,59 29. 1. 1929 28. 8. 2018 Přistěhovalo se 13

Ženy 509 38,42 26. 8. 1924 19. 11. 2018 Narodilo se 14

Děti do 15 let 203 7,21 23. 1. 2004 19. 11. 2018 Zemřelo 7

Děti do 18 let 233 8,35 22. 1. 2001 19. 11. 2018 Odstěhovalo se 22

Osoby starší 
60 let 192 70,81 26. 8. 1924 31. 12. 1958

Možní voliči 776 46,35 26. 8. 1924 5. 12. 2000

- z toho osoby  
s cizím státním
občanstvím

8

Odpadové hospodářství v naší obci prochází 
změnami, o kterých jste průběžně informováni, 
přesto chci znovu využít i prostor ve zpravo-
daji a zopakovat základní informace o tom, 
co od systému ve výsledku očekáváme a proč 
se snažíme o zapojení co největšího počtu 
domácností. Obecně lze pojmenovat celkem tři 
hlavní důvody pro zavedení systému. Chceme, 

abyste s odpadem nakládali zodpovědněji, 
důsledněji třídili a předcházeli jeho tvorbě a ve 
výsledku tak zmírnili očekávaný nárůst cen 
služeb v oblasti likvidace odpadů. K tomu nám 
má pomoci adresný evidenční systém (dále jen 
MESOH), který umí prostřednictvím označo-
vání sběrných nádob a pytlů rozlišit a adresně 
zvýhodnit zapojené domácnosti. Z výsledků 

Odpadové hospodářství  
– Motivační a evidenční systém (MESOH)
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prvního hodnotícího období máme ověřeno, že 
domácnosti, které využívají systému čtyř košů – 
směsný odpad, plast, papír a bioodpad, mohou 
významně snížit množství směsného komunál-
ního odpadu. Ukazuje se nám, že při důsledném 
třídění domácnost v počtu čtyř nebo šesti osob 
naplní 120 l nádobu na komunální odpad až 
po šesti nebo i více týdnech. Při vyšším počtu 
zapojených domácností tak budeme mít mož-
nost prodloužit svozový interval a dosáhnout 
výraznou úsporou nákladů. Nezapojené a hůře 
třídící domácnosti by potom měly mít možnost 
navýšení počtu nádob samozřejmě s negativ-
ním dopadem na výši poplatku za odpady.
Konkrétnější výsledky nám ukazují, že v rámci 
poskytovaných slev dosáhlo na maximální 
možnou slevu ve výši 420 Kč/osoba/rok - 
5 domácností. Celkem 76 domácností dosáhlo 
na slevu vyšší než 240 Kč/osoba/rok a platí tak 
poplatek nižší než 360 Kč za osobu a rok, což 
byla původní výše poplatku za odpady. Proti 
tomu stojí celkem 103 domácnosti z celkového 
počtu 262, které se vůbec do systému neza-
pojily, nemají nárok na slevu a budou hradit 
poplatek ve výši 600 Kč/osoba/rok. Systém se 
snažíme dále zdokonalovat a zpřesnit, proto 
také provádíme kontrolu počtu popelových 
nádob a jejich označení. Od 1. 5. 2019 také 
chceme zavést pravidlo, že nádoba neozna-
čená bílým BAR kódem nebude svážena. V této 
souvislosti také jednáme s firmou Nehlsen, aby 
fakturace vycházela pouze z počtu obslouže-
ných nádob, což by se dalo považovat za zcela 
samozřejmou věc, které se však svozová firma 
z různých důvodů brání. V příští topné sezóně 
2019/2020 uvažujeme o zavedení povinnosti 
označování popelových nádob a popel potom 
bude v rámci systému hodnocen stejně jako 

každá nádoba na směsný komunální odpad. 
Tato skutečnost souvisí s naší snahou zvýhodnit 
domácnosti, které mají nainstalované úspor-
nější, čistší nebo účinnější systémy vytápění. 
Také souvisí s tím, že firma Nehlsen poprvé od 
topné sezóny 2018/2019 účtuje likvidaci popela 
z topenišť se stejnými náklady jako u směsného 
komunálního odpadu (dále jen SKO). Sběr 
popela však bude prováděn stále odděleně 
v jiném intervalu než SKO. 
U směsného komunálního odpadu nám množ-
ství klesá a náklady se snižují. Přesně opačný 
vývoj však vidíme u biologicky rozložitelného 
odpadu, jehož zvýšená produkce souvisí 
s přistavováním kontejneru u víceúčelového 
hřiště. Jen za loňský rok činily náklady na jeho 
vyvážení 27 tisíc korun. Obec tímto způsobem 
vychází občanům vstříc, na druhou stranu se 
podle mého názoru jedná o odpadovou složku, 
která by mohla být z velké části likvidována 
v kompostovacích zařízeních nebo v drtičích 
přímo na zahradách u rodinných domů. 
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že obec nezvý-
šila poplatek s cílem vylepšit si hospodaření 
na úkor peněženek občanů, zatím totiž jeho 
zvýšení nepovede ke snížení rozdílů mezi pří-
jmem obce a výdaji za provoz systému. Naopak 
pro právě probíhající kalendářní rok počítáme 
s navýšením výdajů. Rozdíl mezi příjmem obce 
z poplatku za odpady a cenou služeb bude 
dokonce vyšší než v minulých letech a bude 
činit podle našeho odhadu cca 200 000 Kč. 
Věříme však, že v budoucnu systém MESOH 
změní zažité způsoby nakládání s odpady 
a postupně dosáhneme i pozitivních dopadů 
na rozpočet obce a životní prostředí vůbec. 

David Ćmiel, starosta obce
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Sběr a svoz nebezpečného odpadu 11. 5. 2019

stanoviště sběru hodina

centrum u KD 12:30 - 13:00

konečná - autobusová točna 13:15 - 13:45

Žihla naproti bývalé ETY 14:00 - 14:30

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, 
lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinář-
ských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky 
a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasicí 
přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 11. 5. 2019

stanoviště objem kontejneru hodina

centrum u KD 40 m3

9.30 – 17.00konečná - autobusová točna 40 m3

Žihla naproti bývalé ETY 40 m3

Upozornění: Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny pouze v jeden den, a to 
na uvedených místech a v uvedeném čase! V případě, že dojde k naplnění kontejnerů a odpad 
do nich nebude možné uložit, využijte sběrného dvora firmy Nehlsen v Jablunkově na Bělé. 
Uložení odpadu mimo kontejnery lze považovat za založení černé skládky a může být postiho-
váno. Rovněž upozorňujeme, že sběr velkoob-
jemového odpadu je určen pro občany s trva-
lým bydlištěm v obci Písečná.

Do kontejneru na objemný odpad je zakázáno 
odkládat nebezpečný odpad (zejména chlad-
ničky, televize a rádia).

Z odpadového hospodářství
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sobota 
27.4. 

