
Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
pevně doufám, že jste mile překvapeni novou 
podobou našeho Zpravodaje obce Písečná, 
který právě držíte ve svých rukách. Věřím, že 
se Vám líbí profesionální grafické zpracování 
i kvalitnější materiál použitý pro tisk zpravo-
daje. Z malého ohlédnutí do historie vyplývá, 
že zpravodaj v nezměněné podobě tiskneme od 
prosince roku 2002. Abych ilustroval, jak tehdy 
vypadal, připojuji i obrázek první stránky. První 
starosta obce p. Jan Krzok, který byl u jeho 

zrodu, avizoval, že jde o informační leták, který 
se možná časem změní ve zpravodaj obce. 
K tomu skutečně došlo a zpravodaj tak vychází 
už 14 let a za toto období bylo vydáno včetně 
dnešního již 41 čísel. Moderní a vylepšenou 
grafickou podobu příštích zpravodajů jsme se 
rozhodli spojit s kalendářním rokem 2016, kdy 
si připomínáme 15. výročí osamostatnění obce 
a považujeme jej za vhodný milník pro změny 
v prezentaci obce. Stejným časovým vodítkem 
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pro nás byla i tvorba nových webových stránek, 
o kterých píšeme na jiném místě zpravodaje.
Abych nevedl jen krásné řeči o zpravodaji, 
pojďme se věnovat i aktuálním aktivitám, 
kterými se nyní intenzivně zabýváme. V tuto 
chvíli nás nejvíce zaměstnávají projekty „Splaš-
ková kanalizace Písečná – I. etapa“ a na něj 
navazující projekt „Chodník a inženýrské sítě 
Písečná“. Na zhotovitele projektu splaškové 
kanalizace je nyní vyhlášeno výběrové řízení, 
počátkem dubna bychom měli mít vybraného 
zhotovitele. Časový harmonogram počítá se 
zahájením realizace díla už na podzim letošního 
roku, stavba by měla být ukončena do 1 roku od 
zahájení. Chtěl bych však zdůraznit, že samotné 
zahájení stavby je podmíněno několika skuteč-
nostmi. Především musí dojít ke snížení ceny 
díla vlivem výběrového řízení, dále musí být 
obci schválena dotace z Ministerstva zeměděl-
ství a také musíme mít schválený bankovní úvěr 

pro financování stavby. Přestože letos vytvoříme 
v hospodaření obce rezervu ve výši 17 miliónů 
korun, nelze bez splnění těchto tří základních 
předpokladů stavbu realizovat. Stavbou bude 
zasažena významná část katastru obce, a kana-
lizační sítí bude pokryto území s možnosti 
připojení 650 obyvatel. V rámci stavby bude 
řešeno 157 podružných gravitačních stok a 19 ks 
podružných tlakových stok, budeme tak moci 
odkanalizovat 178 rodinných domů, včetně 
většiny objektů občanské vybavenosti. Doporu-
čuji, aby si každý vlastník rodinného domu na OÚ 
Písečná ověřil nahlédnutím do projektové doku-
mentace polohu podružné kanalizační přípojky. 
Výkresy hlavních kanalizačních řádů a podruž-
ných kanalizačních přípojek jsou nově zveřej-
něny také na webových stránkách obce v sekci 
obecní úřad/kanalizace. Domovní kanalizační 
přípojky (na soukromých pozemcích) budou 
řešeny v dalších fázích projektu, předpokládám, 
že obec zajistí na své náklady zpracování projek-
tové dokumentaci přípojek, vše je podmíněno 
projednáním a souhlasem zastupitelstva obce.
Jak už jsem se zmiňoval, stavbou splaškové 
kanalizace je přímo vyvolána další investice 
do realizace projektu Chodník a inženýrské sítě 
Písečná. V této chvíli máme odsouhlasený rozsah 
stavby i technické řešení, začínáme projed-
návat souhlasy vlastníků sousedních pozemků. 
Samotná realizace chodníků a dešťové kanali-
zace bude navazovat na stavbu splaškové kana-
lizace, z časových i dalších důvodů však nebylo 
možné na obě stavby vyhlásit jedno výběrové 
řízení a sloučit je do jednoho celku. Naše úsilí 
směřuje k tomu, abychom obě stavby maxi-
málně sladili časově i nákladově, aby na sebe 
navazovaly a život v obci nebyl poznamenán 
stavebními pracemi zbytečně dlouhou dobu.

