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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
spolu s jarním sluníčkem se do Vašich domácností dostává i první zpravodaj v 
tomto roce. Na úvod bych se chtěl ještě vrátit k náročné zimě a to z pohledu 
obce  coby  správce  místních  komunikací.  Letošní  zima  s  bohatou  sněhovou 
nadílkou nám všem dala skutečně zabrat.  Chtěl bych touto cestou poděkovat 
panu  Ligockému,  který  pro  obec  smluvně zajišťuje  zimní  údržbu,  za  velice 
vstřícný a svědomitý přístup při plužení cest v katastru obce. Od občanů se mi 
dostává ujištění, že málokterá obec měla i v těch nejkritičtějších dnech cesty 
proplužené v takovém rozsahu, jako tomu bylo u nás. Odklízet sníh z úzkých 
silnic obklopených ploty není snadné, letos ho už skutečně nebylo kam dávat. 
Mnozí občané však mají  potřebu ještě si i  svůj plot chránit  tím, že před něj 
umístí kameny a nebo zabetonují  ocelové trubky. Neuvědomují  si ale, že při 
metrové  vrstvě  sněhu  není  pomalu  vidět  ploty,  natož  balvan  u  plotového 
sloupku.  Plužení  potom připomíná spíše  nebezpečnou a opatrnou jízdu mezi 
překážkami a jak mám potvrzeno, utržený závěs radlice je věcí nepříjemnou a 
bohužel  běžnou.  O  rozbitých  zpětných  zrcátkách  větvemi  stromů  snad  ani 
nebudu mluvit. “Dyč na tym stromje zřajom každy rok taki pjekne jabka, čymu  
bych to mjou obřezač?”, dočkal jsem se vysvětlení, proč není možné odstranit 
větve stromu nad silnicí.
Přejděmě od zimy k příjemnějším věcem. S přicházejícím jarem se mnoho z 
Vás ptá,  jak je to s  využíváním nově postavených sportovišť,  víceúčelového 
hřiště  a fotbalového hřiště.  Kdy budou otevřená a  kde je  možné  objednávat 
termíny  pronájmu.  Využívání  fotbalového  hřiště  bude  možné  až  od  druhé 
poloviny roku v závislosti na kvalitě trávníku, který bude teprve zakládán. 
Víceúčelové  hřiště  je  možné  využívat  již  nyní,  povrch  však  bude  ještě 
dodavatelem  upravován  do  požadované  kvality.  V  současné  době  hledáme 
osobu zodpovědnou za provoz hřiště, požadavky na místo správce jsou uvedeny 
na  jiném  místě  zpravodaje.  Objednávky  termínů  pronájmu  je  možné  zatím 
provést  na  obecním  úřadě,  později  právě  prostřednictvím  správce. 
Zastupitelstvo obce schválilo provozní řád hřiště, který mimo jiné upravuje i 
výši úplaty za pronájem. Sazba byla stanovena ve výši 70,- Kč za hodinu. V 
případě dlouhodobějšího pronájmu na více než 10 hodin bude nájem za hodinu 
činit 60,- Kč. Na hřišti bude možné hrát volejbal, tenis, kopanou, florbal či jiné 
míčové hry. 
Na závěr mi dovolte ještě několik slov k projektům, které připravujeme.  Od 
poloviny dubna dostanou obce příležitost žádat z fondu EU o dotace na stavby 
občanské vybavenosti. My budeme předkládat žádosti na “Výletiště” a “Obecní 
dům”, zda jsme byli úspěšní se dozvíme v průběhu srpna. 
Závěrem Vám přeji jaro plné sluníčka, optimismu a veselé Velikonoce.

David Ćmiel, starosta

Nově   o t e v ř e n á   kancelář 

 Českomoravské stavební spořitelny
v Jablunkově, ul. Nádražní č.74, 739 91 v budově vedle 

autobusového stanoviště (Rondo).

Pracovní doba:  Po  13:00 - 17:00 Nabízíme: - stavební spoření
     Út  15:00 - 18:00         - úvěry, meziúvěry
     St     9:00 - 17:00         - penzijní připojištění

            Čt    9:00 - 17:00                       - zajištěné podílové fondy
     Pá    9:00 - 14:00         - rizikové životní pojištění

   - produkty poštovní spořitelny
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STUDIO RELAXSTUDIO RELAX

Vám nabízí
MASÁŽE DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

Najdete nás v Jablunkově, Nádražní 50
(zrekonstruovaná budova staré pošty)

Možnost proplacení masáží pojišťovnami

Zve: Jana BIERSKÁ      kontakt : 732 776 292



Bylo to ohledně článku, který o ní vyšel?“ ,,Ano, bylo to velice trapné, pane Palmere. 
Vřeštěla tady jako hysterka a navíc, ty informace byly ověřené.“ ,,Předpokládám, že je 
máte od svého tajného zdroje, že?“ ,,Jistě,“ přisvědčila. ,,
Proč lžete, slečno Waterová?“ zeptal se z nenadání. ,,Nerozumím,“ řekla a rty stáhla 
v jednu linku.  ,,Právník slečny Dodsnové,  pan Lynn,  vypověděl,  že  v jeho kanceláři 
nikdo nebyl,  když probírali její záležitosti, dokonce ani sekretářka, jak jste se o tom 
dozvěděla  vy?“  ,,To  je  moje  věc  a  vaše  blbá  starost,“  odsekla.  ,,Lžete  Waterová  a 
nebojte  se,  já  zjistím proč,“  řekl  Patrik,  sklapl  blok,  vyšel  z její  kanceláře  a  nechal 
otevřené dveře.
 Laura Waterová ho sledovala slizkým pohledem, dokud nevyšel z redakce a pomyslela 
si, na to už bude příliš pozdě, chlapečku.

