Slovo na úvod – Jak to vidím já ...

Zpravodaj
Obce Písečná
------------------------------------------------------------------------------------

číslo 1 / duben 2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občané,
předem mi dovolte, abych Vám poděkovala za hlasy, které jste mi v podzimních
komunálních volbách dali, velice si toho vážím. Pevně věřím, že svými zkušenostmi
v bezmála 20 leté praxi v samosprávě Vám všem a zejména naší obci budu užitečná.
Po zvolení jsem slyšela: „co tež ta našo mistostarostka pro nas zrobi novego, jako še tež
ukože“. Ti, kteří mě dobře znají, mi jistě potvrdí, že to co si vezmu do hlavy, vždy
dokončím.
Myslím si, že v naší obci je neustále co vylepšovat a budovat.
Bylo by nutné opravit (vyspravit Kulturák), trochu jsem pátrala v archivu v Jablunkově a
podařilo se najít projektovou dokumentaci (kterou nám Jablunkov věnoval), dokonce i
kolaudační rozhodnutí z roku 1972 a 1974. Vždyť tolik plesů jako na Písečné nikde jinde
není. Proto bychom na jaře příštího roku chtěli v první etapě, za přispění dotací
z Moravskoslezského kraje opravit sociální zařízení v Kulturním domě, elektroinstalaci a
rozvod vody.
Dále jsme Ministerstvo pro místní rozvoj žádali o dotaci na obnovu kulturních památek.
V letošním roce by to byla oprava kapličky Sv. Izidora, kde je zapotřebí řešit vlhkost
zdiva, padající omítky a také krytinu kapličky (po odkrytí uvidíme v jakém stavu je krov).
Jedna žádost o dotaci byla vyřízena kladně, obdrželi jsme dotaci ve výši 550 000,- Kč na
I. etapu rekonstrukce Kulturního domu, kterou musíme vyčerpat do června 2012.
V současné době se připravuje studie a následovat bude projektová dokumentace.
U žádosti o dotaci na opravu kapličky Sv. Izidora budeme vědět na konci měsíce dubna,
zda jsme byli úspěšní. Věřím, že se podaří za minimum financí z rozpočtu obce provést
opravy většího rozsahu.
Naše obec se rychle rozrůstá, mladí lidé staví své nemovitosti právě v naší obci a tím
logicky přibývá dětí, které v budoucnu budou navštěvovat předškolní zařízení a následně
školu. Z těchto důvodů je proto v současné době nejdůležitější investiční akcí - půdní
vestavba Základní školy. V půdním prostoru vzniknou dvě místnosti – třída školní družiny
o rozloze 77,5 m2 a počítačová učebna o velikosti 56,5 m2, dále pak zázemí, které
obsahuje chodbu a sociální zařízení. Celá akce začne již v měsíci červnu a kolem školy se
to začne hemžit stavebními stroji, což může mít dopad i na výuku.
Další připravovanou akcí je přístavba Základní školy, kde je udělán první krok, a to
architektonická studie, následovat bude zpracování projektové dokumentace, ale s rukou
na srdci, bez toho, abychom vystěhovali obecní úřad to prostě nejde. Zvažujeme proto
různé varianty řešení, jednou z nich je i samostatně stojící budova obecního úřadu nebo
řešení obecního úřadu přístavbou ke kulturnímu domu.
V návaznosti na schválený rozpočet v roce 2011 chceme dále opravit komunikace a začít
v převodech pozemků pod místními komunikacemi tak, aby všechny komunikace byly
v majetku obce. Věřím, že za Vašeho přispění se podaří bezúplatné převody pod
komunikacemi dotáhnout do zdárného konce.
Mám toho v hlavě spoustu, ale to je na další článek, tak zase příště…
Přeji příjemné prožití Velikonočních svátků a spoustu elánu do dalších jarních dní.
Své náměty a připomínky můžete zasílat elektronicky mistostarosta@obecpisecna.cz,
telefonovat 724 203 596 nebo můžete za mnou přijít vždy v úterý a čtvrtek od 14.00 do
16.00 h na Obecní úřad Písečná.
Poloková Žaneta, místostarostka
2

Informace obecního úřadu ...

Z odpadového hospodářství

Očkování psů a koček

Sběr a svoz nebezpečného odpadu
7. 5. 2011 (sobota)

V pátek 29. 4. 2011 proběhne v obci Písečná očkování psů starších 6 měsíců a koček
proti vzteklině. 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
Kulturní dům Písečná
Žihla – u obchodu
Kulturní dům Písečná

9.00 hod.
9.30 hod.
10.00 hod.
17.30 hod.

