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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
svůj jarní úvodník začnu spíše špatnou zprávou. V únoru letošního roku byly zveřejněny 
výsledky  dotačního  řízení  z  fondů  Evropské  unie,  kde  i  naše  obec  předkládala  dva 
projekty s žádostí o financování. V rámci výzvy bylo předloženo více než 200 žádostí 
o financování, z toho bylo schváleno 77 projektů. I když jsem Vás o tom informoval 
několikrát,  připomenu,  že  jsme  předkládali  žádosti  o  financování  projektů  výstavby 
Obecního domu a Výletiště. Zatím tedy naše dvouleté úsilí nevedlo k úspěšnému konci. 
Projekty samozřejmě nehodíme do koše, poučíme se z chyb,  které v projektech byly 
a žádosti o financování znovu předložíme.
S  projektem  výstavby  Výletiště  úzce  souvisí  investiční  aktivity,  které  připravujeme. 
V těchto  dnech  bude  vypsáno  výběrové  řízení  na  výstavbu  přípojky  vody 
a elektropřípojky  budoucího  areálu  Výletiště.  Přípojka  vody  bude  zatím  využívána 
hlavně k zavlažování fotbalového hřiště. K financování výstavby použijeme prostředky, 
které jsme obdrželi na rozvoj cestovního ruchu. Současně bude v blízkosti sportovního 
areálu vybudován uzavřený přístřešek sloužicí jako sklad zahradní techniky a nářadí pro 
údržbu hřišť, případně laviček a dalšího vybavení.
Další  aktivitou  letošního  roku  bude  realizace  půdní  vestavby  v  ZŠ  Písečná,  Rada 
Moravskoslezského kraje na tento záměr schválila poskytnutí dotace ve výši 500 tis. Kč, 
vše  musí  ještě  posvětit  svým  rozhodnutím  krajské  zastupitelstvo.  Půdní  vestavbou 
chceme rozšířit stávající prostory školy o učebnu školní družiny. Vzhledem k tomu, že 
v příštích letech dojde k nárůstu počtu dětí navštěvujicích naši školu, jde o záměr velmi 
potřebný.
Dalším tématem, které chci  nakousnout  je  náš dotační  program určený pro zavádění 
ekologicky  šetrných  způsobů  vytápění  rodinných  domů.  Žádosti  o  dotace  je  možné 
předkládat do 31.10.2010. Hovořím o našem programu hlavně v souvislosti s dotačním 
programem “Zelená úsporám”, který podporuje využití obnovitelných zdrojů energie pro 
vytápění  a  přípravu teplé  vody.  Z programu je  možno finacovat  výměnu  stávajících 
neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní 
zdroje na biomasu, a to v rodinných domech starších i v novostavbách. Žadatel může 
získat podporu v rozmezí od 50 000,- Kč do 95 000,- Kč v závislosti na typu kotle, který 
instaluje. Více informací můžete získat na webových stránkách www.zelenausporam.cz. 
Přípomínám, že v našem programu může žadatel získat od obce finanční příspěvek ve 
výši 30 % nákladů, maximálně však 30 000,- Kč. Ve spojení s dotací z programu Zelená 
úsporám může jít až o 100 % nákladů na instalaci vytápění. 
Jarní počasí vybízí  k nejrůznějším sportovním aktivitám, proto sportovci z řad našich 
občanů uvítají  informaci  o zahájení  provozu na víceúčelovém hřišti  od 1.4.2010. Na 
organizaci provozu hřiště ke změně nedošlo, pronájem hřiště je možné domluvit na tel.: 
720 160 426. Pro letošní rok na hřišti připravujeme dva turnaje, v termínu 15.5.2010 
turnaj v nohejbalu a dále 21.8.2010 turnaj v odbíjené.
Přeji Vám slunečné jaro a mokrou pomlázku.

David Ćmiel, starosta
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Informace obecního úřadu ...

Očkování psů a koček

Dne 12. 4. 2010 (pondělí) proběhne v obci Písečná očkování proti vzteklině psů a koček 
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 2010, ať 
tak neprodleně učiní. Poplatek je dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních 
poplatcích splatný do konce měsíce března b.r. 