David Ćmiel, starosta

Nové obecní webové stránky

Čistota ovzduší se měří i v Písečné

Počátkem letošního roku byly uvedeny do 
provozu nové webové stránky obce – www.
obecpisecna.cz. S novou vizuální podobou jde 
v ruku v ruce nový obsah a uživatelské funkce. 
Za zhlédnutí stojí například virtuální prohlídky 
obce a blízkého okolí, pohledem kamery se 
můžete rozhlédnout na dětském hřišti, v areálu 
Výletiště, v sálu KD, ale také si můžete užít výhled 
z Bahence a vrchu Zelená. Virtuální prohlídky 
mají obec prezentovat navenek a jsou určeny 
primárně návštěvníkům, kteří se chtějí o naší 
obci dozvědět více. Prostřednictvím webových 
stránek můžete snadno komunikovat s obecním 
úřadem, dotazy nebo připomínky lze zasílat 
z jednoduchého formuláře na úvodní stránce. 
Prostřednictvím stránek lze zjistit obsazenost 

kulturního domu a areálu výletiště, sami si také 
prostřednictvím rezervačního formuláře můžete 
termín své akce zarezervovat. Přes webové 
stránky se dostanete na mapový portál, který 
zobrazuje platný územní plán, katastrální mapu 
i letecké snímky obce od roku 2006. Na strán-
kách se také můžete zaregistrovat k odběru 
novinek a tím získat i lepší přehled o zveřejňo-
vaných informacích. Stránky jsou přístupné i ve 
verzi pro mobilní zařízení. Věříme, že se Vám 
jejich nová grafická podoba bude líbit. Přivítáme 
i Vaše připomínky k obsahu, které můžete napsat 
do „Knihy návštěv“. Staré stránky naleznete na 
odkazu - old.obecpisecna.cz

David Ćmiel, starosta

Zajímá vás, jaká je v naší obci kvalita ovzduší 
v průběhu topné sezóny? Nalézt odpověď na 
tuto otázku bude nyní mnohem jednodušší. Od 
začátku letošního roku pracuje v obci měřící 
stanice, která umí stanovit koncentrace polé-
tavého prachu PM10 v ovzduší v 24 hodinových 
intervalech. Pevné částice či (pevné) prachové 
částice (anglicky: 
particulate matter 
– PM) jsou drobné 
č ás t ice p evného 
skupenství rozptý-
lené ve vzduchu, 
k t e r é  j s o u  t a k 
malé, že mohou být 
unášeny vzduchem. 
J e j i c h  z v ý š e n á 
koncentrace může 
způsobovat závažné 
zdravotní problémy. 
Stanice je umístěna 

v našem sportovním areálu a jejím provozo-
vatelem je Český hydrometeorologický ústav, 
pobočka Ostrava. Stanice kontinuálně odebírá 
vzduch, který prochází přes filtry, které jsou 
po 24 hodinách automaticky měněny. Stanice 
pracuje se zásobou filtrů na období 14 dnů, 
následně jsou filtry manuálně odebrány 
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SMS systém
V roce 2015 obec Písečná zřídila tzv. SMS 
SYSTÉM – bezplatné zasílání krátkých infor-
mačních zpráv na mobilní telefon. V letošním 
roce již došlo 2 x k náhlému výpadku elektric-
kého proudu a k poruše na vodovodním řádu 
společnosti SmVaK. Díky tomuto systému 
mohli být občané Písečné o poruchách co 
nejdříve informováni. Žádáme tímto majitele 
rodinných domů z níže uvedeného seznamu 
k nahlášení telefonního čísla pro vložení do 
SMS systému. Registrace je možná osobně na 
OÚ Písečná, telefonicky na tel. č. 558 359 825, 

e-mailem: urad@obecpisecna.cz nebo pomocí 
webových stránek obce. 
Seznam chat a rodinných domů, které nejsou 
v SMS systému evidováni: 03, 1, 2, 3, 6, 7, 13, 
14, 18, 23, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 44, 50, 53, 56, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 78, 85, 87, 89, 90, 
95, 97, 99, 103, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 
118, 119, 122, 125, 127, 128, 131, 135, 136, 138, 
140, 142, 144, 149, 153, 161, 166, 171, 172, 178, 
181, 186, 187, 190, 193, 194, 203, 205, 208, 210, 
216, 222, 225, 230, 231, 235, 242, 904, 920, 921, 
922, 925, 927, 946, 947, 949, 952, 955, 956

„TAXI SENIOR“ Písečná
Od 1. 2. 2016 je v obci zave-
dena pro občany Písečné 
nová služba – TAXI SENIOR. 
Služba je určená pro seniory 
ve věku od 70 let a výše, drži-
tele průkazu ZTP nebo ZTP/P 
(i mladší 70 let) s trvalým 
pobytem v obci Písečná. Poskytovatelem 
služby je TAXI COOL – Zdenka Dubanová. 
Cena: 30,- Kč (jízda v jednom směru za každou 
přepravovanou osobu bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů). Služba je k dispozici každý 

pracovní den 7:00 – 15:00 
hodin. Služba je určená 
pro přepravu osob z obce 
Písečná do města Jablun-
kova a obce Návsí na určená 
stanoviště – poliklinika, 
hřbitov, Mariánské náměstí, 

městský úřad, sanatorium, nákupní středisko 
Albert, nákupní středisko Tesco express, 
nákupní středisko Penny market, autobusové 
stanoviště, Návsí lékař. V případě zájmu o tuto 
službu je nutná registrace na OÚ Písečná. 