Upozorňujeme majitele psů, kteří ještě nezaplatili poplatek za psy na rok 2011, ať
tak neprodleně učiní. Poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních
poplatcích je splatný BEZ VYZVÁNÍ, a to vždy do konce měsíce března b.r.

≈≈≈≈≈

Upozornění - odkládání plastů
Žádáme občany, aby plasty, plastové obaly větších rozměrů, atd. neodkládali ke
kontejneru u kulturního domu na zem, ale aby je dávali do žlutých pytlů a využili tak
svozu separovaného odpadu, který je prováděn jednou za 6 týdnů.
Žluté pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě.

stanoviště sběru
u kulturního domu

hodina
12.30 - 13.00

na konečné

13.15 - 13.45

Žihla - naproti bývalé ETY

14.00 - 14.30

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: barvy a ředidla včetně obalů jimi
znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí a odmašťovací prostředky,
oleje (mimo 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
7. 5. 2011 (sobota)
stanoviště

objem kontejneru
40 m3

na konečné
≈≈≈≈≈

Správce hřiště
Od 1. 4. 2011 je opět v provozu víceúčelové hřiště.
Správci pro tento rok jsou paní Alena Nieslaniková a Bohuslav Lysek.
Kontakt na správce: 720 160 426
Provozní doba je každý den od 8.00 do 20.00 hodin (v jarních a podzimních
měsících zkrácena dle viditelnosti).
Cena za 1 hodinu pronájmu je 70,- Kč, při zaplacení 10 hodin a více 60,- Kč.

u kulturního domu

2 kontejnery 40 m3

9.30 – 17.00

40 m3

Žihla – naproti bývalé ETY

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).
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Místní komunikace, jejich správa a užívání
Rád bych se na tomto místě věnoval problematice správy místních komunikací,
evidence, jejich užívání a vlastnictví místních komunikací. Jde o problematiku, která
patří mezi důležité agendy každé samosprávy.
Obecní úřad Písečná vykonává ve smyslu zákona o pozemních
komunikacích č. 13/1997 Sb., § 40 odst. 5 písm. c) působnost silničního správního úřadu
ve věcech místních komunikací.
Obecní úřad vede evidenci místních komunikací, tzv. pasport místních
komunikací, který popisuje technické údaje vztahující se k povrchu místních
komunikací, jejich stavu, délce a průběhu. Zařazení pozemní komunikace do pasportu
místních komunikací má také velký význam pro posuzování způsobu užívání
komunikace. Pasport byl schválen usnesením zastupitelstva v roce 2003. Podkladem pro
provedení pasportizace byla evidence MěÚ Jablunkov z roku 1993.
Podle zákona o pozemních komunikacích je pozemní komunikací každá
„dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci“ ve smyslu
ustanovení §2 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. O vzniku komunikace není
třeba vydat žádné správní rozhodnutí (rozsudek Nejvyššího soudu ČR, č.j. 22 Cdo
1868/2000). Nemusí být na ni vydáno stavební povolení či kolaudační rozhodnutí a
nemusí být také stavbou ve smyslu občanskoprávním, tedy samostatnou věcí, kterou by
bylo možné vlastnit odděleně od pozemku pod ní (k tomu rozsudek Nejvyššího soudu
ČR, č.j. 22 Cdo 52/2002). Ze zákona také nevyplývá, že by musela být zapsána jako
komunikace v katastru nemovitostí.
Rozhodující je faktický stav a především to, zda jde o zřetelnou cestu,
která je prokazatelně určena k užívání vozidly a chodci pro účely dopravy. Dále je
rovněž rozhodující skutečností, že je pozemní komunikace užívána pro dopravní účely
pokojně a dlouhodobě, tzv. od nepaměti (tedy dnes již není možné prokazatelně zjistit,
kdy a jak bylo její užívání jako dopravní cesty založeno).
Komunikace vedené v pasportu obce jsou místní komunikace III. třídy a jsou
veřejně přístupné podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Na
tomto faktu nic nemůže změnit ani skutečnost, že tyto komunikace procházejí přes
pozemky soukromých vlastníků. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích č. 13/1997 Sb., jsou obce vlastníkem místních komunikací, na jejichž
území se místní komunikace nacházejí. Skutečnost, že se komunikace nachází na
pozemcích soukromých osob nedokladuje, že vlastníci pozemků jsou i vlastníky
komunikace a mohou určovat, kdo komunikaci užívat může a kdo ne. Obec je proto
zákonem stanovený vlastník, provádí správu této komunikace, tj. opravy, zimní údržbu
apod. Pouze silniční správní úřad může ve správním řízení upravit nebo omezit provoz
na místní komunikaci nebo jej dočasně zastavit, to může učinit pouze rozhodnutím ve
správním řízení a v odůvodněných případech.
Obec Písečná chce ještě v průběhu letošního roku požádat všechny
vlastníky pozemků v katastru obce o převod pozemků pod komunikacemi do vlastnictví
obce formou darování, s tím, že obec nebude jen vlastníkem komunikace, ale bude i
vlastníkem pozemků, přes které komunikace procházejí. Chceme tím předejít stále
častějším konfliktům mezi občany ve věci vjezdu nebo užívání komunikací, ale také
např. zjednodušit stavební řízení při výstavbě rodinných domů.
Bc. David Ćmiel, starosta
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili
v měsících lednu, únoru a březnu svá životní jubilea.
Leden
06. 01. Anna Kremerová
07. 01. Marie Bojková
18. 01. Karel Kantor
23. 01. Josef Nieslanik