Statistika obyvatel za rok 2009
Přistěhovalo se 19
Narodilo se

6
4 holčičky
2 kluci

Zemřelo
6

4 ženy
2 muži

Odstěhovalo se 5
Sňatků 4
Celkem v obci přibylo 14 obyvatel a k 1. 1. 2010 
čítá naše obec 873 obyvatel.
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Z odpadového hospodářství
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 8.5.2010

stanoviště sběru hodina
u kulturního domu 12.30 - 13.00
na konečné 13.45 - 14.15
Žihla - naproti bývalé ETY 14.30 - 15.00

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!

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 8.5.2010
stanoviště objem kontejneru

na konečné 40 m3
u kulturního domu 2 kontejnery  40 m3
Žihla – naproti bývalé ETY 40 m3

9.30 – 17.00

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

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

Poplatky za odpad 
Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatek za odpad na 

1. pololetí 2010, ať tak učiní do 31. března, kdy je tento poplatek 
dle OZV 4/2009 splatný.
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Turnaj v nohejbalu

Dne 15. 5. 2010 se uskuteční I. ročník turnaje v nohejbalu 
trojic “Nohejbal cup Písečná”. Hraje se na víceúčelovém hřišti 
v Písečné od 9.00 hodin. 
Startovné   za  družstvo  činí  150,-  Kč.  Přihlášení  můžete 
provést  telefonicky na č.  725 146 249 nebo e-mailem  na 
adresu david.cmiel@seznam.cz do  10. 5. 2010.
Hrací systém bude přizpůsoben počtu startujících týmů. 

Turnaj v odbíjené

Dne 21.  8.  2010 se uskuteční  I.  ročník turnaje  smíšených 
družstev v odbíjené. Místo konání: víceúčelové hřiště Písečná, 
startovné: 50,- Kč/hráč, příhlášky na tel.: 724 724  335 nebo 
ivona.cmielova@seznam.cz   do 8. 8. 2010. 
Za družstvo hrají minimálně dvě ženy.
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První jarní výšlap

Na Velikonoční neděli 4.4.2010 se koná první jarní výšlap pod heslem 
„DO  KOPCE  NAHORU,  PŮJDEM  PĚKNĚ  V  POZORU“.  Trasa 
střední  obtížnosti  povede z  nádraží  v  Hrádku přes  Filipku,  Kobyliska, 
Malý Stožek, Velký Stožek a Bahenec zpět do naší malebné vesničky. 
Hrubý odhad vzdálenosti je cca 15 km. Start je v 8.25 hodin z Hrádku. 
Autobus jede v 8.10 hodin z Jablunkova anebo vlak z Návsí směr Hrádek 
odjíždí v 8.04 hodin, je možno jej dostihnout autobusem, jenž z Písečné 
od zastávky U školy vyjíždí v 7.47 hodin.
S sebou super náladu, vynikající obuv a něco do krku (na zahřátí).

Bližší informace Milan Sabol – mobil  605 559 378

Kalendář akcí

7. 5. Den Matek – Klub důchodců 

15. 5. „Nohejbal cup Písečná“

3. - 6. 6. Výstava mysliveckých trofejí – KD Písečná

19. 6. Dětské radovánky

11. 7. Hasičská soutěž

21. 8. Turnaj v odbíjené
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Mateřská škola
Naše Mateřská škola se v říjnu  přihlásila do projektu „Goodyear - Bezpečná školka“. 
Bezpečnost dětí v rámci silničního provozu byla posílena novým projektem pod záštitou 
Ministerstva  dopravy.  Projekt  „Goodyear  -  Bezpečná  školka"  je  zaměřen  na  zvýšení 
bezpečnosti dětí z mateřských škol v rámci silničního provozu. V jeho rámci obdržely 
vybrané mateřské školy sadu 20 reflexních vest pro děti., které mají  pomáhat při pohybu 
v dopravě.  „Vestičky  využíváme  téměř  vždy,  když  s  dětmi  vycházíme  mimo  areál 
mateřské školy. Děti je mají rády, chtějí si je oblékat “.

