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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

je to za námi! Společně máme za sebou náročné 
období realizace rozsáhlých stavebních pro-
jektů. V srpnu jsme dokončili školu, v říjnu 
kanalizaci spolu s chodníkem a sítěmi, a listo-
pad byl ve znamení příjemného zabydlování 
v novém obecním úřadu, konečně! Stavby 
přímo ovlivňovaly náš život v obci více než 
jeden a půl roku. Mnohokrát jsem si říkal, kdy 
vám dojde trpělivost a začnete se srocovat pod 
okny úřadu a demonstrovat za naše odvolání 
kvůli prachu, hluku a dopravním omezením. 
Neudělali jste to, v naprosté většině jste trpě-
livě snášeli všechny útrapy a měli jste pro naše 
snažení i pochopení, moc vám za to DĚKUJEME! 
Věřím, že jste si uvědomovali, že proinvestovat 
75 miliónů korun není bezbolestné a hlavně, že 
jde o investice, které v mnoha ohledech změní 
naše podmínky pro život k lepšímu. 

Co bude dál? No na vavřínech nesmí nikdo 
usnout, protože Závrší volá po prodloužení 
kanalizace a opravě silnic, Lazy volají po vodo-
vodním řadu a veřejném osvětlení, dobrovolní 
hasiči chtějí nové zásahové auto a rekonstru-
ovanou zbrojnici, dětské hřiště potřebuje 
obnovit průlezky, na Konečné chybí 200 metrů 
chodníku až k autobusové točně, jinde chtějí 
ke svému nově postavenému domu dojít po 
normální asfaltové silnici a ve výčtu bych mohl 
pokračovat...

Rok 2020 bude ve znamení urovnání obecních 
financí, plánování, příprav i tvorby nových 
rezerv. Malý úvěr ve výši 6 miliónů Kč umo-
říme z doplatků dotací po ukončení projektů. 
Začneme projektovou přípravu dalších realizací 
a společně se všemi občany připravíme novou 
strategii rozvoje na období 2021-2028. Budeme 
vás zvát na setkání a znovu po pěti letech dosta-
nete dotazníky. 

Z pohledu realizací bude příští rok také hlavně 
o napojování rodinných domů na dokončenou 
kanalizaci. Na jiném místě zpravodaje máme 
pár informaci, jak postupovat, jaký je časový 
rámec a co nás v této souvislosti čeká. Chci vás 
také všechny požádat o součinnost a vstřícnost 
při procesu povolování územních souhlasů 
domovních přípojek. Bohužel, povolování jde 
hrozně pomalu a pouze 1/10 z předpokláda-
ného počtu 180 rodinných domů má vydaný 
územní souhlas. Byť se může zdát, že přípojku 
stavíme ve své zahradě a je to tedy na povolení 
jednoduché, potřebujeme i souhlas všech vlast-
níků sousedních pozemků, které jsou ve vzdále-
nosti 2 metrů od nové přípojky, no a v silnicích 
těch vlastníků máme třeba deset na úseku 
dlouhém kilometr s deseti přípojkami. Úřad 
a zastupitelstvo chce pomoci projektantům 
a v úvodu nového roku proto vyrazíme za vámi 
opatřovat příslušné souhlasy. Projektanti totiž 
zajišťovali souhlasy prostřednictvím dopisů a ty 
často zůstaly založené ve vašem šuplíku. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásné 
a klidné Vánoce v kruhu Vašich nejbližších a do 
Nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí 
a mnoho úspěchů v pracovním i osobním 
životě.

David Ćmiel, starosta obce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, 
ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, 

ať Vás úspěch provází i v roce, který přichází. 
 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí starosta, 

zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu 
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Slavnostní otevření ZŠ a MŠ Písečná
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se uskutečnilo Slavnostní 
otevření budovy ZŠ a MŠ Písečná po realizaci 
projektu s názvem Přístavba a rekonstrukce 
ZŠ a MŠ Písečná. Mezi pozvanými hosty byli 
přítomni senátor Parlamentu ČR Ing. Jiří 
Cienciala, CSc., farář jablunkovské farnosti 
p. Mgr. Alfréd Volný, starostové okolních obcí, 
ředitelé základních škol, členové zastupitelstva 
naší obce, zástupci dodavatelských firem, žáci 
školy, rodiče a občané.

Starosta obce Bc. David Ćmiel v úvodním pro-
slovu poděkoval zejména Ministerstvu školství 
mládeže a tělovýchovy za poskytnutí dotace, 
projektantům z firmy Delta Třinec zastoupené 
panem Wantulokem, dále p. Miroslavu Slezá-
kovi za výkon technického dozoru stavebníka, 
zástupcům zhotovitele p. Martinovi Szkande-
rovi a Petru Wawrzaczovi z firmy Zowada Group, 
a.s. za vedení stavby a kvalitu prováděných 
prací. Poděkování směřovalo i k dřívější ředi-
telce školy Mgr. Marii Ligocké za účast na pří-
pravě celého projektu, za realizační fázi potom 
vyjádřil díky ředitelce Mgr. Evě Byrtusové, 
která velmi aktivně sledovala průběh výstavby, 
připomínkovala projekt a navrhla také několik 
vylepšení a provozně užitečných změn projektu. 
Poděkování přijali učitelé a všichni pracovníci 

školy a také rodiče, kteří se významně podíleli 
na vystěhování prostor před zahájením i po 
ukončení stavebních prací a také prostřed-
nictvím Sdružení rodičů finančně podpořili 
slavnostní otevření. 