Obecní úřad informuje

a v laboratoři jsou z filtrů odečítány koncen-
trace tuhých znečišťujících látek. Výsledky 
jsou poté v měsíčním cyklu předávány do 
Informačního systému kvality ovzduší (ISKO, 
databáze výsledků měření znečištění ovzduší 
ČR), po uzavření celého měsíce zveřejněny na 
internetových stránkách ČHMÚ a následně 
vyhodnoceny podle legislativních pravidel 
v ročenkách znečištění ovzduší ČR. S naměře-
nými hodnotami se budeme moci seznámit od 
cca poloviny letošního roku, kdy dojde k jejich 

zveřejnění na internetových stránkách ČHMÚ 
na tomto odkazu - http://portal.chmi.cz/
files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_
reports/manual/tab_2016_01_1M_CZ.html. 
Zatím nejsou naměřené hodnoty ze stanice 
v Písečné zveřejňovány z důvodu krátké 
doby měření. Ve spolupráci s ČHMÚ budeme 
naměřené hodnoty zveřejňovat také v našem 
zpravodaji.

David Ćmiel, starosta

Očkování psů a koček
V sobotu 23. 4. 2016 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 6 
měsíců a pak pravidelně dle vakcinačního sché-
matu, který udává výrobce vakcíny. Za prove-
dené očkování bude vybírán na místě poplatek 
ve výši 120,- Kč. Zároveň bude možnost očko-
vání proti ostatním psím nemocem a zakoupení 
přípravků na odčervení a odblešeni. 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 neza-
platili poplatek za psy na rok 2016, ať tak nepro-
dleně učiní. Poplatek je dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích 
splatný do konce měsíce března běžného roku.

Odpady
 ■ Připomínáme občanům, kteří ještě nezapla-

tili poplatek za odpady na 1. pololetí roku 
2016, ať tak neprodleně učiní. Poplatek je dle 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů splatný do 
konce měsíce března běžného roku.

 ■ Upozorňujeme občany, že se v poslední době 
množí případy, kdy je do popelových nádob 
mimo popela vhazován i směsný komu-
nální odpad. Pokud během 
svozu odpadů pracovníci 
společnosti Nehlsen zjistí, 
že v popelnici není umístěn 
p ouze p op el ,  nebude 
tato popelnice vyvezena. 
Na př ípadné stížnosti 
pak společnost Nehlsen 
nebude brát zřetel. 

 ■ Obec Písečná rozšířila sběr odpadů také na 
opotřebované potravinářské oleje. Sběrná 
nádoba - zelená plastová popelnice byla 
umístěna v centru obce k nádobám na sepa-
rovaný odpad. Oleje se do nádoby nelijí 
přímo, vhazují se do sběrné nádoby v uzavře-

ných PET lahvích. Prosíme občany, aby do 
této popelnice nevhazovali jiný odpad, než 
k jakým účelům byla zřízena. 

 ■ Obec Písečná nabízí občanům využití štěp-
kovače pro občany. K drcení dřevní hmoty 
je k dispozici štěpkovač s vlastním benzí-
novým pohonem a schopností zpracovávat 
větve o průměru až 5,5 cm. Tato služba je 
občanům nabízena zdarma v rámci předem 
naplánovaných „Štěpkovacích sobot“. Bude 
však nutné větve přivézt do areálu Výletiště, 

kde bude drcení větví prová-
děno pod dohledem proško-
lené obsluhy. Stroj není 
možné zapůjčit do domác-
ností s ohledem na složi-
tost obsluhy a cenu zařízení. 
Neodbornou obsluhou může 
dojít k poškození zařízení, 
které má obec pouze zapůj-

čené do užívání na období 5 let. Zájemci 
o štěpkování se mohou telefonicky nahlásit 
na OÚ Písečná, kde bude evidováno množ-
ství materiálů, a na základě nahlášeného 
zájmu budou organizovány vhodné termíny, 
půjde hlavně o jarní a podzimní období. 
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 ■ Obec Písečná se v roce 2015 zapojila do 
projektu Sdružení obcí Jablunkovska – 
biologicky rozložitelné odpady II.“ Pro 
občany naší obce bylo v rámci projektu poří-
zeno 70 zahradních kompostérů. V této chvíli 
zůstává cca 20 kompostérů volných a mohou 
být zdarma zapůjčeny do domácností, které 
zatím možnosti kompostování nevyužívají. 
Převzetí kompostéru lze domluvit na OÚ 
Písečná i telefonicky nebo osobně v úřed-
ních hodinách. 

 ■ Obec Písečná využila možnost zajistit 
z firmy EKO-KOM tašky na tříděný odpad 

do domácností. Jedná se o sadu 3 tašek 
(25 cm*40 cm*25 cm) – papír, plasty a sklo. 
Tašky budou k prodeji na Obecním úřadě 
Písečná od června, cena jedné sady 40,- Kč.

Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili a oslaví v měsících lednu, únoru, 
březnu a dubnu svá životní jubilea.