 Ten samý večer byl Patrik vyslán najít rodiče jedné dívky, aby identifikovali její tělo a 
rozhodl se jet svým vlastním vozem. Nevnímal nebezpečí, které se rychle blížilo, ani si 
nevšiml kaluže průzračné vody vzadu na podlaze. Ostatně, nikdo neviděl, jak se ona 
voda dostala do vozu, že se pomaloučku přivlnila k jeho autu a škvírkou mezi dveřmi 
proplula dovnitř.
 Patrik nic zlého netuše vyjel  z New Yorku a jeho cesta směřovala až do dalekého 
Bostonu. Zapnul si rádio, otevřel okno a pískal si rádiové melodie. Při každém nárazu 
se průzračná kaluž pohnula, ale Patrik si jí vůbec nevšímal, měl plnou hlavu zmatených 
myšlenek. Pak konečně vjel na dálnici a dal průchod svým pocitům tak, že zařadil vyšší 
rychlost.
 Ručička  pomalu  stoupala,  Patrik  vesele  předjížděl  auta  –  teď  jel  stokilometrovou 
rychlostí – a najednou se před ním objevil nákladní vůz, Patrik prudce dupnul na brzdu, 
a nic. Brzdový pedál nefungoval a nákladní vůz se rychle 
přibližoval.
 V okamžiku, kdy Patrik začal panikařit, se voda rozvlnila 
a  zhmotnila  se.  Patrik  s hrůzou  pohlédl  do  zpětného 
zrcátka a uviděl chladné modré oči Laury Waterové. ,,Vy! 
Kde jste se tu vzala!“  Chladně se usmála. ,,Pane Palmere, 
tohle  by  se  nemuselo  stát,  kdyby  jste  nestrkal  nos  do 
cizích záležitostí. A věřím, že tohle mé malé tajemství už 
nikomu nepovíte.“
 Patrik v posledním záchvatu šlápl na brzdu a pak si stačil jen zakrýt tvář rukama, když 
jeho vůz narazil do náklaďáku, který ho odmrštil zpátky na svodidla. Vůz je prorazil, 
překlopil se na střechu a spadl z útesu dolů. Vzápětí se ozvala strašlivá rána
 Laura Waterová se z vozu dostala v podobě vody právě včas, aby viděla, když se opět 
zhmotnila, jak auto proráží svodidla, překlápí se a padá z útesu. Viděla i výbuch, který 
začal trosky vozu chrlit směrem nahoru. Poté se opět proměnila ve vodu, odvlnila se do 
nejbližšího kanálu a zmizela.
 Kdyby počkala o pár minut déle, musela by si všimnout těla na kraji útesu, které tam 
bezvládně leželo, potlučené a zdánlivě bez života.
 Nemohla však vědět, že její zamýšlená oběť přežila.
Konec druhé části...

                                                                                                          O. J.
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Informace obecního úřadu ...

Očkování psů a koček

Dne  17. 4. 2009 (pátek) proběhne v obci Písečná očkování psů a koček 
proti vzteklině starších 6 měsíců. Majitelé  si uhradí náklady na vakcínu 
přímo na místě ve výši  100,-  Kč.  Bude rovněž možnost  očkování  proti 
psince a nákup odčervovacích prostředků. 
Očkování bude probíhat na těchto místech:

 autobusová zastávka konečná   9.00 hod.
 Kulturní dům Písečná   9.30 hod.
 Žihla – u obchodu 10.00 hod.
 Kulturní dům Písečná 17.30 hod.

Připomínáme majitelům psů, kteří ještě nezaplatili poplatek za psy na 
rok 2009, ať tak neprodleně učiní. 

♦ ♦ ♦

CzechPOINT

Od  ledna  letošního  roku  je  Obecní  úřad  Písečná  zařazen  do  projektu 
CzechPOINT. Občané mají možnost získat ověřené

− výpisy z Katastru nemovitostí 
− výpis z Rejstříku trestů
− výpis z Obchodního rejstříku
− výpis z Živnostenského rejstříku 
− výpis z bodového hodnocení řidiče
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Co se děje ve škole
Listopad
Uskutečnili  jsme  projekt  Pití  čaje.  Do  projektu  se  zapojili 
všichni  žáci  školy.  Na  jednotlivých  stanovištích  ochutnali 
vybrané druhy čajů, porovnali je se zkušenostmi, které už mají. 

Seřadili  čaje  podle  toho,  jak  jim  chutnaly.  Žáci,  kteří  mají  zkušenosti  se  sběrem 
léčivých nebo ovocných plodů, se podělili o zkušenosti s ostatními. 

Prosinec
V prosinci jsme se věnovali výrobě Betlémů, konečná díla se opravdu povedla. Žáci 
vyráběli  Betlémy  z papírových  ruliček,  z keramické  hmoty,  originální  byl  gorolský 
Betlém. Betlémy zdobily školní chodbu v období Vánoc.

Leden
Po  pěti  letech  navštívila  naši  školu  pětičlenná  skupina  inspektorů  České  školní 
inspekce.  Cílem inspekční  činnosti  bylo  zhodnocení  podmínek,  průběhu  a  výsledků 
vzdělávání v ZŠ a v MŠ podle příslušných vzdělávacích programů, zhodnocení naplnění 
školního vzdělávacího programu (ŠVP) ZŠ a MŠ a jejich soulad s právními předpisy a 
příslušným Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). 