Po přestřižení symbolické pásky si všichni 
zúčastnění mohli prohlédnout nové prostory 
školy. Slavnost pokračovala v tělocvičně, kde 
vystoupily děti naší školy a s poděkováním 
vystoupila také ředitelka školy, následně pan 
farář požehnal přítomným a vysvětil školu. Z pro-
středků zhotovitele, obce, školy i sdružení rodičů 
bylo pro zúčastněné připraveno občerstvení 
a drobné dárky v podobě zdobených perníčků.

Závěrem dovolte malé shrnutí projektu. Cena 
stavebních prací dosáhla výše 17 160 638,61 Kč 
vč. DPH. Celkové náklady včetně přípravných 
a projekčních prací, poplatků, nákladů na 
administraci dotace, realizace výběrových 
řízení, pořízení vybavení, autorský a tech-
nický dozor činily 18 700 000,00 Kč vč. DPH. 
Z rozpočtu MŠMT byla poskytnuto dotace ve 
výši 11 195 450,00 Kč a zbylé náklady ve výši 
7 504 550 Kč pokryl rozpočet obce Písečná.
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Projekt, který začal přípravnými pracemi už 
v roce 2011, řešil výstavbu tělocvičny se šat-
nami, výstavbu kuchyně s jídelnou a sklady, 
ředitelny se sekretariátem, výstavbu denní 
místnosti pro žáky mateřské školky s navýšením 
kapacity mateřské školy o 9 žáků, rekonstrukci 
sociálních zařízení MŠ a denních místností MŠ, 
rekonstrukci vnitřních rozvodů, rekonstrukci 
suterénních prostor. 

Realizací projektu došlo k významnému 
zlepšení prostorových podmínek mateřské 
školy i základní školy, došlo k odstranění hygi-
enických závad v budově a nevyhovujících 

podmínek pro výuku tělesné výchovy, zlepšilo 
se zázemí pro učitele i nepedagogický personál. 

David Ćmiel, starosta obce

Kanalizace – připojování nemovitostí a výše stočného
Vážení spoluobčané, 

výstavba splaškové kanalizace je dokončena, 
připojování rodinných domů na kanalizační síť 
však zatím není možné. Po geometrickém zamě-
ření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, 
že musíme vyřídit změnové stavební povolení, 
a to z důvodu umístění stavby na pozemcích, 
které nebyly řešeny původním stavebním povo-
lením. Nemůže tedy být ukončena kolaudace 
stavby, která je podmínkou pro uvedení stavby 
do provozu. 

Důvody vzniku situace jsou různé, jedním z nich 
je např. digitalizace katastru po vydání staveb-
ního povolení nebo byl posun trasy stavby nutný 
kvůli poloze jiných inženýrských sítí nepřesně 
evidovaných jejich správci. V některých úsecích 
jsme nechtěli vstupovat mimo komunikace 
do zahrad, kde dlouhodobým užíváním došlo 
k posunutí zpevněných komunikací mimo 
parcely k tomu určené. Řízení o změně stavby 
před dokončením může trvat cca 4 měsíce 
a zahájení provozu lze očekávat nejspíše od 
1. 5. 2020 a od této chvíle budete moci uzavírat 



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 3Prosinec 2019 5

s provozovatelem kanalizační sítě Smlouvy 
o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpad-
ních vod kanalizací. Smlouvy budete moci 
uzavírat prostřednictvím kanceláře OÚ Písečná. 
Základní podmínkou pro napojení na kanalizaci 
je tedy uzavření smlouvy se společností Severo-
moravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 
která bude provozovatelem kanalizace. Proces 
výběrového řízení provozovatele kanalizace 
a výši stočného se chci věnovat v druhé části 
příspěvku. Podmínkou pro uzavření smlouvy je 
také, a to chci zdůraznit, i vydání územního sou-
hlasu pro stavbu domovní kanalizační přípojky, 
který na náklady obce vyřizujeme pro všechny 
vlastníky nemovitostí. V tuto chvíli má vydán 
územní souhlas pouze 1/10 z celkového počtu 
předpokládaných přípojek, další jsou v řízení. 
Společně s projekcí hledáme způsoby, jak celý 
proces oproti současnému stavu zrychlit. V této 
chvíli stále platí závazný termín pro napojení 
nejpozději do 30. 9. 2020. 

Dovolte mi několik informací a komentářů 
k technickému řešení naší kanalizační sou-
stavy, které mají vliv na provozní podmínky. 
Náš projekt kanalizace od počátku nezahrno-
val výstavbu čistírny odpadních vod. Vycházel 
z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Morav-
skoslezského kraje a ten pracoval s technickým 
řešením, které zohledňovalo vzájemnou propo-
jenost sídelní zástavby v Písečné, Jablunkově 
a Návsí. Plán předpokládal propojení těchto 
sítí a zohledňoval lepší provozní, ekonomické 
i ekologické důvody pro čištění odpadní vody 
z více sídel na jedné čistírně. V souladu s touto 
skutečností byl zpracován i Územní plán obce 
Písečná, který nepočítal s umístěním a výstav-
bou čistírny odpadních vod v katastru obce. 