Szotkowská Jiřina, ved.uč.MŠ

◄ ◄ ◄   Perličky z naší školičky  ► ► ►

► Rozhovor:
Já slyším jenom na jedno ucho.
Jenom na druhé?
Na druhé také.
To já, když mne bolí ucho tak chodím do pana doktora, kde mi opravují ucha.

► Paní učitelko, víš kdo dělá hodiny?
A ty to víš?
No přece hodinář. A víš kdo dělá minuty?
???
Minutář!

► Po svačince chlapeček pečlivě sbírá drobky z talíře a vysvětluje paní učitelce proč to 
dělá:
„Paní učitelko, já jsem takový papací živočich na drobky.“

► Proč jsem se počůral?
Lulik byl přilepený, dupka mlčela, tak jsem se počůral!

► Před odchodem domů posílá maminka chlapečka na WC, on se snaží vyčůrat, ale 
nedaří se mu.
Nakonec se rozhodne: Lulok nělulo, tak jdu domů!

► Sedí dvě holčičky na lavičce, jedná z nich je velmi smutná. Paní kuchařka se ptá, co se 
stalo.
„Já jsem jí zkazila celý život“ a povídá paní kuchařce: „Nevíš jak se dá spravit celý 
život?“
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Naše škola dnes a před padesáti léty
Školní rok 2010/2011

                           
Školní rok byl zahájen 1. září. Slavnostního zahájení se
zúčastnili také rodiče žáků 1. ročníku a pan starosta. Škola
je organizována jako trojtřídní. Ve škole vyučují 4 učitelky
včetně  ředitelky  školy,  dvě  učitelky  jsou  na  rodičovské 

dovolené. V 1. třídě je 15 žáků 1. a 2. ročníku. Ve 2. třídě je 13 žáků 3.ročníku. Ve 3. 
třídě je 12 žáků 4. a 5. ročníku. Ve škole je celkem 40 žáků. Pro další školní rok se do 
základní školy zapsalo 8 dětí.

Součástí školy je mateřská škola se 40ti dětmi, školní družina a školní jídelna, 
která zajišťuje i stravování pro cizí strávníky. 

O akcích školy v tomto školním roce do prosince jsme psali v minulém čísle. 
V roce  2010  se  konala  zimní  olympiáda,  žáci  školy  společně  s dětmi  ze  školky 
absolvovali plavecký výcvik v Bystřici  nad Olší,  proběhla beseda s chovatelem plazů. 
Vyzkoušeli jsme si vyrobit ruční papír vlastnoručně. Pro maminky, babičky i další jsme 
připravili program k jejich svátku, který se skládal z písniček, básniček, pohádek, hry na 
hudební nástroje. 

Chystáme velikonoční výzdobu, program na radovánky, školní výlet, výjezdový 
pobyt dětí v přírodě v rámci environmentální výchovy. Mimo další předměty se žáci celé 
školy  učí  hrát  na  zobcové  flétny,  od  2.  ročníku  se  učí  anglický  jazyk,  navštěvují 
katolické nebo evangelické náboženství, kroužek ručních prací, hry na flétnu, počítačový 
kroužek.  Sdružení rodičů uspořádalo pro děti dětský karneval, pro dospělé školní ples 
i oslavu svátku MDŽ.

M. Ligocká

Školní rok 1960/61 (ze školní kroniky)

Školní rok byl zahájen 1. září. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci SRPŠ. Škola 
byla organizována jako dvojtřídní. Učitelka Al. Štěpánková byla od září do prosince na 

mateřské dovolené. Po tuto dobu ji zastupovala učitelka Vanda Nogová.  
V 1. třídě jest 1. a 2. postupný ročník. Ve 2. třídě jest 3., 4. a 5. postupný ročník. 
Počet dětí v 1. třídě: chlapců 13, dívek 10, celkem 23. 
Počet dětí ve 2. třídě: chlapců 18, dívek 18, celkem 36. 
Ve škole jest celkem 59 dětí, z toho 31 chlapců a 28 dívek. 