Pojďme společně 
uklidit Písečnou! 

Sraz v 14.00 hod. 
parkoviště u kulturního domu 
v Písečné 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci společné posezení u táboráku! 
 
Kontaktní osoba: David Ćmiel, 725 146 249 
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Obec Písečná právě realizuje stavbu Splašková 
kanalizace – I. etapa, která má být dokončena 
a uvedena do provozu na přelomu měsíců září 
a října roku 2019. Součástí stavby kanalizace 
jsou také odbočení pro napojení jednotlivých 
objektů/nemovitostí. To znamená, že každý 
objekt má zřízeno místo pro napojení a to 
je ukončeno originální zátkou. Prodloužení 
domovní přípojky z veřejného prostranství po 
soukromém pozemku do objektu a propojení 
na stávající odpady je záležitostí vlastníka 
pozemku. 

Obec pro vlastníky nemovitostí bezplatně 
zajišťuje projektovou dokumentaci a vyřízení 
územního souhlasu v ceně 4 727,- Kč včetně 
úhrady správního poplatku. Jedno vyhotovení 
dokumentace bude spolu s pravomocným 
územním souhlasem předáno vlastníkovi 
nemovitosti.

Na kanalizaci se budou moci občané napo-
jovat až po kolaudaci hlavní části stavby 
a uzavření smlouvy o odvádění odpadních 
vod s provozovatelem kanalizace. Napojení je 
nutné provést do 30. 9. 2020, původní termín 
byl prodloužen z rozhodnutí poskytovatele 
dotace.

Stavbu přípojky je možné zadat buď odborné 
stavební firmě, nebo si ji může postavit každý 
svépomocí. Je nutno dodržet podmínky 
stanovené ve vydaném územním souhlasu 
– zejména pokud dojde k dotčení ostatních 
inženýrských sítí, např. jejich předání a pře-
vzetí příslušnými správci. 

Kontakty na stavební firmy, které mohou 
stavbu realizovat:

Václav Ligocký, Jablunkov, tel.: 774 483 622
David Toráč, Jablunkov, tel.: 733 314 467

Milan Kantor, Návsí, tel.: 723 933 308
Kluz Josef, Jablunkov, tel.: 776 810 407

Obec bude na realizaci kanalizační přípojky 
přispívat dotací ve výši 300 Kč/1 běžný metr 
přípojky. Občan může přípojku realizovat 
svépomocí, doložit náklady z realizace je 
povinen do výše dotace.

Podklady pro žádost o dotaci  
na přípojku:

● územní souhlas příslušného stavebního 
úřadu – zajišťuje obecní úřad

● kopie oznámení o užívání stavby opatřené 
ze strany příslušného stavebního úřadu 
datem vzniku práva užívat stavbu kana-
lizační přípojky nebo písemný souhlas 
příslušného stavebního úřadu s užíváním 
stavby kanalizační přípojky – pomůže zajis-
tit obecní úřad

● originál dokladů o zaplacení faktur nebo 
pokladní doklady k nákladům stavby ales-
poň do výše poskytované dotace 300,- Kč na 
1 běžný metr;

● smlouva prokazující připojení nemovitosti 
prostřednictvím předmětné kanalizační pří-
pojky na splaškovou kanalizaci podepsaná 
vlastníkem nebo provozovatelem splaškové 
kanalizace – zprostředkuje OÚ Písečná

● podání žádosti o dotaci po realizaci napo-
jení, nejpozději do 30. 10. 2020

Obec nabízí možnost zakoupení trubního 
materiálu za velkoobchodní ceny, sklad 
materiálu bude u obecního úřadu, nákup 
a vyzvednutí na základě objednávky předem, 
seznam a ceny materiálu jsou k dispozici na 
OÚ Písečná.

Domovní přípojky splaškové kanalizace, jak postupovat?
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Podmínky pro realizaci a napojení
Obec Písečná jako vlastník kanalizační sítě, 
stanoví v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. 
(zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu) a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 
Sb. v platném znění základní principy, práva, 
povinnosti a podmínky pro odvádění odpad-
ních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

●	Kanalizační přípojku jako celek pořizuje na 
své náklady vlastník připojované nemovité 
věci (stavby/pozemku) – odběratel, není-li 
dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je 
osoba, která na své náklady tuto přípojku 
pořídila.

●	Vlastník kanalizační přípojky je povinen 
zajistit, aby kanalizační přípojka byla pro-
vedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo 
ke zmenšení průtočného profilu stoky, do 
které je zaústěna. Provedení kanalizačních 
přípojek a šachet (uložení, hutnění, způsob 
napojení přípojky na hlavní kanalizační řad, 
provedení zkoušky vodotěsnosti) musí být 
v souladu s ČSN EN 1610 a ČSN 75 6101.

●	Do kanalizační přípojky nesmí být vypouš-
těny dešťové vody!!!

●	V případech, kdy je kanalizace, na kterou je 
kanalizační přípojka napojena, ukončena čis-
tírnou odpadních vod, není dovoleno vypouš-
tět do této kanalizace odpadní vody přes sep-
tiky (ani přes žumpy s přepadem) a čistírny 
odpadních vod. Před provedením napojení 
kanalizační přípojky je vlastník nemovité 
věci povinen zrušit septik nebo jiné jímky 
a zajistit odvádění veškeré odpadní vody 
přímo do kanalizace bez usazení.

●	Domovní kanalizační přípojka bude napo-
jována do podružné kanalizační přípojky 
na veřejném pozemku, kterou vybuduje 
vlastník kanalizace

●	Na kanalizační přípojce je povinnost zřídit 
kontrolní šachtu a to DN 315 nebo DN 400 
(425)

●	Přípojkové šachty je nutno situovat na hra-
nici pozemku tvořícího veřejné prostranství 
a soukromého pozemku, dále pak ve všech 
lomových bodech kanalizační přípojky. 
Přípojkové šachty musí být umístěny tak, 
aby byla ze strany provozovatele možná 
pravidelná kontrola a čištění.

●	Kanalizační přípojka může být provedena 
z trubního materiálu PVC KG - DN 150. Ulo-
žení a zásyp potrubí ve výkopu musí být pro-
vedeny dle typového vzorového podkladu 
výrobce trubního materiálu.

●	Nejmenší dovolený sklon kanalizační pří-
pojky při DN 150 je 2 cm na 1 m spádu

Další podmínky napojení  
na kanalizaci

●	Obec Písečná jako vlastník kanalizace pro 
veřejnou potřebu, si vyhrazuje právo roz-
hodovat o vydání technických podmínek ke 
zřízení kanalizačních přípojek a stanovovat 
podmínky i způsob jejich realizace tak, aby 
byly provedeny odborně a kvalitně dle plat-
ných norem včetně vhodného materiálu.