75 let
80 let
70 let
60 let

Písečná 98
Písečná 124
Písečná 147
Písečná 947

Únor
03. 02. Helena Walachová
09. 02. Vanda Kohutková
10. 02. Anna Nieslaniková

70 let
65 let
85 let

Písečná 173
Písečná 67
Písečná 946

Březen
03. 03. Růžena Putyrová
11. 03. Marie Boturová
25. 03. Marie Lysková

70 let
98 let
60 let

Písečná 917
Písečná 171
Písečná 54

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti a pohody
do dalších let.
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Usnesení č. 2 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 29. 11. 2010
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
2/1.1
program jednání
2/1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, Ing. Krzok
2/1.3
ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, Mgr. Cienciala
2/1.4
plnění usnesení č. 34 ze dne 4. 10. 2010
2/1.5
plnění usnesení č. 1 ze dne 8. 11. 2010
2/1.6
záměr zateplení budovy ZŠ a MŠ Písečná a vyhlášení výběrového řízení na
zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci a všech povinných
příloh
2/1.7
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi
Brunem a Renátou Nieslanikovými, bytem Jablunkov, ČSA 47, ve výši
30 000,- Kč
2/1.8
odvolání p. Libora Szotkowského jako člena školské rady
2/1.9
delegování Mgr. Pavla Kantora jako člena školské rady
2/1.10
rozpočtové opatření č. 6
2/1.11
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve školách zřízených městem Jablunkov v částce
2 500,- Kč pro školní rok 2010/2011
2/1.12
pracovní cestu starosty obce na schůzi Spolku pro obnovu venkova

Usnesení č. 4 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 25. 1. 2011
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
4/1.1
4/1.2
4/1.3
4/1.4
4/1.5
4/1.6
4/1.7
Písečná
4/1.8
4/1.9
4/1.10

program jednání
návrhovou komisi: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Mgr. Kantor
plnění usnesení č. 3 ze dne 21. 12. 2010
Smlouvu o dílo s Ing. arch. Petrem Kopeckým na zpracování projektové
dokumentace rozšíření půdní vestavby ZŠ Písečná
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kapličky sv. Izidora v programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR
vypracování architektonické studie rekonstrukce a přístavby Kulturního domu
Rozvojovou strategii obce Písečná
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje evidenční číslo 00786/2010/RRC ze dne 27. 5. 2010
Smlouvu o dílo se společností DIGIS, s.r.o.