Celkové hodnocení školy ČŠI:
Škola  poskytuje  vzdělávání  v souladu  s platnými  učebními  dokumenty.  Funkční 
organizace  výuky a  metodické  dovednosti  učitelů  podporují  dovednosti  dětí  a  žáků 
a přispívají  k postupnému  naplňování  cílů  stanovených  ve  školním  vzdělávacím 
programu ZŠ a MŠ. Při vzdělávání dětí a žáků škola respektuje zásady rovného přístupu 
podle  příslušných  právních předpisů,  dodržuje  podmínky k přijímání  dětí  a  žáků ke 
vzdělávání. 
Poskytnuté  finanční  prostředky ze státního  rozpočtu  využívá  v souladu  s účelem,  na 
který byly přiděleny.
Škola na příkladné úrovni podporuje zdravý vývoj žáků, vyhodnocuje zdravotní 
i bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Realizované vzdělávací 
programy jsou v souladu se zásadami a s cíli platného školského zákona a RVP pro 
základní a předškolní vzdělávání. Podpora rozvoje osobnosti žáků ve škole je funkční. 
Její významnou formu představují realizované projekty.
17. ledna se konal rodičovský ples, jehož organizaci bravurně zvládl předseda Sdružení 
rodičů pan Jan Křepel. 
30. 1. se konal zápis do ZŠ a MŠ. Do 1. ročníku ZŠ se zapsalo 9 dětí, do MŠ 10 dětí.

Únor
Díky bohaté sněhové nadílce jsme mohli uspořádat zimní olympiádu a stavění ze sněhu.
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Vodní stvůra
Část druhá – Čarovné a nebezpečné

 Tři měsíce už uplynuly od smrti Lois Dodsnové, která se utopila ve fontáně v Městském 
parku.  V New  Yorku  byla  smrt  utopením  velice  ojedinělá  a  byla  klasifikována  jako 
,,nešťastná náhoda“. Detektiv, který její smrt vyšetřoval se jmenoval Patrik Palmer, který 
od  první  chvíle  nevěřil,  že  to  byla  nešťastná  náhoda.  Ale  soudní  patolog,  který  tělo 
ohledával, nenašel žádné známky zápasu a tak smrt cizím zaviněním vyloučil. A případ 
byl uzavřen a uložen do archivu. Ale Palmer byl až moc zkušený policista, aby tomuto 
výroku uvěřil.
 Patrik Palmer byl vdovec, a neměl již žádného příbuzného, protože jeho manželka, rodiče 
a bratr  zahynuli  jedenáctého záři  v jedné z budov Obchodního centra při  teroristickém 
útoku.  Tato  chvíle  mu  velice  změnila  život,  ale  to  už  je  dávno.  Patrikovi  táhlo  na 
čtyřicítku,  ve  vlasech  už  měl  něco  šedin,  výrazně  se  na  něm podepsalo  i  dvacet  let 
kouření, přesto si však zachovával pružnou postavu i když se mu pomalu začínalo tvořit 
bříško. Měl hnědé oči a malý,  již třikrát  zlomený nos, který už zůstal křivý, ale tento 
nepatrný dodatek dodával Patrikovi ještě více mužnějšího vzhledu. Pracoval jako policista 
už celých sedmnáct let, stejně jako dříve i jeho otec, a tenhle zatracený život by nevyměnil 
ani za nic. New York a on byli jako jednovaječná dvojčata.
 A proto  vycítil,  že  na  smrti  prestižní  modelky  Lois  Dodsnové  není  něco  v pořádku, 
jakoby mu to město samo sdělilo, že je něco za závěsem, že se cosi skrývá pod povrchem. 
Proto si zažádal o opětovné otevření jejího případu, aby ho mohl prozkoumat, žádosti bylo 
povoleno, ale nesmělo to zasahovat do dalších záležitostí.
 A  tak  Palmer  ve  svém  soukromém  volnu  zjistil  všechny  okolnosti  o  zatčení  Lois 
Dodsnové dvacátého čtvrtého prosince, kdy byla vyslýchána v souvislosti s vraždou svého 
manžela. A že byla zatčena před budovou redakce novin Patriot, a že policii zavolala jistá 
Laura Waterová, šéfredaktorka novin. Jak se stalo, že nebyla vůbec vyslechnuta, mu bylo 
záhadou,  ale  věděl,  že  tady někdo něco zpackal.  Ale  nechal  to  být,  to  nebylo  v jeho 
kompetenci.
 A tak udělal tu nejhloupější věc, která se mu stala osudnou, šel si promluvit s Waterovou 
sám.
Byl začátek dubna a slunce neobvykle hřálo, měl na sobě tenký černý kabát a pod ním 
hnědý svetr z ovčí vlny, černé kalhoty a své oblíbené tenisky, celé špinavé a odřené. Vyjel 
výtahem  do  šestého  patra  a  nenápadně  vklouzl  do  redakce  novin,  ve  které  panoval 
obvyklý pracovní ruch. Byla středa.
,,Chtěla jsem článek o množení krokodýlů, ne o jejich životě, Alice!“ řval právě kdosi. 
,,Okamžitě to opravte do uzávěrky, jinak poletíte dřív než stačíte vykoktat krokodýl!“
 To ječela jakási bledá blondýna s ropuším obličejem a s tak průzračně modrýma očima, 
že ho až zamrazilo, když se na něj podívala. ,,A vy jste?“ zeptala se chladně. ,,Detektiv 
Palmer, vyšetřuji smrt Lois Dodsnové,“ řekl a ukázal jí odznak. Jen trhla hlavou a pozvala 
ho do své kanceláře, kde přímo vplula za svůj stůl a posadila se. ,,Co má být? Slyšela 
jsem, že umřela.“ ,,Ano, utopila se. Přišel jsem se jen zeptat na incident, který se udál na 
Štědrý den. Mohla by jste mi říct, o co přesně šlo?“ zeptal se a vytáhl si poznámkový 
blok. ,,Přišla si stěžovat,“ odsekla Waterová a upřela na něj své modré oči.
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Kalendář akcí
7. 5. 2009 Den matek–divadelní představení