●	Obec Písečná si vyhrazuje právo kontrolovat 
kvalitu provádění prací na realizaci kanali-
zační přípojky. Před zásypem kanalizačního 
potrubí musí být pověřený pracovník Obec-
ního úřadu Písečná přizván ke kontrole 
provedených prací.

●	Svévolné připojení kanalizační přípojky na 
kanalizaci ve vlastnictví Obce Písečná bez 
písemného souhlasu nebo poškození této 
kanalizace je zakázáno, toto je kvalifikováno 
jako porušení platné právní úpravy, za které 
je možné uložit pokutu.



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 1duben 201910

●	Do kanalizace je povoleno vypouštět pouze 
odpadní vody v míře znečištění stanovené 
v kanalizačním řádu. Je nepřípustné do 
kanalizace vypouštět látky hořlavé, lehce 
zápalné, jedovaté, kyselé, žíravé a takové, jež 
by mohly způsobit poškození, ucpání stoky 
nebo ohrozit provoz čistírny odpadních vod. 
Je nepřípustné do kanalizace vypouštět 
odpadní vodu z chovu zvířat a živnosten-
ských provozů (autodílny). Případné škody 
vzniklé na zařízení provozovatele kanalizace, 
způsobené porušením kanalizačního řádu 
ze strany odběratele vypouštěním těchto 
látek, uhradí odběratel - vlastník připojené 
nemovité věci.

●	Poruchy vzniklé na části kanalizační pří-
pojky uložené v pozemku tvořícím veřejné 
prostranství ohlašuje její vlastník provo-
zovateli kanalizace, který opravy a údržbu 
těchto částí kanalizačních přípojek zajišťuje 
a náklady s tím spojené hradí ze svých pro-
vozních nákladů. Odstranění poruchy na jiné 
části kanalizační přípojky hradí její vlastník.

●	Vlastník kanalizační přípojky nesmí bez 
souhlasu provozovatele provádět jakékoli 
následné úpravy nebo změny na kanalizační 
přípojce, včetně provádění připojování jiných 
nemovitostí na vlastní kanalizační přípojku.

●	Zahájení vypouštění odpadních vod z kana-
lizační přípojky je možné po splnění násle-
dujících podmínek:
- předmětná kanalizace je uvedena do trva-

lého provozu/po kolaudaci, předpoklad 
září 2019

- je uzavřena smlouva o provozování před-
mětné kanalizace mezi jejím vlastníkem 
a provozovatelem bylo zahájeno faktické 
provozování kanalizace dle této smlouvy

- jsou doloženy příslušné doklady uvedené 
výše provozovateli

- je uzavřena smlouva o odvádění odpad-
ních vod kanalizací mezi provozovate-
lem a odběratelem – vlastníkem připo-
jené nemovité věci

●	V případě zahájení vypouštění odpadních 
vody bez splnění podmínek uvedených 
v předchozím odstavci se odběratel dopou-
ští protiprávního jednání, na základě kterého 
s ním může být vedeno správní řízení o udě-
lení sankce ve smyslu §32 resp. §33 zákona 
č. 274/2001 Sb., v platném znění.

●	projektant Vítězslav Novák, tel.: 608 878 626, 
e-mail: v.novak7@seznam.cz

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem 
majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvi-
daci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 
Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené 
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům 
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých 
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, 
povinnost připojit se na kanalizaci v přípa-
dech, kdy je to technicky možné.

Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené 
smlouvy provozovatel, má právo dle zákona 
č. 274/2001 Sb., na úplatu (stočné) za odvá-
dění a čištění, případně zneškodňování 
odpadních vod.

Není-li množství vypouštěných odpadních vod 
přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, 
který odebírá vodu z veřejného vodovodu, 
vypouští do kanalizace takové množství 
vody, které podle zjištění vodoměru odebral 
s připočtením množství vody získané z jiných 
zdrojů. Takto získané množství odpadních 
vod je podkladem pro vyúčtování stočného. 
V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí 
se množství vypouštěných odpadních vod 
odborným výpočtem podle směrných čísel 
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roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 
k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento 
výpočet musí být ověřen provozovatelem 
kanalizace.

Majitel nemovitosti provádějící zneškod-
ňování odpadních vod vyvážením na pole, 
zahrady nebo vypouštěním do vodních toků 
se dopouští přestupku proti zákonu o vodách 
a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního 
úřadu nebo inspekce životního prostředí.

Za povolené zneškodňování odpadních vod 
se dle zákona považuje vypouštění odpadní 
vody do domovní nebo obecné kanalizace 

ukončené odpovídající čistírnou odpadních 
vod. Nebo mít vybudovanou nepropustnou 
a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu 
a také věrohodně prokázat vyvážení této jímky 
(nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvá-
žení a nezávadné likvidaci odpadních vod). 
Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad 
k dispozici, nebo pokud dům jímkou nebude 
vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké 
pokuty za znečišťování životního prostředí.

Doporučujeme proto všem vlastníkům nemo-
vitostí včasné vybudování splaškové kanali-
zační přípojky v naší obci.

David Ćmiel, starosta obce

Kytička jubilantům

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 
kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu svá životní jubilea. 

 
Leden
Anna Sikorová 80 let Písečná 32
Anna Bojková 85 let Písečná 76
Josef Hamrozi 90 let Písečná 24

Únor 
Anna Nieslaniková 93 let Písečná 946

Březen
Anna Szotkowská 65 let Písečná 952
Josef Němec 75 let Písečná 235
Jan Martynek 60 let Písečná 86

Duben
Jan Sikora 70 let Písečná 10
Jiří Suszka 60 let Písečná 64

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

Ve čtvrtek 21. března se v budově Kulturního 
domu konal slavnostní obřad, kdy starosta 
krátkým proslovem přivítal do života nové 
občánky. Celkem bylo přivítáno 13 miminek, 
z toho 9 holčiček a 4 kluci. Krátký program 
dětí z naší základní školy přispěl ke slavnostní 
náladě události. Rodiče se zapsali do pamětní 
knihy obce, obdrželi pamětní list a maminky 
krásnou kytičku.  Miminka dostala keramiku 
se svým jménem a datem narození a plyšo-
vého medvídka. Součástí bylo i fotografování 

každé rodiny s miminkem, kdy sada fotogra-
fií bude dalším dárkem, který rodiče obdrží. 
V letošním roce byly přivítány tyto děti: Bára 
Sližová, Šimon Haas, Richard Kadlubiec, 
Tomáš Sikora, Matyáš Heczko, Aneta Ligocká, 
Kira Bielesz, Natalia Jachnická, Tina Urba-
niecová, Veronika Byrtusová, Ida Šmardová, 
Taťána Kajzarová a Edita Jansa.
Všem rodinám přejeme touto cestou ještě 
jednou hodně štěstí, zdraví, lásky i rodinné 
pohody.

Z celého srdce děkujeme VÁM, milí koledníci! 
Bez Vás by tato sbírka neměla smysl! Děkujeme 
za Vaše nadšení, odvahu a chuť pomáhat i za 
deště, sněhu či při velkém mrazu! Jste úžasní!