Spolupráce s patrony se i v tomto roce vyvíjela velmi úspěšně. Patroni kromě 
filmů a přednášek se zapojili i do rukodělných kroužků, opatřili materiál na zhotovení 
budek 
pro  ptactvo,  které  žáci  pod  vedením jimi  poslaného  odborníka  zhotovili.  Pod  jejich 
vedením a tím, že obstarali hodnotné rouby, bylo oroubováno značné množství stromků 
ve školní zahradě. Naši žáci oplátkou zajišťovali program na jejich výročních schůzích 
a významných oslavách. 
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Policie ČR informuje ...

Policisté obvodního oddělení Policie České republiky v Jablunkově v rámci výkonu 
své služby v měsících Leden 2010 a Únor 2010 mimo ostatní své úkoly prováděli 
v     obci  Písečná  dohled  nad  BESIP  se  zaměřením na  dodržování  zákazu  požívání   
alkoholu a jiných návykových látek před a během jízdy. Při tomto bylo zjištěno:

 -  dne  18.01.2010  v  odpoledních  hodinách  hlídka  PČR  řidiči  motorového  vozidla 
naměřila 2,73 promile alkoholu v dechu a s tímto řidičem bylo zahájeno trestní řízení

Mimo dohled nad BESIP policisté OOP ČR Jablunkov ve spolupráci s obyvateli obcí, 
strážníky MěP Jablunkov, policisty ICP Mosty u Jablunkova zadrželi u páchání trestné 
činnosti nebo krátce po činu pachatele těchto trestných činů:
 - v obci Dolní Lomná dne 14.01.2010 ve večerních hodinách skupina pachatelů odcizila 
z chodby Horské chaty Severka lyžařskou výstroj a osobní věci návštěvníků chaty
 - v obci Návsí dne 19.01.2010 ve večerních hodinách se pachatel pokusil odcizit z areálu 
firmy FEP a.s. traktor
 - v obci Mosty u Jablunkova dne 17.02.2010 pachatel ze Ski areálu Mosty u Jablunkova, 
kdy překonal petlici vstupních dveří dřevěného stánku pokladny, vnikl dovnitř a odtud 
odcizil finanční hotovost
 - v obci Návsí dne 19.02.2010 ve večerních hodinách odcizili pachatelé z areálu firmy 
Cemex z odstavených nákladních vozidel motorovou naftu

U ostatních trestných činů a přestupků oznámených  na OOP ČR Jablunkov v období 
Leden - Únor 2010 policisté provádějí další šetření, ve spolupráci s ostatními složkami 
PČR vyhodnocují nalezené a zajištěné stopy a prověřují poznatky k možným pachatelům 
těchto trestných činů a přestupků.

Poděkování od policistů OOP ČR Jablunkov patří všem občanům, kteří se podíleli 
na odhalení pachatelů výše uvedených přestupků či trestných činů. 
Policie České republiky realizuje projekt "Community Policing", který klade důraz na 
vstřícný přístup a službu veřejnosti.  Dalším krokem přiblížení  Policie ČR k občanské 
veřejnosti je dílčí projekt "Poznej svého policistu", kdy je v každé obci určen územně 
odpovědný polista  tzv.  okrskář,  policista  jenž  vykonává  činnost  ve  své  obci  a  tak je 
v bezprostředním kontaktu s občany i pracovníky obecního úřadu. 

Ve Vaší obci na tomto postu působí   pprap. Martin Branc.   

Ke kontaktu s policií ČR využijte tel. linku 158, která funguje nonstop, nebo tel. 
číslo OOP Jablunkov 558 357 333, případně e-mail adresu fmoopjablu@mvcr.cz. 

Mezi úkoly OOP Jablunkov patří mimo jiné chránit  pořádek a klid v obcích, přijímat 
oznámení  o trestných  činech a přestupcích,  pátrat  po osobách a věcech,  dohlížet  nad 
bezpečností a plynulostí silničního provozu a rovněž působit na poli prevence. 