Před dokončením kanalizace muselo zastupitel-
stvo rozhodnout o způsobu jejího provozování, 
měli jsme na výběr model obec „provozuje 

sama“, a nebo „oddílný provozní model“, kdy 
obec kanalizaci pronajímá. Podkladem pro 
naše konečné rozhodnutí byla studie posuzující 
ekonomické, legislativní a technické možnosti 
provozování kanalizace v obci. Vzhledem k tomu, 
že nemáme vybudované dostatečné technické 
a ani personální zázemí, byla nákladovost v 
modelu obec „provozuje sama“ vyšší. Obec by 
musela nákupem služeb zajistit servis a poho-
tovostní režim pro obsluhu čerpacích stanic na 
hlavních řadech a také domovních přípojkách. 
V rámci provozu jde také o zajištění průběžné 
kontroly kanalizačních řadů, monitorování stavu 
potrubí, čištění, odstraňování závad a havárií, 
likvidaci odpadů z čištění, vedení provozní evi-
dence a výběr stočného. Z výše popisovaných 
důvodů zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení 
koncesního výběrového řízení na provozovatele 
kanalizace. Výsledkem otevřeného koncesního 
řízení byla pouze jedna předložená cenová 
nabídka ze strany společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace s cenou stočného ve výši 
53,32 Kč 1m3 pro první rok provozování a vychází 
z tzv. finančního modelu pro vodohospodářské 
akce podpořené v rámci Operačního programu 
životní prostředí v programovacím období 2014-
2020. Smlouva byla uzavřena na 10 let s ohledem 
na délku tzv.  období udržitelnosti, které je 
svázáno předpisy EU v rámci získané podpory. 
Cena stočného je vyšší než tzv. cena regionální, 
která pro rok 2020 činí 41,99 Kč 1m3 a je také 
důsledkem jiných pravidel pro cenotvorbu u 
projektů podpořených z EU. Cenu mimo jiné 
ovlivňuje i nutnost tvorby rezervního fondu na 
tzv. správu, rozvoj a obnovu vodohospodářské 
infrastruktury. Zastupitelstvo rozhodlo, že obča-
nům napojeným na kanalizaci poskytneme jako 
určitou kompenzaci příspěvek ve výši rozdílu 
mezi cenou regionální a cenou stočného v obci. 
Pro rok 2020 by tak příspěvek obce na 1 m3 odve-
dené odpadní vody do kanalizace činil 11,33 Kč. 
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Přesnější podmínky pro získání podpory budou 
teprve zveřejněny. Z výše uvedených informací 
vyplývá, že výše ročního poplatku za 1 osobu 
v domácností bude pohybovat v úrovni 1 400 
Kč při průměrné spotřebě vody v domácnosti 
v objemu cca 90 litrů na osobu a den, za rok 
tedy 33 m3. 

Zde je na místě zdůraznit, že likvidace odpadní 
vody je možná pouze zákonným způsobem. Od 
roku 2021 budou muset domácnosti prokazo-
vat způsob nakládání s odpadní vodou a vývoz 
žumpy na ČOV Třinec, jako jeden z legálních způ-
sobů likvidace, je mnohem dražší než odvádění 
odpadní vody do kanalizace.

Zastupitelstvo obce nechce rozvoj naší vesnice 
uskutečňovat nahodile, podle momentálních 
potřeb nebo individuálních zájmů. Proto také 
máme zpracován a schválen závazný Strate-
gický plán rozvoje obce na období let 2015 až 
2020. Ve strategickém plánu jsou stanoveny 
priority pro příslušné období a ty také při 
svém rozhodování respektujeme. Protože se 
velmi rychle blíží konec našeho plánovacího 
období, rozhodli jsme se, že již nyní zahájíme 
přípravy ke zpracování nového strategického 
plánu na období let 2021 – 2028. Písečná se 
od roku 2017 hlásí k uplatňování pravidel 
a kritérií takzvané místní Agendy 21, což je 
jednak metoda kvality veřejné správy, ale 
především také soubor pravidel jak pláno-
vat rozvoj obcí. Pravidel, která kladou důraz 
na zapojování široké veřejnosti a podporu 
komunitního života, a důraz na udržitelný 
rozvoj obce nebo lidské společnosti vůbec. 
Pod pojmem udržitelný si můžeme přestavit 
vyvážený rozvoj s plnohodnotným zachováním 
kvality životního prostředí pro nastupující 
generace. V rámci výše popisovaného přístupu 
jsme proto ustanovili 13ti člennou Komisi pro 
strategický rozvoj, která je složena ze zástupců 
územní samosprávy, neziskového sektoru 

a podnikatelského sektoru a v jejím složení 
se odráží snaha zapojit do plánování všechny 
aktéry veřejného života naší obce.

K druhému jednání komise, které se uskuteč-
nilo 14. 11. 2019 v KD Písečná, jsme v duchu 
výše popisovaných principů přizvali veřejnost 
s cílem ověřit si vaše názory na směřování 
naší obce a společně plánovat budoucí akti-
vity. Jednání komise a veřejného setkání se 
zúčastnilo celkem 25 občanů, kteří byli nej-
dříve seznámeni s uskutečňováním a plněním 
strategického plánu. Následně byli seznámeni 
se zásobníkem projektů předloženým obecním 
úřadem a vyzváni, aby přednesli vlastní prio-
rity. Představené a navržené podněty mohli 
všichni zúčastnění ohodnotit podle předem 
dohodnutého klíče, kdy každý přítomný 
účastník mohl přiřadit celkem osm bodů pro 
jednotlivé navržené aktivity. Z diskuse a hod-
nocení vzešly následující návrhy: 

A) Podmínky pro život v obci
- Zvýšení bezpečnosti chodců v blízkosti  školy
- Obnova dětského hřiště u školy

B) Infrastruktura a prostředí
- Rekonstrukce stávající požární zbrojnice
- Rekonstrukce staré části budovy ZŠ – 2.NP 
- Prodloužení chodníku na autobusovou točnu

C) Rozvoj obce
- Centrum obce – prostranství mezi KD a novým 

OÚ, zpevněné plochy, estetizace, mobiliář

Rozvoj obce plánujeme s veřejností
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●  Dle Obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku ze psů 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 2020. Platbu je možné 
provést hotovostně na Obecním úřadě nebo 
převodem na č. účtu 86 - 5630280257/0100, 
variabilní symbol – číslo popisné. 