Usnesení č. 5 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 8. 3. 2011

2. Vzalo na vědomí
2/2.1
rozpočtové opatření č. 5

Usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 21. 12. 2010
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
3/1.1
program jednání
3/1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, p. Szotkowski
3/1.3
ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, Ing. Krzok
3/1.4
plnění usnesení č. 2 ze dne 29. 11. 2010
3/1.5
zpracování architektonické studie přístavby základní školy ve variantě č. 1
3/1.6
podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce Kulturního domu Písečná
v Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
3/1.7
rozpočtové opatření č. 7
3/1.8
rozpočtové provizorium na rok 2011
3/1.9
rozpočtový výhled 2011 – 2014
3/1.10
návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Písečná
s účinností od 1.1.2011
7

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
5/1.1
5/1.2
5/1.3
5/1.4
5/1.5

5/1.6
5/1.7

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Szotkowski, Ing. Krzok
ověřovatele zápisu: p. Kaleta, p. Szotkowski
plnění usnesení č. 4 ze dne 25. 1. 2011
pořadí uchazečů výběrového řízení na zpracování architektonické studie
Rekonstrukce a přístavba KD Písečná v tomto pořadí:
1. KVADRO s.r.o., Bohumín–Skřečoň; 2. AL-VO ATELIÉR s.r.o.,
Košařiska; 3. Ing. arch. Kamil Zezula, Frýdek-Místek; 4. ASA expert a.s.,
Ostrava
Smlouvu o dílo se společností KVADRO s.r.o., Bohumín-Skřečoň, na
zpracování architektonické studie Rekonstrukce a přístavba KD Písečná
Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8007913/3 se společností
ČEZ Distribuce
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5/1.8
5/1.9
5/1.10
5/1.11
5/1.12
5/1.13
5/1.14
5/1.15
Kč
5/1.16
5/1.17
5/1.18
5/1.19
5/1.20
5/1.21
5/1.22
2008

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo IZ-12-8000196
se společností ČEZ Distribuce
Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě se společností
Veolia Transport Morava a.s. ve výši 45 000,- Kč pro rok 2011
finanční příspěvek SDH Písečná ve výši 18 000,- Kč na sportovní činnost
v roce 2011
finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč Klubu důchodců Písečná na činnost
v roce 2011
finanční příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených, MO Jablunkov ve
výši 1 000,Kč
finanční příspěvek na zarybnění Českému rybářskému svazu, MO Jablunkov
ve výši 1 000,- Kč
finanční příspěvek na obnovu inventáře spolkových zařízení Českému svazu
včelařů, ZO Jablunkov ve výši 1 000,- Kč
členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2011 ve výši 1 500,členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2011 ve výši 10 572,Kč
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnicí
povinnou školní docházku s obcí Písek ve výši 2 500,- Kč za žáka pro školní
rok 2010/2011
rozpočet obce na rok 2011
žádost ZŠ Písečná o přidělení hospodářského výsledku za rok 2010
Smlouvu o zrušení věcného břemene a darovací smlouvu s p. Pavlem
Świerczkem a manželi Liborem a Janou Lubojackými
záměr prodeje pozemku p.č. 711/25 o výměře 234 m2
zproštění poplatku za odpady za nezletilého Pavla Radetzkého za období
– 2010

2. Vzalo na vědomí
5/2.1
5/2.2
5/2.3
5/2.4
5/2.5
5/2.6

žádost o finanční příspěvek Záchranné stanici, Bartošovice na Moravě
žádost o finanční příspěvek Domovu sv. Josefa v Žirči
žádost ISÚ Komorní Lhotka o dofinancování provozních nákladů
zprávu o hospodaření s rozpočtem obce Písečná v roce 2010
žádost o vybudování komunikace
závěrečnou výroční zprávu Policie ČR pro území obce Písečná za rok 2010

Rozpočet na rok 2010 - příjmy
Schválený rozpočet na rok 2011 – PŘÍJMY
(v tis. Kč)
Daňové příjmy
Paragraf
Položka
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1343
1361
1511

text
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy
2460
3392
3412
3722
3723
6171
6310
Přijaté dotace
4112
4116
Financování
8115

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD)
Sportovní zařízení v majetku obce
Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů (plast, sklo, papír)
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu
Ostatní neinvestiční dotace
Převod rezervy z roku 2010

Příjmy celkem
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1200
50
100
1300
2600
315
10
0,5
20
135

30
30
15
15
60
10
30

289,3
36
6831,8

13077,6
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Rozpočet na rok 2010 - výdaje

Co se děje ve škole ?