Leden
07. 01. Marie Bojková  85 let Písečná 124
18. 01. Karel Kantor  75 let Písečná 147             
18. 01. Vladislav Lyžbicki  60 let Písečná 78
23. 01. Josef Nieslanik  65 let Písečná 947
27. 01.  Stanislav Bojko  60 let  Písečná 69
28. 01.  Marta Cieslarová  60 let Písečná 117
             
Únor 
01. 02. Danuše Mitręgová  60 let Písečná 179
02. 02.  Jana Legerská  65 let Písečná 160
03. 02. Helena Walachová 75 let Písečná 173
09. 02. Vanda Kohutková  70 let Písečná 67
10. 02. Anna Nieslaniková 90 let Písečná 946
Březen
03. 03. Růžena Putyrová  75 let Písečná 917
25. 03. Marie Lysková  65 let Písečná 54
   
Duben
05. 04. Anna Cieslarová  60 let Písečná 21
18. 04.  Jaroslava Martynková 60 let Písečná 101
25. 04.  Bogusława Sikora  60 let  Písečná 9

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

Tříkrálová sbírka 2016 na Jablunkovsku
Děkujeme všem lidem, kteří přijali naše koled-
níky, děkujeme všem, kdo přispěli do poklad-
niček a tím podpořili Charitní dílo. Děku-
jeme všem obětavým koledníkům, vedoucím 
skupinek a všem, kdo se podíleli na organizaci 
sbírky. Přinášíme Vám výsledky koledování 
v jednotlivých obcích.
Všechny zapečetěné pokladničky byly úředně 
rozpečetěny a sečteny za přítomnosti pracov-
níků obecních úřadů. Je čas díků.
Ze srdce děkujeme Vám všem, kteří jste přijali 
naše koledníky…
Velké díky patří rovněž vedoucím skupinek, 
koledníkům, koordinátorům i všem ostatním 
dobrovolníkům za jejich obětavost při zapojení 
do této velké dobrovolnické akce. Je to velká 
spousta práce, kterou odvádí bez nároku na 
jakoukoliv odměnu. Je to velký skutek lásky. 
Srdečné Pán Bůh zaplať.
Celková částka vykoledovaná na Jablunkovsku 
činí 800 629 Kč, což je o úžasných 54 242 

Kč více než v loňském roce. 
65 % výtěžku se vrátí zpět do 
Charity Jablunkov. Zbylých 
35% bude rozděleno na činnost 
Diecézní charity ostravsko-opavské (15%), 
humanitární pomoc u nás i v zahraničí (10%), 
činnost Charity Česká republika (5%). Zbylých 
5% je v souladu se zákonem využito na náklady 
spojené s pořádáním sbírky. Také v roce 2016 
budou Vaše dary použity na podporu stávají-
cích a rozvoj nových služeb Charity Jablunkov. 
Prostředky Tříkrálové sbírky podpoříme činnost 
Denního stacionáře, Centra volnočasových 
aktivit, Centra pomoci sv. Rafaela a rozvoj 
dalších charitativních služeb na Jablunkovsku.

Výsledky koledování z ostatních Charit, diecézí 
a celé republiky můžete shlédnout na webu 
Tříkrálové sbírky.

Děkujeme Vám!

Výsledky koledování v roce 2016 v obcích Jablunkovska
 

Pořadí Obec Vykoledovaná 
částka

Počet 
obyvatel

Průměr na 
obyvatele

Srovnání 
s rokem 2015

1. Jablunkov 218 836 5 610 39,01 + 12 317
2. Mosty u Jablunkova 160 693 3 829 41,97 + 6 875
3. Návsí 105 479 3 886 27,14 + 14 115
4. Písek 69 762 1 817 38,39 + 1 783
5. Bukovec 59 947 1 360 44,08 + 6 025
6. Hrádek 49 171 1 830 26,87 + 3 594
7. Dolní Lomná 36 768 868 42,36 + 6 762
8. Bocanovice 29 476 429 68,71 + 284
9. Milíkov 29 302 1 312 22,33 + 8 414

10. Písečná 19 670 974 20,20 - 7 061
11. Horní Lomná 9 465 367 25,79 + 1 968
12. Hrčava 8 410 253 33,24 - 1 142
13. Košařiska 3 650 381 9,58 + 308

CELKEM 800 629 22 916 34,94 +54 242
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Mateřská škola lyžovala

Sbor dobrovolných hasičů bude slavit 90. výročí založení

Celý týden od pondělí 18. ledna do pátku 
22. ledna jezdily děti Mateřské školy na lyžo-
vání do Kempalandu v Bukovci. Všem malým 
lyžařům se s velkou trpělivosti věnovali hodní 
instruktoři.
Sluníčko svítilo, občas trošku sněžilo. No 
prostě paráda!
Celý kurz jsme ukončili za velké podpory 
rodičů, prarodičů a velké „maliny“ - maskotem 
lyžařské školičky Malinaski - sjezdem na lyžích 
na dětské sjezdovce.
Další foto najdete na mspisecna.rajce.idnes.cz

Szotkowská Jiřina

V tomto roce Sdružení dobrovolných hasičů 
Písečná oslaví kulaté výročí naši existence. 
Založení sboru se datuje od roku 1926. V této 
souvislosti bychom rádi nechali vyrobit slav-
nostní prapor, který se pak používá při nejrůz-
nějších slavnostech a setkání hasičů a reprezen-
tuje náš sbor. Oslavy vyvrcholí dne 8. 10. 2016. 
Program je ještě v přípravě a budeme o něm 
informovat.