20. 6. 2009 Dětské radovánky

12. 7. 2009 Hasičská soutěž

Z odpadového hospodářství ...
SBĚR A SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

   ve dnech 9. - 10. 5. 2009 budou v obci přistaveny kontejnery na 
objemný odpad na těchto stanovištích:

termín stanoviště – část obce poznámka
9. 5. 2009 Žihla – naproti bývalé ETY 9:30 – 17:00

9. - 10. 5. 2009 centrum u KD

konečná – autobusová točna

přistavení v sobotu ráno svoz 
v pondělí ráno

Do kontejneru na objemný odpad  j e   z a k á z á n o odkládat nebezpečný odpad, zejména 
chladničky, televize, rádia a také pneumatiky, sporáky, kamna a železo.

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH OPADŮ

   v sobotu dne 9. května 2009 bude proveden sběr a svoz nebezpečných odpadů v naší obci. 
Odpad můžete donést na níže uvedená stanoviště a v určenou hodinu:

 Písečná - za kulturním domem 12.30 - 13.00 hod.
 Písečná - konečná 13.45 - 14.15 hod.
 Písečná - Žihla - naproti bývalé ETY 14.30 - 15.00 hod.

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí 
a  odmašťovací  prostředky,  oleje  (mimo  potravinářských),  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!
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Březen
Ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Vita proběhl výukový program Vítání 
jara.
V plném proudu je nácvik divadelního představení, které budeme hrát 6. 5. pro babičky a 
dědečky, 7. 5. pro maminky, tatínky, další rodinné příslušníky a pokud bude zájem, pak 
ještě v neděli  10. 5. pro veřejnost.  Chtěla bych poděkovat maminkám, které se s námi 
podílejí na přípravě divadla – poskytnutím plachet na kulisy, látek na kostýmy, knoflíků, 
šicích potřeb, zakoupením škrabošek pro zajíčky, šatů pro hlavní postavu a jiné. Těšíme se 
na další spolupráci, rádi uvítáme vaši materiální i praktickou pomoc. 

Mgr. M. Ligocká

Historie mateřské školy
Stručné poznámky do roku 1945 z  původní Školní kroniky:

Školní rok 1929 - 1930
   V tomto školním roce na žádost místních občanů byla při zdejší škole zřízena státní 
mateřská škola.
Správce  školy  Karel  Smyczek  provedl  v dohodě  s p.  insp.  Poláškem  soupis  dětí  do 
mateřské školy a získal 15 dětí.
Poněvadž zde místnost již byla v bývalé učebně zdejší školy domku Emmericha Londina, 
č. 17 (Lazy) požádáno bylo MŠANO (Ministerstvo školství a národní osvěty) o povolení 
k otevření mateřské školy. Mšano mateřskou školu povolilo a po vykonání nutných oprav 
byla MŠ dne 13. května 1930 otevřena. Začalo se tímto dnem skutečně vyučovat. 
Školní rok 1930 - 31
   Do mat. školy bylo zapsáno 11 dětí. Počet tento během roku stoupl na 25. 
Školní rok 1932 - 33
   Začal  na mat. škole s počtem 30. Pěstounkou byla Marie Lindovská z mat. školy 
v Mostech u Českého Těšína. 
Školní rok 1933 - 34
   Počet žactva na mateřské škole 35 dětí. Na mateřské škole konala se mikulášská nadílka 
za přítomnosti řídícího uč. Karla Smyczka. Na zdejší škole bylo zapsáno pro příští školní 
rok 49 žáků a do mateřské školy 46 dětí.
Školní rok 1934 - 35
   V měsíci prosinci byla na zdejší mateřské škole pořádána mikulášská nadílka, při které 
byli pozváni i rodiče dítek.
   O vánocích konala se vánoční nadílka. Dne 22. června konal se za přítomnosti správce 
školy školní výlet mat. školy do blízkého lesa v Písečné, kde děti obdržely cukrovinky. 
Školní rok 1935 - 36
   Na den "Svátek matek" t.j. dne 9. a 10. května sehrály děti zdejší školy divadelní hru 
"Lesní ženka" a děti mateřské školy hru "Budulínek".
   Školní rok 1936 – 37  
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Při zápisech do mateřské školy zapsáno 46 žáků. 
Správa školy a učitelský sbor starali se pilně o žactvo a jeho řádnou výchovu jak ve 
škole tak i mimo školu. Blížily se vánoční svátky a s nimi starosti učitelského sboru o 
vánoční  nadílku. Byla  to  veliká  starost  sehnati  pro tak  velký počet  žactva  dostatek 
peněz, aby se těm nejchudším dostalo podpory a radosti. V den Svátek matek sehrály 
děti  zdejší  školy  divadelní  hru  "Princezna  Zlatohlávka".  Současně  účinkovaly  děti 
mateřské školy. Dne 6. června po dohodě učitelského sboru s místním školním výborem 
a rodičovským sdružením konaly se na louce u školy první dětské radovánky. Tyto se 
velmi vydařily, neboť přišli všichni rodiče, aby se podívali na účinkující děti. 
Školní rok 1937 - 38
   Do mateřské školy zapsáno při zápisech 55 dětí a proto byla rovněž podána žádost o 
zřízení 2. oddělení mat. školy. Této žádosti bylo vyhověno a byla mat. škola rozdělena. 
Správa  školy  podala  návrh  na  umístění  2.  oddělení  mateřské  školy  v soukromí 
v novostavbě,  náležející  manželům  Polokovým  v Jablunkově-Písečné  čís.  88  (jižní 
konec).
Dětské radovánky pořádány v pondělí Svatodušní. Zahájeny průvodem od  mat. školy. 
Průvod, jehož se zúčastnilo na 120 dětí zdejších škol, ubíral se přes celou vesnici na 
zahradu k české škole.
Školní rok 1938 - 39
   Během prázdnin se několik žáků do osady přistěhovalo, takže počet žáků byl 102 na 
škole obecné a do mat. škol se přihlásilo v 1. odd. 38 dětí a v 2. odd. 28 dětí. Pravidelné 
vyučování  trvalo  však  jen  do  23.  září.  Dne  23.  září  byla  vyhlášena  všeobecná 
mobilizace. Dne 24. září museli všichni tři učitelé vojáci nastoupiti k svým vojenským 
útvarům. Na škole zůstaly pro 3 třídy obecné školy a 2 mat. školy jen dvě učitelky. 
Jaký osud potkal školu? Škola byla opuštěná. Úřední knihy učitelky evakuovaly, avšak 
věci se dostaly někam do Frýdku a tam se ztratily. Podle potvrzených zpráv byla škola 
dosti zničena, okna vytlučena, krásný nový nábytek zničen.