Pracovníci prevence Obvodního oddělení PČR Jablunkov: 

prap. Radim Gaura 

pprap. Bc. Lukáš Kendzior
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1.23 uzavření Smlouvy o právu provedení stavby vodovodní přípojky na pozemku 
p.č. 1110/1 v k. ú. Písečná u Jablunkova

1.24 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky 
na pozemku p.č. 1103/1  za úplatu 200,- Kč s manželi Lukášem a Šárkou  
Verčimákovými, bytem Bystřice 1112

2. Neschválilo
2.1 záměr koupě pozemku p.č. 885 v k. ú. Písečná u Jablunkova
2.2 finanční příspěvek Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná

3. Vzalo na vědomí
3.1 informaci o zamítnutí žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko na projekty 

Obecní dům a Výletiště 

4. Odložilo
4.1 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  na  ekologické  vytápění  s  manželi  Janem  

a Libuší Rusnokovými, bytem Písečná 80, ve výši 30 000,- Kč

Upozornění pro chovatele 
Podle  plemenářského  zákona  č.  154/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů  je 
chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně 
starat ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

Povinností chovatelů je evidovat svá hospodářství a zvířata u pověřené osoby, což je 
Českomoravská společnost chovatelů a.s. Hradištko pod Medníkem.

Evidenci podléhají tato zvířata:
skot od 1 ks
ovce od 1 ks
kozy od 1 ks
koně od 1 ks
prasata od 2 ks

Chovatelé, kteří nemají evidováno hospodářství a zvířata, nechť se přihlásí na obecním 
úřadě do 30. 4. 2010. Po tomto termínu navštíví inspektor České plemenářské inspekce 
přihlášené  chovatele  a  zajistí  spolupráci  s  přihlášením  chovatelů  a  zvířat 
u Českomoravské společnosti chovatelů a.s.

Ing. Antonín Horák – inspektor České plemenářské inspekce, mobil 777 921 159
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Rozhodnutím  vlády  dostávali  všichni  žáci  letos  učebnice  a  všechny  školní 
pomůcky zdarma. Stejně jako roku minulého byl školní výlet záležitostí patronů. Patroni 
zavezli žactvo autobusem na lonovku pod Javorový a odtud lanovkou na Javorový. Za 
opravdu krásného počasí pak byla podniknuta pěší túra na Salajku, kde čekal autobus 
a zavezl děti domů. I tentokrát se výlet velmi vydařil. 

Školní rok byl zakončen 30. června. Na zakončení uspořádala škola pro rodiče 
v kulturním domě besídku, kde žactvo 1. třídy předneslo pásmo básní a 2. třída zazpívala, 
zatančila i sehrála divadlo. 

Po  14tiletém  působení  na  zdejší  škole  byl  ředitel  školy  spolu  s manželkou 
přeložen na vlastní žádost do Žermanic. 14 let jest poměrně dlouhá doba. Mnozí z jeho 
žáků jsou již ženatí a mnohé jeho žačky by mu již přivedly své děti do školy, aby je učil 
tak, jak učil i je. Loučím se s nimi tedy alespoň v kronice školy. Dal jsem jejich výchově 
a vyučování, stejně tak, jako budově školy a kulturnímu životu na Písečné značnou část 
svého života. Domníval jsem se vždy, že dělám co mohu, že dělám více než bych musel, 
nebo  měl  dělat  a  že  to  dělám  dobře.  Bylo-li  tomu  skutečně  tak,  ukáže  snad  teprve 
budoucnost.  Nepřeji  si  nic  více  a  budu  šťasten,  bude-li  na  mne  vždy  vzpomenuto 
v dobrém. Končím takto svůj poslední zápis v této kronice. Karel Štěpánek. řed. 