Rád bych poprosil občany, kteří mají ve svých 
domovech jakékoli materiály související 
s činnosti hasičů v naši obci, aby se obrátili na 
Wladka Sikoru (tel. 721 635 169), Jana Plačka 
anebo Eriku Cieslarovou. Případné fotografie 
bychom ofotili a obratem vrátili majitelům. Dále 
víme, že kdysi byla vedena kronika, která se ale 
ztratila! Pokud by o ní někdo něco věděl, ozvěte 
se nám prosím.

Co na tento rok dále plánujeme?
V květnu 7. 5. proběhne od 14:00 na výletišti již 
3. ročník soutěže Železný hasič. Hasiči ze širo-
kého okolí poměří své síly na trati, kterou se 
pokusíme zase trochu obměnit. Ve večerních 
hodinách proběhne i soutěž v požárním útoku. 
Půjde hlavně o postupovou soutěž jablunkov-
ského okrsku, nicméně na ni pozveme i ostatní 
družstva. 
V neděli 22. 5. proběhne na výletišti smažení 
vaječiny, které upořádáme pro členy našeho 
sboru. 16. 7. se bude konat tradiční hasičská 
soutěž. Od 12:00 se bude soutěžit v kategorii 
žáků a od 14:00 mužů a žen. Soutěž bude 
součástí soutěže Gorolský pohár, které se 
i letos budeme účastnit.

Jakmile to počasí dovolí, bude pokračovat 
kroužek mladých hasičů pod vedením Katky 
Sikorové.      

     Wladek Sikora

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s. informuje
Dobrý den,
náš Spolek přátel kultury a sportu na Písečné 
letos opět čeká řada sportovních, kulturních 
akcí i akcí pro děti.
Mezi jednu z největších akcí pořádanou našim 
spolkem bude Olympiáda spolků konána 28. 5. 
u příležitosti kácení Máje v areálu Výletiště. 
Na Olympiádu se mohou přihlásit šestičlenné 
smíšené týmy spolků působících v Písečné 
i mimo ni. Soutěžit se bude (tak jako loni) 
v netradičních disciplínách a ač půjde přede-

vším o legraci a pobavení publika, pro týmy 
budou připraveny i nějaké ceny. Celé odpo-
ledne bude k dispozici bohaté občerstvení 
i něco na zub, na své si přijdou i děti, pro 
které budou připraveny nějaké ty atrakce…  
A večer? Večer bude zakončen pořádnou 
taneční zábavou.
Další akci, kterou náš spolek letos pořádá je 
sjezd řeky Moravy, jedná se o třídenní zájezd 
(odjezd z Návsí v pátek 10. 6. odpoledne, příjezd 
v neděli 12. 6. večer). Na vodu vyplujeme po 
„nafasování“ kánoí a dalšího potřebného vyba-
vení v sobotu ráno z tábořiště v Postřelmově 
a plout budem po klidné vodě do 27 km vzdále-
ných Moravičan, kde se utáboříme a přespíme. 
V neděli je naplánovaná 17 km dlouhá trasa 
z Moravičan do Litovle, kde odevzdáme zapůj-
čené vybavení a odeberem se domů. Zpět 
do Návsí bychom měli dorazit nejpozději do 
22:00. Cena zájezdu je 420 Kč na osobu a zahr-
nuje místa k utáboření, zapůjčení vodáckého 
náčiní, přepravu věcí mezi tábořišti a doprovod 
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Hráči HC Oceláři Třinec
Hráči HC Oceláři Třinec zavítali 20. ledna 
mezi žáky ZŠ Písečná. 
Šimon Hrubec, David Nosek a Vladimír 
Dravecký trpělivě odpovídali na všechny 
otázky dětí. Šimon Hrubec názorně ukázal 
své brankářské umění při nájezdech na 
bránu. V závěru došlo na autogramiádu 
a společné focení. Hokejisté neskrývali 
své překvapení, když od dětí obdrželi jako 
poděkování čokoládové zlaté medaile 
a drobné dárky. Hoši děkujem!!
Velké poděkování za organizaci tohoto 
setkání patří Mgr. Evě Byrtusové. 

průvodce. Cesta (není v ceně zájezdu) z Návsí 
do Postřelmova a z Litovle domů bude řešena 
vlakem a podle počtu přihlášených požádáme 
o skupinovou slevu. Konečná uzávěrka účast-
níků je do konce května nebo do naplnění kapa-
city zájezdu (jak se říká: Kdo dřív přijde, ten dřív 
pluje…  ) JEDE SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!
Veškeré informace o zájezdu i dalších akcích 
budou na mém tel:605559378, e-mailu: spolek.
pratel.pisecna@seznam.cz, nebo na obecním 
úřadě u starosty Davida Ćmiela.