● Obecní úřad opět vydává kalendář obce 
Písečná na rok 2020. 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 2020, bude v sobotu 4. 1. 2020. Další 
svozy budou následovat v pravidelném 14 ti 
denním intervalu. 

● Během prosince končí doba platnosti revizí 
kotlů na pevná paliva, která byla v naší obci 
provedena v roce 2016. Novou revizi kotle si 
majitel rodinného domu musí zajistit sám. 
Kontaktovat můžete firmu Instalatéři LM, 
jejíž inzerci naleznete na stránkách tohoto 
vydání zpravodaje.  Revizi kotle na tuhá 
paliva zn. VIADRUS a BENEKOV také provádí 
p. Vlastimil Sikora, tel.: 777 139 986

Obecní úřad informuje

- Pořízení zásahového vozidla pro jednotku 
SDH Písečná

D) Ostatní
- Rozšíření zeleně
- Úprava nebezpeč. úseku komunikace na 

Lazy – v katastru Jablunkova

Výsledky diskuse a hodnocení budou brány 
v úvahu při dalším projednávání strategického 
plánu, nebudou však jediným podkladem pro 
jeho tvorbu. Práce na tvorbě strategie teprve 
začala a je naším záměrem, abychom do plá-
nování zapojili další občany a získali mnohem 
širší zpětnou vazbu.

David Ćmiel, starosta

PRACOVNÍ DOBA  
OBECNÍHO ÚŘADU 

PÍSEČNÁ  
V OBDOBÍ SVÁTKŮ

23. 12. 2019 Dovolená
24. 12. 2019 Svátek
25. 12. 2019 Svátek
26. 12. 2019 Svátek
27. 12. 2019 Dovolená
30. 12. 2019 Dovolená
31. 12. 2019 Dovolená
1. 1. 2020 Svátek
2. 1. 2020 Dovolená  
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Směsný komunální odpad - popelnice 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů                                                            

Písečná – svoz SKO v 1. týdnu bude proveden v SO 4. 1. 2020

Harmonogram svozu v obci Písečná – rok 2020

Svozový den Četnost svozu 

pátek 1x za 14 dní -  v liché týdny

Svozový den Svozové týdny

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

Způsob sběru: MOBILNÍ POUZE NEBEZPEČNÉ ODPADY

datum hodina stanoviště sběru

9. 5. 2020,            
19. 9. 2020

12:30 - 13:00 centrum u KD

19. 9. 2020 konečná - autob. točna

14:00 - 14:30 Žihla naproti KOH-I-NOR

Způsob sběru: STACIONÁRNÍ S PŘEJÍMKOU ODPADU

datum hodina stanoviště sběru

9. 5. 2020 9:30 - 17:00

centrum u KD

konečná - autob. točna

Žihla naproti KOH-I-NOR

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.
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Efektivní využití popelnice
Co znamená efektivně využitá 
popelnice?

Efektivně využitá popelnice 
je ve chvíli, kdy v ní nekončí 
odpad, který lze odevzdat 
k opětovnému využití, tedy 
vytřídit. V efektivně využité 
popelnici tedy nenajdete 
PLAST, PAPÍR, SKLO, PLE-
CHOVKY, POUŽITELNÝ TEX-
TIL, JEDLÉ OLEJE A TUKY, 
ELEKTORZAŘÍZENÍ, BIO 

ODPAD, STAVEBNÍ SUŤ, ZÁŘIVKY apod.

Proč efektivně využívat popelnici?

● Pokud všechen odpad, který v domácnosti 
máte, důkladně vytřídíte, můžete přistavo-
vat popelnici ke svozu méně často – např. 
1x za měsíc.

● Díky menší frekvenci přistavování popelnice 
můžete získat více EKO bodů* a tím pádem 
vyšší slevu z poplatku za odpad.

● Efektivní využívání popelnic vede ke snížení 
prašnosti, spotřeby pohonných hmot, opo-
třebování vozovky a také snížení produkce 
CO2.

● Za každý výsyp popelnice se platí! Efektivní 
svoz popelnic může tedy vést k úspoře 
nákladů, které je možné promítnou do vyš-
ších slev z poplatku za odpad.

● Absence BIO odpadu v popelnici předchází 
zápachu z popelnice, přítomnosti mikroor-
ganismů a také předchází korozi plechových 
popelnic.

Co tedy patří do efektivně využité popelnice?

●  Do efektivně naplněné popelnice patří např.: 
popel z uhlí, použité hygienické pomůcky 
(např. zubní nit, tampóny, vatové tyčinky, 
vlhčené ubrousky atd.), běžné žárovky (NE 
– LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný 
nepoužitelný textil a obuv, trus masožra-
vých zvířat, účtenky, sáčky z vysavačů, 
silně znečištěné obaly (mastný papír 
apod.).

*  Pro získání EKO bodů za efektivní využí-
vání nádob a pytlů je nutné mít vyplněný 
Odpadový dotazník a potvrzenou Inventuru 
stanoviště ve svém odpadovém účtu. Přihlá-
šení do odpadového účtu můžete provést na 
www.mojeodpadky.cz. 