Dále děkujeme Vám, lidem dobré vůle, za Vaše 
štědré dary! Díky Vám jsme i letos vykoledovali 
rekordní částku 979.046 Kč na pomoc charit-
nímu dílu. Peníze z naší „Tříkrálovky“ budou 
znovu celý rok pomáhat u nás na Jablunkovsku, 

v ČR i zahraničí. 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 Zaplať. Podrobné výsledky jednotlivých 
skupinek jsou umístěny na našich webových 
stránkách: www.jablunkov.charita.cz

Požehnaný celý rok 2019 Vám přeje tým  
pracovníků a klientů Charity Jablunkov. 

Tříkrálová sbírka 2019 byla ukončena!
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„Wiynszujymy wóm w tym nowym roku,
szczynścio i zdrowio na każdym kroku,
co byście tu w zgodzie żili a wszeckigo kupa mieli,
hej kolynda, kolynda.“

Milí přátelé Charity Jablunkov.

Velice si vážíme Vaší podpory a toho, že kaž-
doročně vřele přijímáte naše koledníky. Bůh 
Vám žehnej za Vaši štědrost. Díky Vám jsme 
v lednu 2019 vybrali během sbírky rekordní 
částku 979.046 Kč, z toho Charita Jablunkov 
obdrží celých 65 %. Možná si říkáte: „K čemu je 

Charitě tolik peněz?“ Odpověď zní: Na provoz 
našich služeb: 

• Denní stacionář sv. Josefa
• Bezplatná právní poradna
• Centrum pomoci sv. Rafaela
• Charitní pečovatelská služba
• Charitní služby pro domácnost

Z výtěžku minulé sbírky 2018 jsme ve stacionáři 
dovybavili prostory, v centru sv. Rafaela jsme 
nakoupili nábytek do nových prostor a pokryli 
částečně mzdové náklady na pracovníka, 
pomohli jsme potřebným rodinám koupit uhlí 
na zimu apod. Charitní pečovatelská služba 
využila část sbírky na nákup elektro kola 
a dofinancování nových automobilů, získaných 
z dotací. Podařilo se nám také koupit pozemek 
pro vznik nové pobytové služby. Vaše důvěra je 
pro nás závazkem a současně povzbuzením 
pro naši práci. 

Z Tříkrálové sbírky 2019 Charita Jablunkov 
znovu podpoří provoz všech svých služeb. Tato 
sbírka je zásadní součástí našich peněžních 
příjmů, bez ní bychom nebyli schopni dále 
poskytovat tyto služby. Díky Vašemu příspěvku 
se i Vy podílíte na tomto díle. 

„Chceme dělat jen malé věci s velkou lás-
kou.“ sv. Matka Tereza

Požehnaný rok 2019 Vám v modlitbách 
vyprošuje tým Charity Jablunkov.

Výsledky 
Tříkrálové sbírky 2019

počet 
pokladniček

Jablunkov 255.397 Kč * 30 ks
Mosty u Jabl. 187.772 Kč * 16 ks

Návsí 115.639 Kč * 17 ks
Písek 85.795 Kč * 7 ks

Bukovec 79.118 Kč * 7 ks
Milíkov 53.378 Kč * 7 ks
Písečná 47.032 Kč 5 ks
Hrádek 59.886 Kč 7 ks

Bocanovice 35.104 Kč 5 ks
Horní Lomná 7.745 Kč 2 ks
Dolní Lomná 37.634 Kč 7 ks

Hrčava 6.134 Kč 2 ks
Košařiska 8.412 Kč 2 ks
CELKEM 979.046 Kč 114 ks

* rekordní částky
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Dětský klub v Písečné
Při Základní škole a Mateřské 
škole Písečná začal od škol-
ního roku 2018/2019 fungovat 
Dětský klub Písečná v rámci 
projektu, který je spolufinan-
cován z fondu EU Operačního 
programu Zaměstnanost. 
Zaměstnaní rodiče mohou 
své děti přivést do školy již 
od šesté hodiny ranní a odpo-
ledne dle potřeby mohou 
využívat dětský klub až do 
18:30 v návaznosti na školní 
družinu. V rámci pobytu 
v klubu jsou pro ně připra-
veny zájmové činnosti jako 
například florbal, sportovní hry, zábavná ang-
ličtina, dramatický či polytechnický kroužek. 

V klubu jsou pečující osoby velmi činné a přijaly 
výzvu k nacvičení programu na ples Sdružení 

rodičů. Společně přemýš-
leli, „jak lidem vyrazit 
dech“. A taky se povedlo. 
Sestříhali hudbu a nacvi-
čili  v moderním stylu 
choreografii se svítícími 
tyčinkami. Spolu s tan-
cem děti ve tmě vynikly 
a divákům se naskytlo 
nádherné divadlo světel. 
Atmosféra byla víc než 
úžasná. Zaplněný kulturní 
dům, ovace a hlasitý pot-
lesk vyburcoval děti k nej-
lepším výkonům. Velkou 
odměnou byl pro ně pot-

lesk rodičů a známých. Jejich úspěch se šířil 
obcí dál a dokonce byli osloveni k dalším dvěma 
vystoupením, a to na ples PZKO a myslivecký, 
kde opět měli veliký úspěch. 

ZŠ a MŠ Písečná
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V rámci tohoto projektu jsme taktéž mohli 
organizovat příměstský tábor během jarních 
prázdnin.

Děti, které se zúčastnily tábora, měly bohatý 
program. 

Navštívili městskou knihovnu v Jablunkově, 
kde bylo pro ně připraveno čtení, hraní a tvoření 
s knížkou. Na Výletišti v obci Písečná si zahráli 
na kuchaře a všichni společně upekli pizzu. 
Proběhla návštěva Integrovaného výjezdového 
centra v Třinci, kde sídlí Policie České republiky, 
Městská policie Třinec a Hasičský záchranný 
sbor. Policisté dětem ukázali výzbroj a výstroj 
pro službu občanům a také i hasiči představili 
své zázemí a vybavení, se kterým denně pra-
cují. V průběhu prohlídky došlo k „ostrému“ 
výjezdu hasičů, kteří vyjížděli ke skutečnému 
požáru. Děti si tak odnesly spoustu krásných 
a užitečných zážitků a nových poznatků o práci 
našich záchranných složek přímo v praxi. Děti 
také shlédli v jablunkovském kině animovaný 
film a navštívili místní muzeum, kde vyráběli 

masopustní masky. Další dny trávili v infocentru 
v Mostech u Jablunkova, kde si vlastnoručně 
zhotovovaly překvapení pro své rodiče. 

Během dnů je také čekalo soutěžení, hry a hle-
dání pokladu. 