Szotkowská Jiřina
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Statistika obyvatel naší obce 

rok počet obyv. průměrný věk
k 31.12.2008 860 36,51
k 31.12.2007 846 36,93
k 31.12.2006 835 37,49
k 31.12.2005 830 37,7
k 31.12.2004 814 38,38
k 31.12.2003 806 38,73
k 31.12.2002 795 39,2
k 31.12.2001 789 39,45
k 31.12.2000 779 39,87

Víte, že se v roce 2008:

 přistěhovalo do obce 34 občanů
 narodilo se 12 dětí, z toho 8 chlapců a 4 děvčata
 zemřelo 8 občanů
 odstěhovalo se 10 občanů
 bylo uzavřeno 6 sňatků

Celkem v naší obci přibylo 28 obyvatel.
První občánek narozený v roce 2008 se jmenuje Štěpán Bílik.
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili 

v měsících únoru a březnu svá životní jubilea. 

Únor
05. 02. Marta Filipková 65 let Písečná 26
11. 02. Helena Pavlasová 85 let Písečná 920
12. 02. Helena Ćmielová 65 let Písečná 139
20. 02. Vlasta Sikorová 60 let Písečná 36

      Březen
08. 03. Jan Slowik 65 let Písečná 25
11. 03. Marie Boturová 96 let Písečná 171
22. 03. Jan Górny 94 let Písečná 99

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
v měsících dubnu a květnu svá životní jubilea. 

Duben
04. 04. Jan Sikora 60 let Písečná 10
09. 04. Alois Cieślar 85 let Písečná 5
12. 04. Anna Sikorová 80 let Písečná 18

Květen
31. 05. Anna Byrtusová 60 let Písečná 106
31. 05. Jan Placzek 60 let Písečná 129

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

W nowym roku jednego dnia jak by rozpruł pierzine i zasypało całóm Pioseczanskóm 
dziedzine. 

Janek mioł pełno strachu, jak nie było śniega na dachu. „Z czego zapłačim daně? Co ta 
zima, zapómniała na mnie?“ 

Ale były latoš taki straszne zawieje, to še to duchodcóm dobrze z 
łokiyn śmieje. Pómbóczku świynty, to były tej zimy zomjynty! Tela 
šniega,  ludzie  złoci,  dyć  autobus  na  konečnej  niewytoči!  Janek 
Ligocki tež mioł ze zomiyntami kłopoty, aby tež kómu nie potargoł 
płoty. Cesty były udržowane a tak wyjechały auta garažowane. Dyč každymu ku chałupie 
wypluhuje a nikjery mu za to ješče vyhubuje. A niž zaš latoš začnie kurzič, musimy sie na 
jakimši numerze domówić. Nejlepši by było mieč w mobilu čislo „300“ a to by byl pan 
Ligocki – traktořista.

Na Grómnice prziszeł prawy czas na dómowóm śliwowice... S tóm śliwowicóm vloli my 
se do žił aji optimizmus, dyč s nami juž nie kjeruje Marxizmus – Leninizmus.

Po zimie przichodzóm świynta podle našigo gusta, to znači, že zaš tu mómy Śmiergusta! 
Przed Śmiergustym Wielki pióntek, niechejcie roboty, nie róbcie ani porzóndek. Korbacz 
albo jałowiec mocie doufam narychtowany, bo w poniedzałek idóm dcery aj mamy do 
wanny. Potym chłapcy dostanóm od mamy – wajca, čekulade aji banany.
Aji dlo chłopów przichodazajóm gody, półke nie wypili od Popielcowej strzody!