Akce pořádané naším spolkem pro rok 2016
6. 2. MAŠKARNÍ PLES 
 (Divoký západ) - Kulturní dům
19. 3. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
 - Kulturní dům
30. 4. STAVĚNÍ MÁJE - Výletiště
14. 5. TURNAJ V NOHEJBALE
 - Víceúčelové hřiště
28. 5. KÁCENÍ MÁJE, OLYMPIÁDA SPOLKŮ 

- Výletiště

10. - 12. 6. SJÍŽDĚNÍ ŘEKY
5. 7. NA CYRILA NA LYSOU - Cyklo výlet
13. 8. TŮR DE GOROL - Cyklo výlet
20. 8. SOUSEDSKÝ TURNAJ VE FOTBALE 

- Výletiště
22. 10. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA VE STOLNÍCH 

HRÁCH - Kulturní dům
31. 12. SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 
 - Výletiště

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

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 
Den země v Písečné

Usnesení

Kalendář akcí

V sobotu 23. 4. 2016 proběhne již po páté dobro-
volnická akce Den země, tentokrát jako součást 
celonárodní akce pod názvem Ukliďme svět, 
ukliďme Česko 2016. Do přípravy úklidů se v roce 
2016 zapojil i Český svaz ochránců přírody, 
který má mnoholeté zkušenosti s organizací 
obdobné kampaně Ukliďme svět. Cílem pro rok 
2016 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků 
a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit 

povědomí o této akci mezi širokou veřejnost 
a vyvolat celospolečenskou diskusi k proble-
matice černých skládek a nepořádku kolem 
nás. Smyslem této akce je vyčištění potoků, lesů 
a veřejných prostranství od odpadků. Startuje 
se ve 14.00 hod. u Kulturního domu Písečná. 
Vhodná je pracovní obuv, gumáky, rukavice. Po 
ukončení akce proběhne posezení u táboráku 
s opékáním párků. Všechny Vás zveme.

Obec Písečná
Usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 14. 12. 2015

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
9/1.1 program jednání
9/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Mgr. Lysková
9/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Ing. Sikora
9/1.4 plnění usnesení č. 8 ze dne 5. 10. 2015
9/1.5 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Splašková kanalizace Písečná –  
 I. etapa
9/1.6 pořadí firem v zakázce malého rozsahu Zpracování žádosti o dotaci a zajištění výběro-

vého řízení v projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa: 1. BeePartner, a.s., Třinec; 
2. HRAT, s.r.o., Třinec

9/1.7 pověření starosty obce k podpisu smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a zajištění výbě-

30. 4. Stavění máje
7. 5.  Železný hasič
14. 5.  Turnaj v nohejbalu
28.5.  Kácení máje a Olympiáda 

spolků
15. 6.  Setkání jubilantů
18. 6.  Dětské radovánky

3. 7.  Letní kino
5. 7.  Na Cyrila na Lysou
16. 7. Soutěž v požárním útoku
31. 7.  Letní kino
13. 8.  Tour de Gorol
20. 8.  Den obce Písečná
28. 8.  Letní kino
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rového řízení v projektu Splaškové kanalizace Písečná – I. etapa se společností BeePartner, 
a.s., Třinec

9/1.8 podání žádosti o dotaci ve Fondu rozvoje kapacit základních a mateřských škol vyhlašo-
vaném Ministerstvem školství a do IROP v rámci výzvy č. 14 Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání

9/1.9 Smlouvu o spolupráci při realizaci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 
s finanční spoluúčastí obce na poskytované dotaci ve výši 10 % maximálně však 10 000,- Kč 
na celkových uznatelných nákladech

9/1.10 vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce 
požární zbrojnice

9/1.11 finanční dar ve výši 30 000,- Kč na pořízení slavnostního praporu SDH Písečná, IČ 64121895, 
se sídlem Písečná 42, při příležitosti oslav 90. výročí založení

9/1.12  pověření starosty obce k uzavření smlouvy o poskytnutí daru SDH Písečná na pořízení 
slavnostního praporu

9/1.13 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2016

9/1.14 Smlouvu o výpůjčce a darování štěpkovače se Sdružením obcí Jablunkovska, se sídlem 
ul. Dukelská 600, Jablunkov

9/1.15 poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na instalaci ekologického vytápění …, bytem …
9/1.16 Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění se …, bytem …
9/1.17 Směnnou smlouvu s …, bytem …
9/1.18 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-8011207/2 Písečná – Sikora NNk, se společností ČEZ Distri-
buce, a.s.