Projekt Dětský klub Písečná je určen dětem 
I. stupně ZŠ, které bydlí v katastru obce Písečná. 
Jsme rádi, že touto cestou můžeme pomoci 
zaměstnaným rodičům.

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka

Kóncym stycznia w kulturnim dómie na 
Piosecznej mioł miejsce tradycyjny Bal 
PZKO, na kiery sie prziszło pobawić przez sto 
balowników. Przi fajnej muzyce w podaniu 
p. DJ Młynka, smacznych posiłkach przygo-
towanych przez nasze kucharki, bogatym 
bufecie, wesołym nastroju balowników, bawili 
my sie do rana. Jako każdym rokym bal my 
zaczóni tradycyjnym polonezym. Nechybiały 
też kwiotka a kotyliony by wyrazić wzajemne 
sympatie. Latoś my zaprosili na wzbogacyni 
balu tancerzy i tancerki z tutejsi czeski pod-
stawówki. Że my wsadzili jak sie mówi na 
„na dobróm karte“ , było poznać w ciągu 

wystómpiynio a głównie po nim przez bogate 
brawa brawa balowych gości. Dziecka dziynka 
wóm za to. Zatancowali my też serduszkowy 
walczik a kole połnocy była bogato tómbola, 
tu bych chcioł podziynkować wszyckim spon-
zoróm. Że bal wyszeł na sto procynt, majóm 
wielkóm zasłóge gospodarze imprezy Danka 
Mitręga z Leonkóm Szotkowskóm a każdo-
padnie nasze fajne kucharki, ale i wszecy 
co sie o bal starali. Za wszecko przyjmijcie 
serdeczne dziynki. Uż sie radujym na dalszi 
spotkanie pezetkaowców i sympatyków koła 
przi smażyniu latośni wajecziny.  

 Prezes Ligocki

BAL PZKO
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Vážení rodiče, přátelé školy, milí spoluobčané….

Ples
Tak nám plesová sezona skončila 
a my můžeme bilancovat. Náš 
ples se konal 12. 1. 2019 a lze 
politovat, že tento tradiční ples 
měl slabou účast rodičů, kterých 
na Písečné spíše přibývá. O letošní program 
se nám postaraly děti z volnočasového klubu 
Písečná a další průběh plesu úspěšně zpest-
řilo vystoupení „vyliž kýbl“ v podání fešáků ze 
spolku přátel, kultury a sportu. Opět musíme 
poděkovat našim pravidelným sponzorům, 
kteří jsou spjatí zejména s naší školou, obcí 
a okolím. Poděkování patří paní Milušce 
Brodkové, která na plese opět uvařila výborné 
jídlo. A také nesmíme zapomenout i na aktivní 
rodiče, kteří se zapojili do organizování plesu, 
jeho průběhu a následného úklidu, děkujeme.

Karneval
Dne 14. března 2019 proběhl 
karneval s Agenturou Lenou. Děti 
přišly v krásných maskách a také 
někteří rodiče se nenechali zahan-
bit. Pro děti i rodiče to byla skvělá 

společná zábava. Sdružení SRPŠ se postaralo 
o přípravu a pohoštění na karnevalu.

MDŽ
Dne 22. března 2019 se v sále Kulturního domu 
Písečná konala oslava svátku MDŽ. Tento svá-
tek opět realizovalo naše sdružení a postaralo 
se o přípravu, občerstvení a následný úklid. 
Krásné vystoupení měly děti z naší Mateřské 
školky. Děti ze základní školy se nezúčastnily 
z důvodu přestavby školy. Šikulové si pro nás 
připravili pohádku o perníkové chaloupce 

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná
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I v tomto roce začal náš rok, tak jako vždycky, 
pořádáním Maškarního plesu  tentokrát 
na téma Pracovní profese a že to byl ples 

velmi povedený, může dosvědčit každý, kdo 
ho navštívil a své jistě napoví i následující 
fotografie:

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné informuje…

a Koťátka písničky a básničky. Klub maminek 
„Ženy Sobě „připravil papírové taštičky na 
kytičky pro maminky, za což jim moc děkujeme. 
Děti za vystoupení dostaly malou pozornost 
formou sladkého balíčku. U příležitosti MDŽ 
jsme měli možnost navštívit mini jarmark, který 
si pro nás opět připravil klub maminek, viz foto. 
Tuto tradici bychom chtěli zachovat a rozšířit i o 
Velikonoční i Vánoční jarmarky.

Bazárek
Během tvoření zpravodaje se konal bazárek 
s dětským oblečením, který bychom chtěli 
v příštích měsících zopakovat, podle zájmu.

Radovánky
Dále Vás všechny srdečně zveme na Radovánky, 
které se konají 25. 5. 2019 v areálu Výletiště. 
Následuje pak 24. 8. 2019 DEN obce Písečná, 
na kterém se i SRPŠ bude spolupodílet na 
organizaci, proto laskavě žádáme rodiče, aby se 
aktivně zapojili do funkcí, ku prospěchu našich 
dětí. Za každou pomoc budeme Velice rádi.

Začátkem dubna jsme obnovili facebookové 
stránky, na které můžete posílat příspěvky, 
výhrady i pochvaly.

Tento článek vytvořila

Veronika Martynková  
ve spolupráci Miroslavy Placzkové. 

Akce pro veřejnost pořádané našim Spolkem v roce 2019

 2. 3. Maškarní ples - Kulturní dům

 30. 4. Stavění máje - Areál Výletiště

 1. 6. Olympiáda spolků + Kácení máje - Areál Výletiště

 4. - 7. 7. Sjíždění řeky Hron

 3. 8. Tůr de Gorol (výlet na kolech) - start v 8:00 od KD

 24. 8. Turnaj v malé kopané v rámci Dne obce Písečná - Travnaté hřiště

 19. 10. Dětská olympiáda v deskových hrách - Kulturní dům

 31. 12. Silvestrovský fotbálek - travnaté hřiště
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Když pracovní profese, tak přece nemohlo chybět zastoupení „nejstaršího řemesla“ 

Při spatření osazenstva tohoto stolu se mnozí domnívali, že za kulturákem přistál Boeing 737
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Tradiční aplaus sklidilo nově nacvičené představení skupiny „Vyliž kýbl“

V loni nám dal Máj opravdu zabrat, naštěstí se nás sešlo dostatek. 
Co letos, přijdete?

Další akcí, kterou pořá-
dáme, je Stavění máje, 
konanou 30. dubna 
v areálu Výletiště. Akce 
bude mít podobný prů-
běh jako loni, nebude 
c h y b ě t  s p o l e č n é 
postavení a ozdobení 
máje, pálení čaroděj-
nice, smažení vaječiny, 
opékání  klobásek , 
nějaké to občerstvení 
a nebude chybět ani 
pivko. Začátek akce 
bude v 15:00. Kdo má 
zájem a chuť pose-
dět s přáteli ať dorazí 
a pomůže nám ho 
postavit .