Poděkování 
Děti i zaměstnanci ZŠ a MŠ děkují:

 Sdružení rodičů za akce pro děti 
 panu Ferdinandu Sikorovi st. za každoroční Mikuláše pro všechny děti i zaměstnance
 Bc. Davidu Ćmielovi a Liborovi Szotkowskému za dataprojektor věnovaný škole
       z prostředků získaných z výtěžku maškarního plesu, který obohatí výuku žáků a za  
       praktické zaškolení učitelů ZŠ 
 panu Ing. Janu Krzokovi za opravy elektřiny 
 hasičům Janu Sikorovi, Jiřímu Sikorovi a Ing. Wladyslawu Sikorovi za odklízení
       sněhu ze střechy školy
 paní Darině Košťálové a panu Radimovi Gaurovi za ,,vyučovací lekce“ pro žáky ZŠ.

Pranostiky na toto období ...
    *   Byť byl jarní den jak na zakázku, nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví  

•              neztratí svou sázku!
 *   Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude.
 *   Slavík začíná zpívat, až když se může napít rosy z březového listu.
 *   Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.

Citáty a motta:

*  Když si nepřiznáš chybu, uděláš další. 

*  Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout,    
    abychom to poznali.
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 

kteří oslavili a oslaví v měsících lednu, únoru, březnu 
a dubnu svá životní jubilea. 

Leden
            10. 01. Marie Kolomazníková 80 let Písečná 92
            15. 01. Marie Slowiková 60 let Písečná 25
            16. 01. Jan Sikora 75 let Písečná 118
            17. 01. Jan Byrtus 65 let Písečná 47
            30. 01. Pavel Hermann 65 let Písečná 35

Únor
03. 02. Evžen Lysek 60 let Písečná 15
10. 02. Valerie Jachnická 80 let Písečná 100

Březen
03. 03. Marie Nieslaniková 60 let Písečná 114
08. 03. Marie Nieslaniková 80 let Písečná 947
11. 03. Marie Boturová 97 let Písečná 171
12. 03. Josef Mitrenga 70 let Písečná 13
14. 03. Věra Lysková 60 let Písečná 15
16. 03. Karolina Suszková 75 let Písečná 117
22. 03. Jan Górný 95 let Písečná 99
28. 03. Antonín Pastuszek 65 let Písečná 31
28. 03. Terezie Świerczková 65 let Písečná 951
29. 03. Anna Sikorová 70 let Písečná 118 

 

Duben
10. 04. Hildegarda Sikorová 80 let Písečná 914
23. 04. Miroslav Byrtus 60 let Písečná 106

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti a pohody 
do dalších let.
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Usnesení č. 30 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne  9. 3. 2010 

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Poloková, p. Szotkowski, p. Pavlusová
1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, p. Walachová
1.4 plnění usnesení č. 29 ze dne 16. 12. 2009
1.5 záměr prodeje podílu části pozemku p.č. 720 v k. ú. Písečná u Jablunkova
1.6 vybudování  přípojky  elektro  a  vody  v  rámci  projektu  Zkvalitnění

a dobudování  zařízení  cestovního  ruchu  a  vyhlášení  výběrového  řízení  na
dodavatele stavebních prací   

1.7 zpracování  projektové  dokumentace  pro  ohlášení  stavby  přístřešku
a zpevněné  plochy Ing.  arch.  Petrem Kopeckým v souladu s  předloženým  
návrhem umístění 

1.8 záměr výstavby půdní vestavby v ZŠ Písečná za podmínky schválení dotace
v Programu obnovy MSK                 

1.9 uzavření  Smlouvy  o  závazku  veřejné  služby  ve  veřejné  linkové  dopravě 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Písečná se společností
Veolia Transport Morava, a.s. s částkou 30 000,- Kč pro rok 2010

1.10 finanční  příspěvek  Českému  rybářskému  svazu,  MO  Jablunkov  ve  výši
1 000,- Kč na zarybnění potoka Kotelnice

1.11 finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Písečná ve výši  20 000,- Kč
na činnost sportovního družstva

1.12 finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Potůčky – Písek ve výši 2 000,-
Kč na zimní přikrmování zvěře

1.13 finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR, MO Jablunkov ve výši  
1 000,- Kč

1.14 finanční příspěvek Českému svazu včelařů, ZO Jablunkov ve výši 1 000,- Kč 
na obnovu spolkového včelína 