9/1.19 Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost JSDH Písečná s Moravskoslezským krajem, se 
sídlem ul. 28. října 117, Ostrava

9/1.20 zavedení služby Senior taxi v Písečné dle podmínek v předloženém návrhu
9/1.21 Kupní smlouvu s …, bytem … o prodeji části pozemku p.č. 710/1 o výměře 147 m2
9/1.22 rozpočtové opatření č. 6
9/1.23 rozpočet obce Písečná na rok 2016
9/1.24 podání žádosti o dotaci MŠMT z programu 133 310 na projekt „Obecní úřad a Mateřská 

škola Písečná, oddělení pro 28 dětí“ a spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových 
nákladů projektu

2. Vzalo na vědomí
9/2.1 žádost o finanční příspěvek na řešení problému se zásobováním pitnou vodou …, bytem 

… 
 ukládá starostovi obce připravit na příští jednání zastupitelstva informace o technických 

možnostech řešení zásobování rodinných domů pitnou vodou v dané lokalitě 
9/2.2 finanční analýzu investičních možností obce

Obec Písečná
Usnesení č. 10 z jednání zastupitelstva obce Písečná

ze dne 18. 1. 2016

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
10/1.1 program jednání
10/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
10/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová
10/1.4 plnění usnesení č. 9 ze dne 14. 12. 2015
10/1.5 odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Splašková kanalizace Písečná – I. etapa 
10/1.6 příkazní smlouvu na organizaci výběrového řízení pro výběr technického dozoru inves-

tora stavby Splašková kanalizace Písečná – I. etapa se společností VIA Consult, a.s., 
Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

10/1.7 vyhlášení výběrového řízení na výběr TDI stavby Splašková kanalizace Písečná – I. etapa
10/1.8 uzavření Smlouvy o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 

Moravská Ostrava na dodávku služeb
10/1.9 rozpočtové opatření č. 7
10/1.10 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu projek-

tové dokumentace OÚ a MŠ Písečná
10/1.11 smlouvu o podmínkách poskytování služby „Taxi Senior“ se Zdenkou Dubanovou, bytem 

Jablunkov, ČSA 64
10/1.12 návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Písečná od 1. 2. 2016

Obec Písečná
Usnesení č. 11 z jednání zastupitelstva obce Písečná

ze dne 29. 2. 2016

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
11/1.1 program jednání
11/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová
11/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Ing. Sikora
11/1.4 plnění usnesení č. 10 ze dne 18. 1. 2016
11/1.5 poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč manželům …, bytem …, na financování 

nákladů spojených s vybudováním domovní studny 
11/1.6 Smlouvu o finančním daru s manželi …, bytem …
11/1.7 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MSM Projekt s.r.o., se sídlem 

Hlavní 1040/120, 746 07 Opava
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11/1.8 Příkazní smlouvu se společností Energy Benefit Centre, a.s., se sídlem Křenova 438/3, 
162 00 Praha 6 – Veleslavín, k zpracování žádosti o navýšení dotace na zateplení ZŠ 
a MŠ Písečná

11/1.9 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. …, před-
sedovi Klubu důchodců Písečná, bytem … na financování zájezdu Klubu důchodců 
Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
p. …, předsedovi Klubu důchodců Písečná

11/1.10 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 5 000 Kč Sdružení hasičů 
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91 
na spolufinancování jednodenního výletu mládeže a nákup pohárů a věcných cen pro 
soutěžící, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
Sdružení hasičů ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Písečná

11/1.11 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Svazu tělesně 
postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 
446, 739 91 na financování činnosti spolku a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace 
Jablunkov

11/1.12 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel 
kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 12, 739 91 na spolufi-
nancování akce Kácení máje a Olympiáda spolků a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

11/1.13 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Konventu sester 
Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 91 na 
financování provozu a poskytování sociálních služeb Domova sv. Alžběty v Jablunkově 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Konventu 
sester Alžbětinek v Jablunkově

11/1.14 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Mysliveckému 
sdružení Potůčky – Písek, IČ 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova 
na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení Potůčky – Písek 

11/1.15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Mysliveckému 
sdružení Stožek – Les, IČ 48771724, se sídlem Písek 176, 739 84 Písek u Jablunkova 
na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení Stožek – Les

11/1.16 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 700 Kč Českému svazu 
včelařů, o.s., základní organizace Jablunkov, IČ 63026091, se sídlem Jablunkov 844, 739 
91 na podporu a činnost spolku, chovu včel a pořízení plemenného materiálu a schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému svazu 
včelařů, o.s., základní organizace Jablunkov

11/1.17 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Českému rybář-
skému svazu z.s., místní organizace Jablunkov, IČ 10850247, se sídlem Jablunkov 1241, 

739 91 na zarybnění chovných a lovných toků ve správě ČRS MO Jablunkov a na pořádání 
soutěže v rybolovné technice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace Českému rybářskému svazu z.s., místní organizace Jablunkov