 Případné dotazy můžete směřovat na e-mail: 
kolektiv@mojeodpadky.cz. 

Ta překrásná vánoční chvíle přichází, 
kdy jeden v druhém jen dobro nachází, 
až rozzáří se světla svíček, tak oslavte ten svátek spolu
bok po boku u štědrovečerního stolu.

Krásné Vánoce, hodně zdrávi, lásky a Božího požehnání 
do nového roku 2020 přeje nejen členům Klubu důchodců, 
ale i všem ostatním občanům Písečné.

Za výbor Klubu důchodců Ćmiel Miroslav, předseda
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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
Jiřina Cieślarová 65 let Písečná 177
Marta Cieślarová 65 let Písečná 2
Teresa Marszalková 60 let Písečná 68

Říjen 
Alois Szkandera 80 let Písečná 73
Tadeáš Byrtus 80 let Písečná 145
Helena Štefková 70 let Písečná 930
Josef Szotkowski 70 let Písečná 952
Stanislav Szmaragowski 70 let Písečná 904

Listopad
Rudolf Pindur 70 let Písečná 948
Roman Szotkowski 65 let Písečná 123
Stanislav Mydlo 65 let Písečná 94
Jiřina Zvolenská 60 let Písečná 01

Prosinec
Eliška Michalská 80 let Písečná 56
Helena Kufová 60 let Písečná 79

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

Písečanský kobzol

Písečanský kobzol na téma "Dýně a cukety" je 
za námi. Místní kuchařky a kuchaři uvařili 14 nej 
různějších jídel. Porota nejvíce ocenila "Dýňový 
zákusek" od Jany Lyskové, "Vařené hovězí 
s dýňovou omáčkou" od paní Marie Nieslani 
kové a "Tajemství pana Cukeťáka" od Milana 
Sabola. V doprovodné soutěži o Nejkrásnější 
vyřezávanou dýni zvítězil Honzík Sikora se 
svými spolužáky, druhé místo bere Pavlík Byrtus 
a třetí místo získala Anička Sikorová.
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Dne 2. 9. 2019 se dětem z mateř-
ské školy a žákům ze základní 
školy otevřely dveře zbrusu nové 
budovy. Někteří si připadali 
jako v říši divů a nevěděli zpo-
čátku kudy kam. Rekonstrukce 
školy a  nová přístavba se velmi 
povedla a stihla se včas otevřít 
našim dětem, které z ní měly 
velikou radost. 

Začátek školního roku 2019/2020 
mohl začít. A co všechno jsme 
už stihli? 

V pátek 6. 9. naši žáci navští-
vili výstavu králíků, drůbeže, 
bažantů, exotických ptáků 
a holubů v areálu SOŠ a SOU 
podnikání a služeb v Jablunkově 
včetně ukázek učebních oborů 
této školy. 

Dále pak škola absolvovala 
exkurzi ve Světě techniky v Ost-
ravě. Ve Velkém světě techniky 
si děti prohlédly i prakticky 
vyzkoušely expozice Světa civi-
lizace, Světa vědy a objevů 
a Světa přírody. Na konci pro-

gramu viděli zajímavý 3D film 
o životě v  oceánech. 

Zorganizovali jsme také pro 
širokou veřejnost Slavnostní 
otevření a Den otevřených dveří 
ZŠ a MŠ Písečná.  

Okresní kolo v přespolním běhu 
v Jablunkově zahajuje každo-
ročně školní sportovní soutěže. 
Naši školu reprezentovalo 19 
dětí a v Městském lese závo-
dily, co jim síly stačily. Někteří 
naši reprezentanti dosáhli i na 
cenné kovy. Všem dětem patří 
velké díky.

V říjnu žáci navštívili knihovnu 
v Jablunkově. Paní knihovnice si 
pro ně připravila zajímavé vzdě-
lávací programy. Mladší žáci 
diskutovali o tom, kdo je autor, 
ilustrátor, jak najdou a vrátí 
knihu. Starší žáci probrali knihu 
jako zdroj informací, podrobněji 
se věnovali dobrodružné litera-
tuře. Na zpáteční cestě navštívili 
výstavu ovoce a zeleniny a sou-
tok Olše a Lomňanky.

Škola v novém školním roce 2019/2020
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Milí přátelé školy,

 v letošním roce proběhla významná akce Den 
obce Písečná. Pohoštění připravilo naše sdru-
žení společně se SPKSP a tímto bychom jim 
chtěli poděkovat za vynikající spolupráci. Chtěli 
bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří 
nám letos pomohli. Všichni tito ochotní lidé 
byli pozváni na bownling jako ocenění za jejich 
činnost v období 2018/2019. 

V letošním roce nás opustil z funkce pokladníka 
Zdeněk Buček a místopředsedy sdružení Jana 
Avartová. Loučíme se i s rodiči, kteří nám letos 
pomáhali naposledy. Jejichž děti již nastupují 
na druhý stupeň ZŠ. Všem těmto ochotným 
lidem, kteří našemu sdružení pomáhali, velice 
děkujeme. 