Schválený rozpočet na rok 2011 – VÝDAJE
Paragraf
2212
2221
3113
3117
3117
3117
3326
3392
3399
3412
3631
3721
3722
3723
3745
4222
5512
6112
6171
6310
6402

Položka

5321
5331
5163
6121

6409
Výdaje celkem

Silniční hospodářství
Provoz veřejné silniční dopravy
Základní škola - přísp.na žáky docház. do jiné obce
Základní škola - příspěvek na provoz
Základní škola - pojištění budovy
Základní školy - budovy, stavby
Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. povědomí
Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
Sbor pro občanské záležitosti
Veřejné sportoviště
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatního odpadu
Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
Veřejně prospěšné práce
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Místní správa (obecní úřad)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let
Rezerva

200
61
105
500
3,7
104,5
10
91,6
60
50
110
10
410
65
10
41
60
960
690
68
12
3621,8
9455,8
13077,6

Školní rok se přehoupl do závěrečné třetiny. Vzhledem
k plánované přestavbě školní půdy začnou zřejmě prázdniny
o nějaký ten den dříve. Termín začátku prázdnin bude upřesněn,
když budeme znát datum zahájení stavebních prací. Na půdě
školy by měla vzniknout školní družina, která je v současné době
v běžné třídě a dále počítačová učebna, která se nachází v malé
bývalé šatně v mezipatře. V souvislosti s pracovními prázdninami
bude letos během hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu
přerušen provoz mateřské školy.
Zastupitelstvo obce v současné době dělá rovněž vše pro potřebné pro nutnou přístavbu
školy. V přístavbě by měla vzniknout dlouhodobě žádaná tělocvična. Také by se sem měla
přestěhovat školní kuchyň a jídelna. Tím dojde k rozšíření potřebných prostor pro
mateřskou školu.
Do naší základní školy se pro příští školní rok zapsalo 12 dětí, na druhý stupeň
odejdou 4 žáci pátého ročníku.
V březnu celá školka i škola vystoupila s programem pro maminky, babičky
i další. Děti zahrály pohádky, přednesly básničky, zpívaly písničky, tančily tanečky,
zahrály scénky a školáci zapískali na flétničky. Starší žáci si tvořili vlastní básničky, které
rádi přednesli všem divákům. Jejich básničky nám řeknou, co se děje nejen ve škole.
Naše básničky
Ty jsi moje sluníčko, moje milá matičko.
Byl jsem malé miminko a tys mne chovala maminko,
dali jste mi jméno Vojtíšek, v porodnici měl jsem s tebou pelíšek.
Mlíčko jsem s chutí tutala a ty ses o mne starala.
Mlíčko to je dobré pití, každý den ho musím míti.
Když jsem mlíčko vypila, písničku jsi mi zpívala,
spinkej, ty moje miminko, odpočiň si teď malinko.
Ráno, když jsem vstávala, vesele jsi na mne volala.
Když moje první slůvka jste slyšeli, radostí skoro jste plakali.
Už jsem trochu povyrostla,
umím se mýt, umím se smát, umím taky sama spát.
Do školky jsem ráda chodila,
S dětičkami na procházce se vodila.
Taky někdy ve školce hráli jsme si na louce.
S kamarády jsme si hráli, pohádky si povídali.
Těšil jsem se do školy, až budu dělat úkoly.
Mami, mami, maminko, měla jsi malé miminko.
A teď už máš školáka - a to zrovna čtvrťáka.
Máme krásnou školu, učíme se spolu.
Bezva je naše třída, o srandu v ní není bída.
Ve třídě se máme rádi, vždyť jsme přece kamarádi.
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Učíme se matiku, někdy je nám do smíchu.
Další máme výtvarku, malujeme polárku,
Je to bezva hodina, jsem rád, když už začíná.
Učíme se angličtinu, abychom mohli navštívit cizinu.
Angličtina to je věda, těžko ji chápe i náš děda.
Vlastivěda – taky věda, kdo ji nezná, tomu běda.

Statistika obyvatel za rok 2010
Přistěhovalo se

Pískáme si na flétničku, hrajeme pěknou notičku,
rádi potěšíme dědu i babičku, když zapískáme jim písničku.
Na flétničku pískáme, na kytaru břinkáme.
Písničky si prozpěvujem, trochu tance připravujem.

Narodilo se
Zemřelo

Tělocvik mám hodně rád, s celou třídou budem hrát,
házenou a jiné hry, za týden však jen dva dny.
Nejdříve se rozcvičíme, na žebřiny vyskočíme.
Lehy, sedy - ty nám jdou a všichni se radujou.
Když je venku sluníčko, zahřejem se maličko,
zahrajeme kopanou a taky vybíjenou.