11/1.18 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 6 000 Kč …, bytem … 
na zajištění závodu „Běh na Bahenec“, zakoupení medailí, triček s potiskem, cen pro 
vítěze a zaplacení časomíry a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace …

11/1.19 dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska
11/1.20 dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 

17. 3. 2014 se společností Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
11/1.21 veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciál-

ního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s Městem Jablunkov, Dukelská 
144, 739 91 Jablunkov

11/1.22 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/4/i/2016/Ch s Moravskoslezským
 krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
11/1.23 členský příspěvek na rok 2016 ve výši 5 000 Kč MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem Byst-

řice 334 
11/1.24 vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná dle předloženého návrhu 
11/1.25 zřízení Komise pro sport, kulturu a volný čas

2. Vzalo na vědomí
11/2.1 informace o průběhu projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa
11/2.2 informace o novém dotačním titulu na financování rekonstrukcí požárních zbrojnic

Schválený rozpočet na rok 2016 - PŘÍJMY (v Kč)
Daňové příjmy

Par. Položka  
 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 700 000
 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 30 000
 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů 210 000
 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 800 000
 1211 Daň z přidané hodnoty 4 200 000
 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000
 1340 Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. KO 353 000
 1341 Poplatek ze psů 12 000
 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000
 1351 Odvod loterii a jiných podobných her kromě výh. hrac. př. 35 000
 1361 Správní poplatky 8 000
 1511 Daň z nemovitostí 145 000

Nedaňové příjmy
3392  Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD) 45 000
3399  Záležitosti kultury 5 000
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Schválený rozpočet na rok 2016 - VÝDAJE (v Kč)

3412  Sportovní zařízení v majetku obce 5 000
3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace – příjmy z pronájmu Výletiště 60 000
3722  Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu 18 000
3723  Sběr a svoz ostatních odpadů (EKO-KOM) 76 000
6171  Činnost místní správy 10 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000

Přijaté dotace
 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 176 700
 4116 Ostatní neinvestiční dotace 121 800

Příjmy celkem 9 017 500
Financování

 8115 Převod rezervy z roku 2015 13 900 000
Celkem 22 917 500

Par. Položka   
2212  Silniční hospodářství 850 000
2221  Provoz veřejné silniční dopravy 78 000
2321  Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace 200 000
3117  Základní škola - příspěvek na provoz, pojištění 600 000
3117  Základní škola – pojištění budovy školy 4 000
3326  Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. povědomí 500
3349  Ostatní záležitosti sděl.prostř. - Zpravodaj, kalendář 70 000
3392  Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům; provozní náklady 150 000
3399  Sbor pro občanské záležitosti 260 000
3412  Veřejné sportoviště 100 000
3421  Zájmová činnost a rekreace - Relax park 25 000
3429  Zájmová činnost a rekreace – Výletiště 80 000
3631  Veřejné osvětlení 130 000
3713  Změny technologií vytápění 90 000
3721  Sběr a svoz nebezpečného odpadu 10 000
3722  Sběr a svoz komunálního odpadu 478 000
3723  Sběr a svoz ostatního odpadu 90 000
3739  Ostatní ochrana půdy a spodních vod – ČOV 60 000
3745  Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce 15 000
4222  Veřejně prospěšné práce 123 500
5512  Požární ochrana 140 000
6112  Zastupitelstvo 1 030 000
6171  Místní správa (obecní úřad) 1 439 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55 000

Výdaje celkem 6 078 000
6409  Rezerva z minulých let 16 839 500

Celkem 22 917 500

WWW.COMPTS.CZ
558�34�17�47
777�86�84�80

Máte problémy se svým internetovým
připojením ?!?

ZKUSTE ZMĚNU

Nemáte internet a chcete se připojit ?!?

PŘIPOJÍME VÁS LEVNĚJI

A LÉPE !

INTERNET�STABILNĚ A BEZ�OMEZENÍ
od�200,-�Kč bez�DPH

internet�servis�provider

CompTech�Servis�s.r.o.,�Dukelská�136,�Jablunkov
(budova�prodejny�Elektro�Kří 1.�Patro)

po-pá�8:00��12:00�13:00-17:00,�so�8:30��11:30
ž

AKCE !

4 + 4

měsíce

internetu

ZDARMA

*

*Připojení�ZDARMA +�4�měsíce�ZDARMA při�přechodu�od�konkurence�+ “PŘIVEĎ SOUSEDA” a�dostaneš další�4�měsíce�internetu�ZDARMA

INZERCE
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Divadelní představení Mrazík v podání žáků ZŠ Písečná Plesová sezóna 2016
9. 1. 2016 - Ples PZKO 6. 2. 2016 - Maškarní ples
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Jaro už začalo, slunce už svítí,
na louce rozkvetlo voňavé kvítí.

Velikonoce tu máme zas,
pomlázky, vajec a úsměvů čas.

Veselé Velikonoce
plné jarní pohody a dobré nálady

přejí

starosta, zastupitelé a zaměstnanci obce