1.15 finanční příspěvek Klubu důchodců Písečná ve výši 15 000,- Kč na činnost
1.16 členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2010 ve výši 1 500,- Kč
1.17 členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí „Sdružení obcí Jablunkovska“  

na rok 2010 ve výši 10 476,- Kč
1.18 rozpočet obce na rok 2010 se zapracováním navržených změn
1.19 přidělení hospodářského výsledku za rok 2009 do rezervního fondu ZŠ Písečná
1.20 povolení  výjimky  z  počtu  žáků  Základní  školy  Písečná  pro  školní  rok

2010/2011
1.21 navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 24
1.22 Smlouvu  o  dílo  s  firmou  DIGIS,  spol.  s  r.o.,  Gen.  Sochora  6176,  708  00

Ostrava – Poruba
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Usnesení č. 29 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne  16. 12. 2009

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: Ing. Hlawiczka, Ing. Krzok
1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, p. Poloková
1.4 plnění usnesení č. 28 ze dne 26. 10. 2009
1.5 Dohodu  o  úhradě  neinvestičních  výdajů  základní  školy  za  žáky  plnicí  

povinnou školní ocházku ve školách zřízených městem Jablunkov v částce  
1 600,- Kč pro školní rok 2009/2010

1.6 Dohodu  o  úhradě  neinvestičních  výdajů  základní  školy  za  žáky  plnicí  
povinnou  školní  docházku  ve  škole  zřízenou  obcí  Návsí  pro  školní  rok  
2009/2010

1.7 rozpočtové opatření č. 10
1.8 rozpočtové provizorium na rok 2010
1.9 v  působnosti  zřizovatele  v  souladu  s  ustanovením §  9,  odst.  3,  písm.  d)  

zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví  v  platném  znění,  že  příspěvková  
organizace ZŠ a MŠ Písečná bude s účinností od 1. 1. 2010 vést účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu

1.10 do funkce  přísedících  u  Okresního  soudu ve  Frýdku-Místku,  Mgr.  Hanu  
Kantorovou, bytem Písečná 173 a paní Alžbětu Kurkovou, bytem Písečná 144

1.11 rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Závrší na základě žádosti č.j. 489/09
1.12 Smlouvu  úplatnou  o  zřízení  věcného  břemene  o  zřízení  elektropřípojky  

k rodinnému domu -  Písečná_Slowik,  IP-12-8005932, se  společností  ČEZ  
Distribuce, a.s.

2. Vzalo na vědomí

2.1 žádost o převod pozemku na obec
2.2 rozpočtové opatření č. 9
2.3 žádost Fondu ohrožených dětí a žádost ISS Komorní Lhotka o dofinancování 

nákladů na provoz
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Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje vyzval obce ve  
své působnosti k uveřejnění textu vysvětlujicího význam Evropské charty regionálních  
či menšinových jazyků:

Česká  republika  se  stala  členem mezinárodní  organizace  Rady Evropy 30.  06.  1993. 
V souvislosti  s  členstvím  v  organizaci  se  ČR stala  signatářem  několika  významných 
právních  norem  mezinárodního  práva,  které  jsou  dle  čl.  10  Ústavy  České  republiky 
nadřazeny  vnitrostátním  právním  normám.  Jedná  se  zejména  o  Úmluvu  o  ochraně 
lidských  práv  a  svobod,  Rámcovou  úmluvu  o  ochraně  národnostních  menšin 
a v neposlední řadě o Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků.
Česká vláda vyslovila souhlas s podpisem Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků (dále jen Charty)  usnesením vlády ze dne 16. září 2009 č. 1029. V roce 2006 
vyslovil souhlas s ratifikací Charty Parlament ČR a prezident republiky ji ratifikoval. Pro 
ČR vstoupila v platnost dne 1. března 2007.
Česká republika se tím zavázala k ochraně polštiny a slovenštiny v oblastech vzdělání, 
soudních  orgánů,  orgánů  veřejné  správy,  veřejných  služeb,  ale  také  v  hospodářské 
a sociální sféře.
V Moravskoslezském kraji  se  závazky plynoucí  z Charty vztahují  celkem na 31 obcí 
kraje.
Cíle Charty
Cíle  charty jsou především kulturní.  Regionální  a  menšinové jazyky Evropy je  nutno 
chápat jako evropské kulturní bohatství, které je nutno ochraňovat, neboť postupem času 
hrozí  některým  těmto  jazykům  zánik.  V  Chartě  můžeme  nalézt  definici  výrazu 
„regionální či menšinový jazyk“. Jsou to jazyky, které jsou „tradičně užívány na daném 
území  státu  občany  tohoto  státu,  kteří  tvoří  skupinu  početně  menší  než  ostatní 
obyvatelstvo státu a odlišné od úředního jazyka tohoto státu“. Členské státy Rady Evropy 
přijetím  Charty  deklarují  nezcizitelné  právo  užívat  regionální  nebo  menšinový  jazyk 
v soukromém a veřejném životě; toto právo je plně v souladu se zásadami zakotvenými 
v Mezinárodním  paktu  o  občanských  a  politických  právech  OSN a  v  Úmluvě  Rady 
Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod. Členské státy Rady Evropy však 
zároveň zdůrazňují, že „ochrana a podpora regionálních a menšinových jazyků by neměla 
být na újmu úředních jazyků a potřebě se jim učit“ (Evropská charta 1992: 1). Vztah mezi 
úředními jazyky a jazyky regionálními či menšinovými rozhodně není chápán jako vztah 
konkurenční.
Členské státy Rady Evropy vnímají ochranu regionálních a menšinových jazyků nejen 
pasivně jako zákaz diskriminace  uživatelů  těchto jazyků,  ale  Charta  přináší  konkrétní 
opatření na jejich aktivní podpor. Smyslem Charty je umožnit samostatným a svébytným 
menšinám, tj. skupinám původního obyvatelstva evropských států, kteří se od většinové 
společnosti odlišují svým jazykem, cítit se dobře ve státě, ve kterém se v průběhu dějin 
ocitly.  Podpora  možnosti  užívat  regionální  či  menšinové  jazyky  v  různých  oblastech 
života nemá posílit dezintegrační tendence, ale povzbudit skupiny, které těmito jazyky 
mluví, aby zapomněly na zášť z minulosti, která jim bránila zaujmout své místo v zemi, 
ve které žijí, a v Evropě jako takové.
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Rozpočet na rok 2010 - příjmy
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Rozpočet na rok 2010 - výdaje
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Schválený rozpočet na rok 2010 – PŘÍJMY
(v tis. Kč)

r. 2010
Daňové příjmy

Par. Položka text
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1100
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 60
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů 100
1121 Daň z příjmu právnických osob 1100
1211 Daň z přidané hodnoty 2600
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 310
1341 Poplatek ze psů 9,5
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,5
1361 Správní poplatky 17
1511 Daň z nemovitosti 100

Nedaňové příjmy

3392 Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD) 20
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20
3722 Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu 20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (plast, sklo, papír) 45
6171 Činnost místní správy 10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30

Přijaté dotace
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 333,9
4116 Ostatní neinvestiční dotace 35,5

Financování
8115 Převod rezervy z roku 2009 4928,3

Příjmy celkem 10839,7

Schválený rozpočet na rok 2010 – VÝDAJE

Paragraf Položka
2212 Silniční hospodářství 200
2221 Veřejná doprava 30
3113 5321 Základní škola - přísp.na žáky docház. do jiné obce 70
3117 5331 Základní škola - příspěvek na provoz 500
3117 5163 Základní škola - pojištění budovy 3,7
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15
3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 60
3399 Sbor pro občanské záležitosti 60
3412 Veřejné sportoviště 55
3631 Veřejné osvětlení 90
3713 Změny technologií vytápění 30
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 20
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 430
3723 Sběr a svoz ostatního odpadu 45
3745 Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce 10
4222 Veřejně prospěšné práce 40,2
5512 Požární ochrana 55
6112 Zastupitelstvo 985
6171 Místní správa 650
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 72

3420,9
6409 Rezerva 7418,8

Výdaje celkem 10839,7