Po Wielkanocy by miały prziść cieplejši dni aji nocy. Prziroda sie beje budzič, aji miedze 
przestanóm chłódzić. Jyny co sie žym kapke przegrzeje, juž sie gryncajk aji zboži sieje. 
Traktory we stodole pobrukujóm, niž do poli wyrukujóm. Při obrzezowani strómków sie 
dyržče skraje, až z nich nienarobicie bonsaje! 
A jak przidzie wiosna, do porzóndku trzeba dač sekački,  nahradni dily spłošič,  bo be 
trzeba aji dwa razy do tydnia trowe košič. Ze sekačkóm po zogrodzie be gónić aji starosta 
Ćmieliček, jyny aby nie wypłošił na kytičkach Mitrengowych včeliček, bo niebedzie pro 
dětičky žodny mediček.

Užijcie se słónka, ciepła, vody, skratka dobrej pogody!                                         B & Sz

P.S. A ješli nas latoš nie uščipi klišče, tak napišymy aji coši přišče... :-))
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Usnesení č. 20 z jednání zastupitelstva obce Písečná 
ze dne 17. 12. 2008

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Szotkowski, Ing. Krzok
1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, p. Szotkowski
1.4 plnění usnesení č. 19 ze dne 19. 11. 2008 
1.5 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1108 za účelem 

výstavby elektropřípojky
1.6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 

1091/1 za účelem výstavby elektropřípojky
1.7 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 

1066 za účelem výstavby elektropřípojky
1.8 rozpočtové opatření č. 12
1.9 rozpočtové provizorium na rok 2009
1.10 1. dodatek Smlouvy o dílo č. 28057 s firmou BP projekt, s.r.o. Valašské 

Meziříčí
1.11 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2007 o pořízení Změny č. 1 – 

Územního plánu obce Písečná

2. Neschválilo

2.1 vyhlášení výběrového řízení na zajištění nakládání s odpady
2.2 smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění  

dopravní obslužnosti na území obce Písečná

3. Vzalo na vědomí

3.1 žádost Základní kynologické organizace Jablunkov 
3.2 žádost Fondu ohrožených dětí
3.3 rozpočtové opatření č. 11
3.4 informace o činnosti SOJ za rok 2008
3.5 informace o činnosti SPOV za rok 2008
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Co se týče činnosti SDH, ke konci minulého roku jsme pořádali členskou výroční 
schůzi a na přelomu ledna a února docela vydařený Hasičský ples. V současné 
době se  pomalu blíží  období  přípravy na  sportovní  sezonu.  Větší  část  našeho 
staršího sportovního družstva již absolvovala první  jarní soutěž v Mistřovicích 
(28.3.), kterou jsme bez předchozího tréninku překvapivě vyhráli. Bezprostředně 
po svátcích proběhne první letošní setkání mladých hasičů, kde se domluvíme na 
trénincích a ostatních záležitostech. Rád bych tímto oslovil všechny, kdo by měli 
zájem být členy hasičů, aby na tuto schůzku přišli, případně se mi nahlásili. Měli 
bychom poskládat jedno mladé družstvo mužů, žáků a snad i jedno družstvo žen 
(viz pozvánka na úvodní setkání).

V dalších měsících nás tedy můžete přijít podpořit na soutěže v okolních obcích, a 
nebo na soutěže Moravskoslezské  ligy,  které se tento rok budeme již počtvrté 
účastnit.  16.  května  se náš sbor  vypraví  na  zájezd do Pasohlávek.  S mladými 
hasiči bychom ještě rádi zajeli do ZOO v Lešné a pro zájemce uspořádali i nějaké 
menší výšlapy. Termín hasičské soutěže v naší obci je stanoven na 12. července 
(neděle).

Plánu je hodně, lidí a peněz vždycky málo, ale snad většinu věcí zvládneme a 
posuneme  se  zase  o  trošku  dál  :).  Pro  více  informací  sledujte  naše  stránky 
www.sdhpisecna.cz.

Termín úvodní schůzky (náboru) hasičů:
(místo: Hasičská zbrojnice – společenská místnost)

18. 4. v 10:00 – chlapci a děvčata do 14-ti let (včetně)
18. 4. v 11:00 – chlapci a děvčata od 15-ti let (včetně)

W. Sikora
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Za  akceschopnost  odpovídá  její  velitel,  který  by  měl  zajišťovat  potřebná 
teoretická  a  praktická  školení  a  kontrolovat  fyzickou  způsobilost.  Jednotky 
požární ochrany mají přiřazený určitý stupeň operační hodnoty, podle kterého 
jsou určeny maximální doby výjezdu po vyhlášení poplachu a dobu dojezdu v 
rámci katastru obce. Naše obec je v kategorii JPO5 a doba výjezdu od vyhlášení 
poplachu by neměla překročit 10 min. Stav jednotek požární ochrany kategorie 
5 byl k 31.12.2008 5802.  Hasičský záchranný sbor měl 238 jednotek. Kromě 
zmíněných jsou ještě další  stupně,  které v součtu dosahovaly 1891 jednotek. 
Celkem tedy 7931 jednotek v ČR. 