Stavění máje
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Bude i letos oblíbená vajíčková soutěž? Nechme se překvapit…

Olympiáda spolků bude letos žít již pátým roč-
níkem, předešlé čtyři ročníky vyhrál pokaždé 
jiný spolek. Kdo se bude s celkového vítězství 
radovat v letošním roce? Obhájí vítězství hosté 
z Bukovce, zopakují si triumf z minulých let 
domácí spolky PZKO, Sdružení rodičů či pořá-
dajícího Spolku přátel, nebo konečně protrh-
nou smůlu místní Hasiči? Svou „kůži“ rovněž 
nedají určitě zadarmo hosté z polské Brenné, 
nedalekého Písku či jablunkovského pivního 

klubu Špína. Necháme se překvapit, ale už teď 
je jisté, že Písečanské Výletiště nabídne zají-
mavé klání v netradičních disciplínách k poba-
vení nejen publika, ale i samotných soutěžících. 
V kterých disciplínách se bude soutěžit letos? 
Nechte se překvapit, opět to bude stát za to! 
Každý tým bude složen z 6 dospělých osob a 4 
dětí ve věku 6 až 12 let, mezi dospělými musí 
být alespoň dvě ženy (případně dva muži). 
Jelikož Olympiáda spolků se letos bude konat 

1. června, tedy na 
Den dětí, tak ani na 
ně jsme letos neza-
pomněli. S podpo-
rou obce je pro ně 
nachystán program 
osvědčených klaunů 
Bedřicha Voháňky 
a Aloise Vemena kde 
do své šou zatáh-
nou děti, které si 
s nimi užijí spoustu 
legrace! Na dospělé 
pak čeká tradiční 
diskotéka a bohaté 
občerstvení.

Olympiáda spolků a Kácení máje

Harmonogram Olympiády a Kácení máje
 13:00 Slavnostní nástup, zapálení olympijského ohně a začátek soutěží
 15:00 - 18:00 Program pro děti: Malování na obličej, skákací hrad, klauni Bedřich 

Voháňka a Alois Vemeno se svou šou.
 18:00 Slavnostní ukončení Olympiády, vyhlášení výsledků a předání cen.
 20:00 Skácení máje.
 20:00 - 02:00 Diskotéka v podání DJ Stenlyho

Za pořádající Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.
Milan Sabol, předseda
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Ahóóóój!!!

Letos, tak jako v posledních letech, náš Spolek 
přátel na Písečné pořádá zájezd na vodu, ten-
tokráte pojedeme sjíždět slovenskou řeku Hron.

Odjedeme ve čtvrtek 4. 7. odpoledne vla-
kem z Návsí, přes Bánskou Bystrici, do obce 
Nemecká, kde přenocujeme v kempu Dronte. 
Další den, v pátek 5. 7. ráno nafasujeme lodě 
s vybavením (pádla, vesty, barely) a vyplujeme.

1. den plavby - pátek 5. 7. - Nemecká - Mlynčok 
(12 km)

2. den plavby - sobota 6. 7. - Mlynčok - kemp 
Fort Geronimo (21 km)

3. den plavby - neděle 7. 7. - Fort Geronimo 

- kemp Rybárik (7 km)

Návrat zpět do Návsí je naplánován na neděli 
7. 7. v odpoledních hodinách. 

Co to stojí? (Ceny jsou za osobu)

V ceně zájezdu je zapůjčení lodi s výbavou, 
doprava lodí, převoz bagáže mezi kempy a uby-
tování v kempech (pod vlastními stany). V ceně 
zájezdu není jízdenka Návsí - Nemecká a Veľká 
Lúka (Hromadná jízdenka se bude kupovat dle 
počtu přihlášených vodáků). Zájezd je omezen 
50 místy, nebo uzavírkou zájezdu, která je 

ve čtvrtek 6. 6. Zaplatit je možné u mě (Milan 
Sabol) po domluvě na tel: 605 559 378 kde 
i rád zodpovím i případné dotazy.

Tak ahóóój na Hronu

Milan Sabol,  
organizátor zájezdu

Sjíždění řeky Hron

Večerní posezení u táboráku k vodáctví 
neodmyslitelně patří! Stejně jako rum 

Kánoe dvoumístná „VYDRA“

Dospělý – 1 000 Kč
Dítě 15/18 let – 950 Kč
Dítě 6/14 let – 900 Kč
Dítě 3/5 let – 800 Kč

Kánoe trojmístná „TUKAN“

Vzadu (zadák) i v předu (háček) platí ceny 
totožné s kánoí „VYDRA“!

Třetí místo uprostřed:
Nad 15 let – 650 Kč

Dítě 6/14 let – 600 Kč
Dítě 3/5 let – 500 Kč

U obou kánoí již je cena ubytování započtena 
v ceně!

Raft čtyřmístný

2 200 Kč za celý raft + ubytování osazenstva 
raftu.
Dospělý – +350 Kč
Dítě 15/18 let – +250 Kč
Dítě 6/14 let – +200 Kč
Dítě 3/5 let – +150 Kč
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Již 11. ročník této nádherné vyjížďky 
na kolech po kopcích našich maleb-
ných Beskyd nás čeká v sobotu 3. 
8. (na Gorola). Start bude jako vždy 
v 8:00 od Kulturního domu po trase 
Písečná - Jablunkov- Milíkov – Kar-
pentná – Oldřichovice - Javorový 
vrch – Kalužný - chata Slavíč - Dolní 
Lomná - Písečná. Pro méně zdatné 
cyklisty je k dispozici i lanovka z Old-
řichovic na Javorový. Jede se téměř 
za každého počasí, i když jak dou-
fám, i letos nám bude přát krásné 
slunečné počasí.

Na společný výjezd se těší Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Tůr de Gorol

Společné foto z Javorového vrchu je nedílnou součástí 
každé Tůr de Gorol.

Usnesení
Usnesení č. 2 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 11. 2018

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
2/1.1 program jednání
2/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
2/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus, p. Benek
2/1.4 plnění usnesení č. 36 ze dne 22. 9. 2018
2/1.5 plnění usnesení č. 1 ze dne 31. 10. 2018
2/1.6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-8013636/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV 
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

2/1.7 Směnnou smlouvu s manželi Janem a Danuší Mitręgovými, bytem Písečná 179, na 
směnu pozemků parc. č. 264/65 a parc. č. 264/85

2/1.8 spolufinancování realizace projektu s názvem Dětský klub - Písečná z rozpočtu obce 
ve výši 95 331,60 Kč dle finančního plánu spolufinancování obce

2/1.9 rozpočtové opatření č. 7
2/1.10 žádost o materiální výpomoc při zřízení odvodnění při přívalových deštích č.j. 490/2018
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2. Vzalo na vědomí
2/2.1 informace o průběhu realizovaných investičních akcích
2/2.2 přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková 
 organizace, se sídlem Písečná 42, 739 91, na realizaci projektu s názvem Dětský klub - 
 Písečná, reg. číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007854

Usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 17. 12. 2018

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
3/1.1 program jednání
3/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, p. Benek
3/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Cienciala
3/1.4 plnění usnesení č. 2 ze dne 19. 11. 2018
3/1.5 Přílohu č. 1 k Dodatku č. 9 ze dne 29. 1. 2009 ke Smlouvě o dílo s firmou Nehlsen Třinec, 

s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město
3/1.6 pravidla k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství (MESOH)
3/1.7 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2018, o místním poplatku za provoz sys-

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

3/1.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o., 
se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora

3/1.9 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2018 o nočním klidu
3/1.10 pořízení nového územního plánu obce Písečná
3/1.11 Bc. Davida Ćmiela, starostu obce, jako určeného zastupitele pro pořizování územně 

plánovací dokumentace obce Písečná
3/1.12 Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Písečná pro rok 2019 se společností DIGIS, spol. s r. 

o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
3/1.13 rozpočtové opatření č. 8
3/1.14 rozpočet obce Písečná na rok 2019
3/1.15 střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2020 – 2021
3/1.16 dvouletý akční plán strategie rozvoje obce Písečná na období 2018 – 2019
3/1.17 zřízení Komise pro strategické plánování rozvoje obce Písečná

2. Vzalo na vědomí
3/2.1 informace o průběhu realizovaných investičních akcích

3. Neschválilo 
3/3.1 návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce  
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Usnesení č. 4 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 23. 1. 2019

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
4/1.1 program jednání
4/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
4/1.3 ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Byrtusová
4/1.4 plnění usnesení č. 3 ze dne 17. 12. 2018
4/1.5 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“ PD pro vydání 

územních souhlasů - domovní kanalizační přípojky s firmou MEDIUM projekt, v.o.s., se 
sídlem Pernerova 168, 531 54 Pardubice 

4/1.6 revokaci usnesení č. 3/1.9 ze dne 17. 12. 2018 o schválení Obecně závazné vyhlášky 
obce Písečná č. 2/2018 o nočním klidu

4/1.7 Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro ORP Jablunkov na léta 
2019 - 2023

4/1.8 zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“

2. Vzalo na vědomí
4/2.1 Objednávku na zpracování projektové dokumentace prodloužení a přeložku trasy P 1-7

Usnesení č. 5 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 25. 2. 2019

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
5/1.1 program jednání
5/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Benek, Ing. Byrtusová
5/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus, Ing. Sikora
5/1.4 plnění usnesení č. 4 ze dne 23. 1. 2019
5/1.5 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. Miroslavu 

Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12, na činnost Klubu 
důchodců Písečná v roce 2019, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí individuální dotace p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná 

5/1.6  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 8 000 Kč Sdružení hasičů 
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, 
na nákup věcných cen, medailí a pohárů do soutěží, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Písečná 

5/1.7 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 16 500 Kč Sdružení 
hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 
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739 91, na nákup soutěžního odlehčeného zásahového obleku pro reprezentaci v soutě-
žích TFA, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná 

5/1.8 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Sdružení 
hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 
739 91, na víkendové soustředění mladých hasičů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Písečná

5/1.9 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Sdružení 
rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Spor-
tovní odpoledne při Radovánkách 2019, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

5/1.10 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel 
kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 02644797 se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání 
Olympiády spolků a Kácení máje, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

5/1.11 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 1 000 Kč Spolku přátel 
kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 02644797 se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání 
Dětské olympiády v deskových hrách, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

5/1.12 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní 
organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91, na činnost spolku 
v roce 2019, a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesně postižených v ČR 
z.s., místní organizace Jablunkov

5/1.13 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Konventu 
sester alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 
91, na poskytování sociálních služeb seniorům v Domově sv. Alžběty v Jablunkově, 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Konventu 
sester alžbětinek v Jablunkově

5/1.14 poskytnutí finančního daru 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 darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Potů-
čky - Písek

5/1.15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Mysliveckému 
spolku Složek – Les, IČ 48771724, se sídlem Písečná 151, na nákup krmiva pro zvěř, 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mysli-
veckému spolku Stožek - Les

5/1.16 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablun-
kov, IČ 63026091, na činnost svazu v roce 2019, a schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s Českým svazem včelařů, ZO Jablunkov

5/1.17 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Integrova-
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nému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p.o., IČ 00847038, se sídlem Komorní Lhotka 
184, 739 53 Hnojník, na částečnou úhradu provozních nákladů, a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Integrovanému sociálnímu 
ústavu Komorní Lhotka p.o.

5/1.18 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový 
Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy v roce 2019, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem 
ochránců přírody ZO Nový Jičín

5/1.19 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Centru sociální pomoci Třinec, příspěv-
ková organizace, se sídlem Máchova 1134, 739 61 Třinec, na částečné pokrytí provoz-
ních nákladů spojených s poskytováním sociální péče, a schvaluje uzavření darovací 
smlouvy s Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

5/1.20 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Obci Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablun-
kova 800, IČ 296953, na organizaci XXII. ročníku lyžařských závodů „Beskydská lyže 
2019“, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s obcí Mosty u Jablunkova

5/1.21 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 100 000 Kč Moravskoslezskému kraji, 
se sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kot-
líkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava

5/1.22 uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji – 3. výzva“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava 
a zavazuje se poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč na jeden realizovaný projekt

5/1.23 předložení žádosti o dotaci ve výzvě Státního fondu životního prostředí č. 1/2019 
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny 
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech

5/1.24 Příkazní smlouvu se společností J2V services s.r.o. se sídlem K. H. Máchy 1323, 277 11 
Neratovice, na vypracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na provozování 
vodohospodářské infrastruktury od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029

5/1.25 Jednací řád Komise pro plánování strategického rozvoje obce Písečná
5/1.26 jmenování členů Komise pro plánování strategického rozvoje obce Písečná: Mgr. Pavel 

Kantor, Milan Sabol, Ing. Radek Byrtus, Miroslava Placzková, Žaneta Poloková, Ing. 
Marie Byrtusová, Ing. Wladyslaw Sikora, Mgr. Eva Byrtusová, Ing Kateřina Hrabětová, 
Petr Franek, Dis., Miroslav Ćmiel, Filip Jaracz, Bc. David Ćmiel

5/1.27 rozsah zadání pro zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Hasičské zbroj-
nice“

5/1.28 rozpočtové opatření č. 1
5/1.29 záměr obce Písečná převést do vlastnictví obce pozemky pod místními komunikacemi 

parc. č. 1093/20, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1093/8, 1093/10, 1093/11, 1093/12, 1093/13, 
1093/14 a parc. č. 644/1 vše v katastrálním území Písečná u Jablunkova
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5/1.30 záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 443/11 v k.ú. Písečná u Jablunkova
5/1.31 převedení pravomocí na starostu obce Písečná k provádění rozpočtových opatření 

v objemu 100 000,- Kč na oddíl paragraf v příjmech a výdajích v rámci jednoho rozpoč-
tového opatření a neomezeně v daňových příjmech, transferech, příjmech bez oddílu 
paragrafu a rezervách na účtu v příjmové i výdajové části