Na základě výzvy školy náš spolek finančně 
podpořil Den otevřených dveří základní 
a mateřské školy. Mezi další činnosti našeho 
sdružení patří pravidelné chůze a při této pří-
ležitosti byl zvolen nový pokladník Monika Byr-
tusová a místopředseda Veronika Martynková. 
Naše sdružení se potýká s nedostatkem členů 
a z tohoto důvodu byl mezi rodiče rozeslán 

dotazník, jehož cílem bylo navrhnout nového 
předsedu sdružení a najít nové ochotné lidi, 
kteří by pomáhali v rámci konaných akcí. Tímto 
žádáme všechny rodiče, kteří prozatím nevrátili 
vyplněné dotazníky, aby tak učinili co nejdříve, 
za což Vám velice děkujeme.

 Zveme všechny přátele školky na tradiční 
školní ples, který se uskuteční poslední sobotu 
v lednu, konkrétně 25.1.2020. Večerem Vás pro-
vede DJ Songo, bude bohatá tombola a výborné 
jídlo. Těšíme se z Vaší hojné účasti! 

 Rodiče, přijďte podpořit Vaše děti. 
 Místopředseda Veronika Martynková. 

SRPŠ Písečná

Velmi zajímavý projekt, kterého jsme se letos 
zúčastnili, byl „Záložka spojuje školy“. Cílem 
bylo navázání kontaktů mezi českými a sloven-
skými základními školami a podpora čtenářství 
prostřednictvím výměny záložek do knih. Naši 
žáci vytvořili pěkné výrobky, které si vyměnili 
s partnerskou slovenskou školou Vlčkovce.

Každým rokem vytváříme a malujeme i do 
výtvarných soutěží. Muzeum města Jablunkova 
vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma Sportu-
jeme, kde naši žáci byli taktéž úspěšní.

Naše škola je zapojena do dalších projektů. Dět-
ský klub Písečná umožňuje žákům navštěvovat 
v ranních a odpoledních hodinách klub, kde 
jsou pro ně připraveny zajímavé aktivity. Pokra-

čujeme v Šablonách II. Zpestřili jsme vyučování 
používáním tabletů, paní učitelky se soustavně 
vzdělávají v oblastech matematické, čtenářské 
a polytechnické  gramotnosti, navštěvují kurz 
angličtiny. V rámci Šablon v MŠ se uskuteční 
setkávání s odborníky z oblasti logopedie, 
psychologie či například školní zralosti a jiné. 

Dalšími dílčími projekty jsou Hravě žij zdravě, 
Mléko do škol a Ovoce do škol, Recyklohraní 
nebo Olympijský víceboj. 

Čeká nás ještě spousta dalších zajímavých akcí 
a soutěží, na které se moc těšíme. 

Mgr. Eva Byrtusová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Písečná
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V sobotu 28. 9. vyrazili hasiči na společný zájezd 
do polských Myslovic, kde se nachází hasičské 
muzeum. Zájezd byl první společnou akcí 
v rámci projektu „Brenna Písečná – partnerství 
v činnostech“, který je zaměřen na vzájemné 
poznávání lidí obou obcí. Do muzea vyrazil 
jeden autobus od nás a druhý z polské Brenne. 
V muzeu byla zajištěna prohlídka s průvodcem. 
Rozsáhlý areál je nevětším hasičským muzeem 
v Polsku a jedním z nevětších v Evropě. Nachází 
se zde sbírka 4 tisíc exponátů od starých koň-
ských stříkaček, přes první parní i motorové 
stroje. Je tam vystavená sbírka vycházkových 
stejnokrojů a přileb z různých států Evropy 
i mimo ní. Asi nevětší zájem vzbudila velmi 
zachovalá stará koňská stříkačka z 18. století, 

která byla vyrobena ve Slezsku. Její dostřik 
byl až do výšky 30 metrů. K obsluze bylo nutné 
zapojit 60 hasičů (20 pro pohyb pístu a 40 pro 
doplňování vody vědry). 

Po prohlídce celého areálu muzea jsme se 
přesunuli do obce Brenna na společný oběd 
a krátké posezení spojenou s prohlídkou centra 
obce.

V rámci získaného projektu se ještě uskuteční 
besedy s hasiči ve škole i školce, dále společné 
cvičení požárních jednotek po obou stranách 
hranice a na závěr uspořádáme přeshraniční 
soutěž v požární všestrannosti IRON MAN, která 
se bude konat 9. 5. 2020 v areálu Výletiště. 

Władyslaw Sikora

Společný zájezd do hasičského muzea v Myslovicích
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Letošního cyklistického výletu přes naše 
malebné Beskydy se účastnilo 18 cyklistů,  
kteří si cestu náležitě užili.

Milan Sabol, předseda Spolku přátel kultury 
 a sportu na Písečné

Tůr de Gorol

Po výjezdu milíkovského kopce…

Společná přátelská fotka účastníků Písečná CUPU

Společně na Javorovém vrchu po zahnáni žízně. 

Den obce + Písečná Cup
Písečná Cup, turnaj v malém fotbale hrálo 
v tomto roce šest týmů a za spravedlivého 
dozoru zkušených sudích, Jana Krzoka a Bog-
dana Ciencialy, se hrál opravdu napínavý 
a krásný fotbal. Vyhrál, jako už po několikáté, 

tým Konečné, před druhým Vagonem, bron-
zovou příčku brali hráči FC Amatéři, čtvrtý byl 
tým domácích fotbalistů s názvem Elita a pátí 
jablunkovský Pivní klub Špína, šestou příčku 
pak obsadili statečně bojující místní Hasiči.
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Dětská olympiáda v deskových hrách
Zasoutěžit si v deskových hrách, pobýt s kama-
rády a případně i něco vyhrát přišlo do kultur-
ního domu v Písečné 21 dětí, které byly rozdě-
leny do čtyř věkových kategorií. Nejmladší děti, 
jenž zahrnovaly děti první třídy ZŠ a mladší, si 
zahrály hry Kloboučku hop, skládaly Puzzle 
a otáčely Pexeso. Ve druhé skupině kde hrály 
děti druhých a třetích tříd se hrálo Double, Wei-
kick nebo tradiční Člověče nezlob se. Největší 

zastoupení měla třetí skupina složená ze 
čtvrťáků a ti hráli hokej Stigu, karetní Kvarteto 
a legrační hru s názvem Jožin z bažin. V nejstarší 
skupině, složenou s páťáků, se hrálo Prší v kar-
tách a provětraly mozkové závity při AZ kvízu 
a ve hře Logik. Děti si odpoledne náležitě užily 
a odcházely domů více než spokojené.