Pokud  by  obec  jednotku  nezřídila,  musela  by  požární  ochranu  zajistit 
prostřednictvím jiné jednotky u některých ze sousedních obcí s garancí dodržení 
stejných dojezdových časů. Samozřejmostí by byla finanční spoluúčast na jejím 
vybavení  a  provozu.  Většina  JPO5  nemá  dostatečnou  techniku  a  s  malou 
četností  zásahů  ani  dostatek  zkušeností  pro  zvládání  všech  situací,  nicméně 
téměř  vždy  na  místo  události  včas  dorazí  i  hasičský  záchranný  sbor  ČR, 
případně jednotka dobrovolných hasičů vyššího označení (Jablunkov i Mosty se 
řadí  mezi  JPO2),  a  ta  prostřednictvím  zkušeného  velitele  s  přispěním 
operačního střediska řídí zásah ve spolupráci s „místními hasiči“. 
Dobrovolní hasiči jsou velice důležitou součástí záchranném systému, a i když 
pro obec  představují určité náklady, jde o dobrou investici.

Po dlouhém úvodu se konečně dostávám k činnosti  naší  jednotky v zimních 
měsících.  Ke  konci  roku  se  nám  povedlo  dokončit  skříňky  na  pracovní  a 
zásahové oblečení v naší zbrojnici. 15. ledna nám byl v 5 hodin ráno vyhlášen 
poplach,  kdy  jsme  byli  povoláni  k  požáru  hospodářské  budovy  v  těžko 
dostupném terénu v katastru obce Písek. I přes nepříznivé podmínky a množství 
sněhu jsme do 15-ti minut vyjeli a následně pomáhali při dohašování budovy. 
Někteří  z  vás  možná  slyšeli  o  jednorázovém  vládním  nákupu  zásahových 
obleků a obuvi pro dobrovolné hasiče v hodnotě 300 mil Kč. Naše jednotka o 
tyto  obleky  samozřejmě  požádala  také  a  před  několika  málo  dny  jsme 
prostřednictvím starosty vyřizovali  podklady pro předání, které, jak doufáme, 
proběhne během několika málo měsíců. Z přiděleného rozpočtu bychom většinu 
peněz chtěli použít na nákup přileb a dalšího dovybavení. 
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Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva obce Písečná 
ze dne 28. 1. 2009

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, ing. Hlawiczka
1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, p. Walachová
1.4 plnění usnesení č. 20 ze dne 17. 12. 2008
1.5 Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná 

ze dne 21. 5. 2004
1.6 vypracování  úprav OZV č. 2/2002 o nakládání s odpady a OZV č. 4/2004  

o místním  poplatku  za  provoz  systému  nakládání  s  odpady  dle  
předložených  připomínek ukládá  starostovi:  vypracovat  písemnou odpověď  
ke „Sdělení ke stížnosti“ Moravskoslezského kraje

1.7 Smlouvu  úplatnou  o  zřízení  věcného  břemene  na  pozemku  p.č.  720  za  
účelem výstavby  elektropřípojky

Usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva obce Písečná 
ze dne 11. 3. 2009

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Walachová, p. Poloková
1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, ing. Hlawiczka
1.4 plnění usnesení č. 21 ze dne 28. 1. 2009
1.5 Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2009,  kterou  se  mění  a  doplňuje  Obecně  

závazná vyhláška č. 2/2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná

1.6 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému  
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  
komunálních odpadů

1.7 Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  
č. FM/7/d/2009/Koc s Moravskoslezským krajem

1.8 Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů ve školství s obcí Návsí
1.9 příspěvek na zajištění veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění  

ostatní  dopravní  obslužnosti  na  území  obce  Písečná  se  společností  
Veolia Transport Morava a.s., ve výši 55000,- Kč na rok 2009

1.10 Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176, P.O.B. 
187, 708 00 Ostrava – Poruba
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1.11 finanční příspěvek ve výši 6000,- Kč Základní a Mateřské škole Písečná na 
přípravu divadelního představení 

1.12 finanční příspěvek ve výši 500,- Kč Českému svazu včelařů, ZO Jablunkov 
na rekonstrukci včelínu

1.13 finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, MO 
Jablunkov na činnost v r. 2009

1.14 finanční  příspěvek  ve  výši  2000,-  Kč  Mysliveckému  sdružení  Potůčky  –
Písek na přikrmování zvěře v zimním období

1.15 členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2009 ve výši 1500,-  
Kč 

1.16 členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí „Sdružení obcí Jablunkovska“ 
na rok 2009 ve výši 10320,- Kč 

1.17 odměňování členů zastupitelstva ve znění předloženého návrhu
1.18 rozpočet obce na rok 2009 se zapracováním navržených změn
1.19 provozní řád víceúčelového hřiště se zapracovanými změnami
1.20 přijetí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government 

v obcích - CzechPOINT“ a podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace

2. Neschválilo
2.1 Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění  

ostatní dopravní obslužnosti na území obce Písečná se společností Veolia  
Transport Morava a.s.

2.2 členský příspěvek na rok 2009 Regionální radě Třinec ve výši 7740,- Kč
2.3 2. dodatek smlouvy o dílo č. 28057 s firmou BP projekt, s r.o., Valašské  

Meziříčí

3. Odložilo
3.1 Žádost  o  poskytnutí  finančního  daru  Českého  rybářského  svazu  MO  

Jablunkov 
3.2 Žádost o dotaci na činnost pro rok 2009 Klubu důchodců Písečná

4. Vzalo na vědomí
4.1 Žádost  o  příspěvek  na  sportovní  činnost  ve  výši  25000,-  Kč  Sboru  

dobrovolných hasičů Písečná
4.2 Žádost o dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní Lhotka, p.o.
4.3 zápis a usnesení z řádného zasedání finančního výboru ze dne 5. 3. 2009

ukládá  místostarostovi:  vypracovat  směrnici  k  organizaci  a  řízení  
autoprovozu 
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Pranostiky na toto období ...
•    Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.