5/1.32 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2019 o nočním klidu 

2. Neschválilo 
5/2.1  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 25 000 Kč Sdružení 

hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 
739 91, na víkendové soustředění mladých hasičů

3. Vzalo na vědomí
5/3.1  požadavky školy na změny v projektu „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná

Kalendář akcí
 22. 4.  Den Země v Písečné – Ukliďme Česko

 27. 4. Očkování psů

 30. 4. Stavění máje

 4. 5.  Železný hasič

 25. 5.  Dětské radovánky

 1. 6.  Olympiáda spolků a Kácení máje 

 12. 6.  Setkání jubilantů 

 30. 6.  Letní kino

 5. 7.  Na Cyrila na Lysou

 13. 7. Soutěž v požárním útoku

 28. 7.  Letní kino

 3. 8.  Tůr de Gorol

 24. 8.  Den obce Písečná

 24. 8.  Běh Písečnou

 24. 8.  Turnaj v malé kopané

 25. 8.  Letní kino
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PÍSEČNÁ na r. 2019 - PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 - PŘÍJMY
(v Kč)

Par. Položka text
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 3 150 000
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 110 000
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů 250 000
1121 Daň z příjmu právnických osob 2 600 000
1211 Daň z přidané hodnoty 6 300 000
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000
1340 Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. KO 450 000
1341 Poplatek ze psů 20 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000
1381 Odvod loterii a jiných podobných her kromě výh. hrac. př. 50 000
1361 Správní poplatky 8 000
1511 Daň z nemovitostí 145 000

3349 Inzerce ve zpravodaji, obecní kalendář 5 000
3392 Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD) 50 000
3399 Záležitosti kultury 10 000
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 30 000
5512 Příjmy z pronájmu HZ 2 000
6171 Činnost místní správy 5 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000

4112 Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 198 400
4116 Neinvestiční přijaté dotace Dětský klub - Písečná 475 000
4216 Investiční dotace z OPŽP - Kanalizace 16 700 000
4116 Dotace Brenna - Písečná společný start 520 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů - kanalizace 1 500 000

32 784 400

8115 Převod rezervy z roku 2018 31 000 000
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 438 800

64 223 200Celkem

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Přijaté dotace

Financování

Příjmy celkem
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PÍSEČNÁ na r. 2019 - VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET  2019 - VÝDAJE

Paragraf Položka
2212 Silniční hospodářství - zimní údržba, opravy MK 1 060 000
2212 Chodník a inženýrské sítě 5 530 000
2212 PD chodník - rozšíření 150 000
2292 Provoz veřejné silniční dopravy 65 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace 26 000 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace - domovní přípojky 705 000
3117 Základní škola - příspěvek na provoz 600 000
3117 Základní škola - nové vybavení po rekonstrukci 300 000
3117 Základní škola - pojištění budovy školy 4 000
3117 Základní škola - projekt přístavby ZŠ a MŠ 17 317 000
3117 Základní škola - převod dotace Dětský klub - Písečná 475 000
3117 Základní škola - Dětský klub - Písečná - spolufinancování 32 000
3319 Kronika obce 6 000
3326 Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. povědomí 21 000
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. - Zpravodaj, kalendář 60 000
3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům; provozní náklady 170 000
3399 Sbor pro občanské záležitosti 280 000
3412 Veřejné sportoviště 90 000
3429 Zájmová činnost a rekreace – Výletiště 170 000
3631 Veřejné osvětlení 200 000
3639 PD rozšíření vodovodní sítě 50 000
3639 Pozemky 50 000
3713 Změny technologií vytápění 100 000
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 15 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 565 000
3723 Sběr a svoz ostatního odpadu 150 000
3726 Využívání a zneškodn.ostatních odpadů - BRKO 20 000
3739 Ostatní ochrana půdy a spodních vod – ČOV 60 000
3745 Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce 20 000
3900 Individuální dotace 80 000
4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče - senior taxi 8 000
4379 Ostatní služby v oblasti sociální péče - rozvoz obědů 35 000
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 10 000
5512 Požární ochrana 80 000
5512 Požární ochrana - projekt na zateplení a rekonstr. střechy 70 000
5512 Požární ochrana - projekt BRENNA 300 000
6112 Zastupitelstvo 1 314 000
6171 Místní správa (obecní úřad) 1 944 000
6171 Projekt OÚ a MŠ Písečná 5 720 000
6171 Projekt OÚ a MŠ Písečná - vybavení nových prostor 300 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 49 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 26 000
6402 Finanční vypořádání minulých let 22 200

64 223 200
6409 Rezerva z minulých let 0

64 223 200

Schváleno zastupitelstvem obce Písečná na svém jednání dne 17. 12. 2018

Celkem

Výdaje celkem
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Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

 
 

ZÁKAZ KOTLŮ

OD 1. ZÁŘÍ 2022

1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci 
až 150.000 Kč a pořiďte si nový úsporný kotel. 
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a vyhnete 
se vysoké pokutě. A bude se i vám lépe dýchat. 

Informujte se na svém krajském úřadě.

Web: https://lokalni-topeniste.msk.cz
Telefon: 595 622 355, E-mail: kotliky@msk.cz

595 622 355
kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se 
o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napojených 
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, povinni nechat zpracovat do konce roku 
2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej 
nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, 
technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby (zlikvidovaných před rokem 2017), kde 
není třída stanovena výrobcem nebo prokázána jiným dokladem, je možné využít čestného 
prohlášení o neznámé třídě kotle.
• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komí-
nové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé 
napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty.
• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet 
jiného člena rodiny, dispoziční právo k účtu také není dostačující. 
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 
• Fotodokumentaci odpojeného a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že 
se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 
• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 
• Kopie účetních dokladů (faktury, parago-
ny) a doklady o jejich úhradě (příjmové dokla-
dy, bankovní výpisy). 
• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 
• Kopii protokolu o  uvedení nového zdroje 
tepla do provozu a kopii protokolu o revizi 
spalinové cesty (pouze v případě, že novým 
zdrojem tepla je spalovací zdroj).

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotační-
ho programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 
3. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslez-
ského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace. 
Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“, číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, 
který je financován Ministerstvem životního prostředí v rámci 
„Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ podpo-
rovaného z Fondu soudržnosti.
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Děvčatům vodičku a proutkem bití,
chlapcům zas vejce a chlapům pití.

Vždyť je tu jaro a to se slaví, 
pro radost, lásku, krásu a zdraví!

Krásné velikonoce  
plné jarní pohody 

a dobré nálady  
přejí starosta, zastupitelé  

a zaměstnanci obce
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