Milan Sabol, předseda Spolku přátel kultury 
a sportu na Písečné

Obsluha na Den obce v tomto roce vyšla na 
náš Spolek přátel a Sdružení rodičů. Rád bych 
touto cestou moc poděkoval jak naším členům, 
kteří perfektně zvládli svěřené funkce a podíleli 
se i na přípravě či úklidu tak i Sdružení rodičů, 

především pak Mirce Placzkové za vzornou 
spolupráci v pořadatelství, díky kterému tato 
náročná akce proběhla hladce ku prospěchu 
a spokojenosti obou spolků, samotné obce 
Písečná a především návštěvníků celé akce.

Naškrábat na placki 100 kg brambor není žádná 
legrace, ale s dobrou partou přátel je vždycky 
důvod k smíchu.

Taky stany bylo třeba nachystat.

Milan Sabol, předseda spolku přátel kultury  
a sportu na Písečné
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Klub maminek
Klub maminek se schází již druhým rokem 
a letošní ročník jsme zahájily ve středu 23. října 
čajovo/kávovým dýchánkem. Plánujeme se 
scházet pravidelně ve dvoutýdenních inter-
valech a tímto bychom chtěly pozvat další 
maminky na naše další setkání. Na těchto 
setkáních jen tak nezahálíme, ale i tvoříme. 
Naše výrobky s vánoční tématikou jste si mohli 

zakoupit na Vánočním jarmarku/Mikuláši. Další 
akcí, kterou jsme zorganizovaly byl dětský bazá-
rek, který proběhl začátkem listopadu. Podle 
zájmu tuto akci budeme opakovat začátkem 
jara 2020.

Srdečně zvou na akce Lenka Krayzlová  
a Jolana Sikorová.

Usnesení

Usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 8. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schvaluje
9/1 program jednání
9/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtus, p. Benek
9/3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová, Ing. Sikora
9/4 plnění usnesení č. 8 ze dne 24. 6. 2019
9/5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2018 se společností MOBIKO plus a.s., IČ 26788675 

se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
9/6 Smlouvu č. 02131961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky IČ 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
9/7 Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování 

výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“

9/8 poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ost-
rava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 2. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. 
č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Písečná Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava

9/9 Dohodu o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací s městem Jab-
lunkov, IČ 00296759, se sídlem Dukelská 144, Jablunkov

9/10 revokuje usnesení č. 7/1.7 - „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015518/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a společností Profiprojekt, s.r.o. se sídlem 
Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek“
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9/11 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8015518/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, a společností Profiprojekt, s.r.o. se sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek
-Místek (změna trasy vedení)

9/12  Směnnou smlouvu s p. Marií Janiczkovou, bytem Písečná 150 a p. Bronislavem Nieslani-
kem, bytem Písečná 70 na směnu a prodej pozemků v k.ú. Písečná u Jablunkova

9/13  rozpočtové opatření č. 4
9/14  Smlouvu o dílo se společností C2pecap s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 14, Jablunkov, 

na zpracování projektové dokumentace stavby – „Chodník a inženýrské sítě – II. etapa“  

2. Bere na vědomí
9/15  informace o průběhu realizace investičních projektů
9/16  Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání 
 hospodaření za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

3. Pověřuje  
9/17 pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo projektu „Přístavba 

a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ s firmou ZOWADA Group a.s., IČ 05092850, se sídlem 
Návsí 1002, 739 92 Návsí, kterým se mění cena díla dle předloženého návrhu

Usnesení č. 10 z jednání zastupitelstva obce Písečnáze dne 7. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schvaluje
10/1 program jednání

10/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Byrtusová

10/3 ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Byrtus

10/4 plnění usnesení č. 9 ze dne 19. 8. 2019

10/5 opravu komunikace v části obce Folwark a Závrší v souladu s cenovou nabídkou společ-
nosti MOBIKO plus a.s., IČ 26788675, se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

10/6 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Výstavba multifunkční budovy pro Obecní úřad 
a Mateřskou školu – 1. etapa“ se společností Zowada Group a.s., IČ 05092850, se sídlem 
Návsí 1002, 739 92 Návsí

10/7 uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy o výkonu TDI a koordinátora BOZP se společností 
G-servis Praha spol. s r.o., IČ 49680226, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy

10/8 poskytnutí dotace na stočné občanům ve výši odpovídající rozdílu mezi cenou provozo-
vatele účtovanou odběratelům na území obce Písečná a tzv. regionální cenou SmVaK
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10/9 výsledky koncesního řízení ve veřejné zakázce „Výběr provozovatele kanalizace obce 
Písečná“ a schvaluje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 
IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava jako provozo-
vatele kanalizace obce Písečná 

10/10 uzavření Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací se společností Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava

10/11 vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro 
poskytování NVF na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu 
„Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“

10/12 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 180 000 Kč p. Vladislavu Lyžbickému, 
bytem Písečná 78 na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF 
na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace 
v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-04 s p. Vladislavem Lyžbickým, bytem Písečná 78

10/13 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Danielu Slowikovi, bytem 
Písečná 191 na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF 
na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace 
v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-01 s p. Danielem Slowikem, bytem Písečná 191

10/14 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Alence Škanderové, bytem 
Písečná 170 na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF 
na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace 
v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-02 s p. Alenkou Škanderovou, bytem Písečná 170 

10/15 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Romanu Byrtusovi, bytem 
Písečná 204 na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF 
na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace 
v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-03 s p. Romanem Byrtusem, bytem Písečná 204

10/16 Zásady poskytování finančního příspěvku a bezúročné zápůjčky Obcí Písečná na poří-
zení a instalaci kotle na spalování biomasy, uhlí a plynu, dále tepelného čerpadla anebo 
solárního systému, na území obce Písečná 

10/17 pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu „Územní plán Písečná“: 1. Ing. arch. Helga 
Kozelská Bencúrová, Ateliér KOBEN, IČ 60292521, se sídlem Sokola Tůmy 775/18, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory; 2. Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., IČ 00562963, se 
sídlem Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba; 3. Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D., 
IČ 13594591, Loučky 2251/3, 708 00 Ostrava - Poruba

10/18 uzavření Smlouvy o zpracování Územního plánu Písečná se společností Ateliér KOBEN, 
zastoupenou Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou, IČ 60292521, se sídlem Sokola 
Tůmy 775/18, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
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10/19 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se spo-
lečností Nehlsen Třinec, s.r.o., IČ 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec 
– Staré Město

10/20 Soupis movitého a nemovitého majetku zřizovatele svěřeného příspěvkové organizaci 
k jejímu hospodaření - příloha č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace

10/21 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč společnosti Babybox pro odložené děti – 
STATIM, z.s. IČ 27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek

10/22 uzavření darovací smlouvy se společností Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. 
IČ 27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek

2. Bere na vědomí

10/23 informace o průběhu realizace investičních projektů 

Usnesení č. 11 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schvaluje
11/1 program jednání

11/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Benek, Ing. Byrtus

11/3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Byrtusová

11/4 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Splašková kanalizace  Písečná -   I. etapa 
a Chodník a inženýrské sítě Písečná“ se společností MOBIKO plus a.s., IČ 26788675, se 
sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

11/5 Smlouvu o dílo k provádění zimní údržby v obci Písečná s firmou Jan Ligocki, IČ 14606691, 
se sídlem Jablunkov 543, 739 91 na zimní období 2019/2020

11/6 rozpočtové opatření č. 5

Usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 25. 11. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schvaluje
12/1 program jednání

12/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Byrtusová

12/3 ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Byrtus



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 3Prosinec 201920

Kalendář akcí

31. 12.  Silvestrovský fotbal

11. 1. Myslivecký ples

18. 1. Hasičský ples - Hraje skupina Galax

25. 1. Ples SRPŠ

1. 2. Bal PZKO

19. 2. Výroční schůze - Klub důchodců Písečná

22. 2. Maškarní ples - SPKSP
 (Spolek přátel kultury a sportu na Písečné)

18. 3. Vítání občánků - Obec

20. 3. Tvořivé dílny - Obec

12/4 plnění usnesení č. 10 ze dne 7. 10. 2019

12/5 plnění usnesení č. 11 ze dne 14. 10. 2019 

12/6 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2018 s firmou Zowada Group a.s., IČ 05092850, 
se sídlem Návsí 1002, 739 92 Návsí

12/7 Příkazní smlouvu mezi obcí Písečná a  firmou MOBIKO plus a.s., IČ 26788675, se sídlem 
Hranická 293/5, k zajištění změny stavby před dokončením stavby „Splašková kanalizace  
Písečná - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“

12/8 rozpočtové opatření č. 6

12/9 ustanovení starosty obce odpovědným politikem agendy MA21 a koordinátorem agendy 
MA21

12/10  Deklaraci místní Agendy 21 k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní 
Agendy 21 

12/11 Hodnotící zprávu realizace místní Agendy 21 za rok 2018 a plán zlepšování místní Agendy 
21 pro rok 2020
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Silvestrovský fotbal 2019

Maškarní ples

Rád bych pozval všechny fotbalové nadšence na tradiční přátelský fotbálek. Začíná se jako obvykle 
na Silvestra v 10:00, doufám, že napadne alespoň trochu sněhu, fotbálek má pak větší kouzlo. 
Po fotbálku bude určitě otevřena hospůdka na zahnání žízně. Tak kdo chce, ať přijde, zahraje si 
opravdu každý.                  Milan Sabol, předseda Spolku přátel kultury a sportu na Písečné

Tentokrát na téma Pyžamo. Tak 
oblečte pyžama, noční košile, 
nebo třeba jen spodní prádlo  
  a dorazte v sobotu 22. 2. 2020 
v 19:00 do Kulturního domu 

v Písečné, nebudou chybět sou-
těže, chutná večeře, kopec srandy 
a možná i nějaké to překva-
pení. K poslechu a hlavně k tanci 
zahraje DJ Steanly. 
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Hezké vánoční svátky, 
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje, 
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází 
i v roce, který přichází.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 

přejí starosta,
zastupitelé a zaměstnanci 

obecního úřadu
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