•    V dubnu prorokuje rachot hromů, mráz že více neuškodí      

   stromu.

•    Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese 
   ovoce.

•    Po Božím těle do vody směle.

•    Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

•    Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Co jste hasiči, co jste (v zimě) dělali?
Zima  je  za  námi  a  je  mou  milou  povinností  Vás,  spoluobčany,  krátce 
poinformovat  o  dění  okolo  hasičů  během  zimy  a  našich  plánech  do  dalších 
měsíců. Úvodem mi ale dovolte, abych trochu  objasnil jak jsme organizováni.
Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou jednou z organizačních jednotek Sdružení 
hasičů  Čech,  Moravy  a  Slezska  (SH  ČMS).  Základním  cílem  dle  stanov  je 
spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a 
majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných 
událostech,  při  nichž  je  v  nebezpečí  život,  zdraví  nebo  majetek  (souhrnně 
“mimořádné události”). 
Před několika lety došlo v rámci záchranného systému ČR k vytvoření  nového 
subjektu  s  názvem  Jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  obce  (JSDH),  jejíž 
zřizovatelem  je  obec.  Jednotka  má  za  úkol  samotný  zásah  při  mimořádných 
situacích, přičemž je tvořena zpravidla členy SDH (hasiči). Přímým nadřízeným 
jednotky je obec (starosta obce).
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Velikonoce – tradice a zvyky
Tradice velikonoční pomlázky

Tradice velikonoční pomlázky je velice stará. První zmínka o ní pochází ze 14.století. O 
velikonočním pondělí se prý šlehali manželé a milenci. Ospalci a lenivci se časně z rána 
házeli do vody nebo se alespoň vodou polévali, aby se probrali.

Legenda o malování vajec
Při  svém  putování  po  světě  jednou  přišel  Ježíš  se  svatým  Petrem  do  statku,  kde 
poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale 
chtěla pocestné pohostit. V tom uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a 
našla  zde  vejce.  Upekla ho v teplém popelu a  nakrmila  jím pocestné.  Když  odešli, 
chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly zlaté! Každému pocestnému potom 
dávala vejce, avšak žádná skořápka se už ve zlato neproměnila.  Časem začala vejce 
rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných.

Předběhnuté svátky

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku…”

Pomlázka - říkanka
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
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Výzva
Obec Písečná hledá pro nově vybudované víceúčelové hřiště 

SPRÁVCE. 

náplň práce:

• přijímání objednávek na pronájem
• předávání a přebírání hřiště s vybavením
• spolupráce s OÚ při údržbě
• kontrola dodržování provozního řádu
• zveřejňování údajů o pronájmu hřiště
• vyúčtování plateb za pronájem hřiště

požadavky:

• osoba starší 18 let
• dostupnost správce v provozních hodinách hřiště, tj. každý den od 

8.00 do 20.00 h
• vlastní mobil
• komunikativnost

nabízíme:

• odměňování formou dohody o provedení práce

Pokud máte zájem o tuto práci, kontaktujte e-mailem, 
telefonicky nebo osobně Obecní úřad Písečná v termínu 
do 10. dubna 2009.

tel: 558 359 825, 725 146 249
e-mail: urad@obecpisecna.cz

Obecní úřad Písečná
Písečná 42
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Rozpočet na rok 2009 - příjmy
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Rozpočet na rok 2009 - výdaje
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Schválený rozpočet na r. 2009
( v tis. Kč)

Příjmy r.2009
Daňové příjmy
Par. Položka text

1111Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1000
1112Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 100
1113Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů 80
1121Daň z příjmu právnických osob 1500
1211Daň z přidané hodnoty 2400
1334Odvody za odnětí ze ZPF (z. půdní fond – hřiště) 26
1337Poplatek za likvidaci kom. odpad. 300
1341Poplatek ze psů 9
1361Správní poplatky 13
1511Daň z nemovitosti 70
3733Monitoring půdy 8,7

Nedaňové příjmy

2460 Splátky přijatých prostředků od obyvatelstva 30
3392 Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD) 20
3722 Příjmy ze sběru a svozu kom.odpadů 20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( plast, sklo, papír) 30
6171 Činnost místní správy 10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30
3635 2324Příjem od občanů za změny ÚP 30

Přijaté dotace
4112Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 119,4
4116Ostatní neinvest.dotace 38

Financování
8115Převod rezervy z roku 2008 4067,1

Příjmy celkem 9901,2

Schválený rozpočet na r. 2009
Výdaje

Paragraf Položka
2212 Silniční hospodářství 280
2221 Veřejná doprava 55
3113 5321Základní škola - přísp.na žáky docház. do jiné obce 80
3117 5331Základní škola - příspěvek na provoz 500
3117 5163Základní škola - pojištění budovy 3,6
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 15
3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 70
3399 Sbor pro občanské záležitosti 60
3412 Veřejné sportoviště 40
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (hřiště) 712
3631 Veřejné osvětlení 120
3635 Územní plán – změna č. 1 20
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 45
3745 Péče o veř. zeleň a vzhled obce 15
4222 Veřejně prospěšné práce 41
5512 Požární ochrana 60
6112 Zastupitelstvo 995
6171 Místní správa ( provoz, mzdy.., )+projekt obecní dům 1628,2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 126,2

5286
6409 Rezerva 4615,2

Výdaje celkem 9901,2