Dnes máma s tátou večeří při svíčkách,
mají omáčku na líčkách.
Políbí se a jdou spát, dobrou noc jim chceme přát.
Mamko, mámo, mami, mám tě velmi rád.
Přeji Ti hodně zdraví, ať tě život se mnou baví,
taky hodně lásky, hlavně žádné vrásky,
ještě hodně štěstíčka, tím končí naše básnička.
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Odstěhovalo se

5

Sňatků

4

◄◄◄

5 kluků
3 ženy
7 mužů

Perličky z naší školičky

►►►



učitelka: Jaký je tvůj tatínek ?
odpověď: Můj táta je stejně největší chlupáč na světě!



Tatínek mi říká, že jsem správovňák! (opravář)



Já jsem ta ošílená princezna! (šíleně smutná princezna)



děti: Jak se jmenuje ta paní učitelka?
učitelka: Sylva
děti: Sova? to proto, že houká?

*****************************************

Děkuji zastupitelstvu obce Písečná v čele s panem starostou, že se starají o zlepšování
podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků. Také bych ráda poděkovala hasičům
z Písečné za odklízení sněhu ze střechy školy.
M. Ligocká
13

8 holčiček

k 1. 1. 2010 byl počet obyvatel 873

Máme prima rodinku, tatínka i maminku.
Uklízíme, vaříme, někdy spolu paříme.
V rodině má každý rád, když si můžem spolu hrát.

Naše máma je ta pravá, každý den nám pusu dává.
My jí rádi pomůžeme, vysajeme a vytřeme.
Jsem rád, že má maminka šikovného tatínka.
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Celkem v obci přibylo 23 občanů
k 1. 1. 2011 čítá naše obec 891 obyvatel

Skončilo nám plavání, už je konec chechtání.
Když nás plavčík vyvolal, čvachtali jsme dokola,
nad vodou i pod vodou, dobří plavci už z nás jsou.
Plavčík pískl - z vody ven - a bazén je vyprázdněn.

Táta hlava rodiny, rád si přečte noviny.
Máma pořád šije, přitom kafe pije,
upletla mi triko, chutná jí i mlíko.
Brácha hraje na kompu, táta šetří na plombu.
Brácha hraje další hru, chci si zahrát taky, bůůů!

25
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ADRA – VELIKONOČNÍ SBÍRKA
ADRA JIŽ PODESÁTÉ ORGANIZUJE VELIKONOČNÍ SBÍRKU NA POMOC POTŘEBNÝM
ADRA Česká republika, která vloni opět vešla do povědomí české veřejnosti při
povodních, pořádá tradiční Velikonoční sbírku. Jubilejní desátý ročník zaštítil herec
Miroslav Táborský, herečka Táňa Fišerová a Česká Miss 2009 Iveta Lutovská.
Dobrovolníci vyjdou do ulic 19. a 20. dubna 2011.
Každoroční
Velikonoční
sbírka
je
jednou
z nejvýznamnějších událostí v roce organizace ADRA.
Výtěžek sbírky se tradičně rozděluje na tři části, proto se ke
sbírce pojí také tři známé tváře.
První třetina peněz je určena na podporu domácích projektů.
Realizovány jsou především dobrovolnickými centry a
pobočkami ADRA, jedná se zejména o koordinaci
dobrovolníků, ale i zprostředkování poradenství nebo služeb
krizového centra.
„Na dobrovolnictví stojí svět. Mezilidské vztahy vždycky
fungovaly na základě dobrovolné pomoci. Ty nejcennější
věci v životě se zaplatit nedají,“ myslí si patronka podpory
domácích projektů uskutečňovaných z výnosu Velikonoční sbírky - Táňa Fischerová.
Druhá část výtěžku slouží k vytváření pohotovostního fondu, který se využívá v případě
okamžité potřeby pomoci, tedy při humanitární pomoci po mimořádných událostech - a
to jak u nás, tak v zahraničí. „Uplynulý rok nám ukázal, že se velice rychle mohou
přihodit věci, které si žádají pomoc prakticky celého světa, a to hned. S prodlužujícím
se časem se prohlubují utržené rány, a proto cítím, že nejdůležitější je být připraven,“
nechal se slyšet Miroslav Táborský, patron humanitární pomoci z Velikonoční sbírky.
V roce 2010 ADRA výrazně pomohla z těchto zdrojů například při likvidaci škod během
srpnových povodních v severních Čechách.
Třetí třetina je věnována dlouhodobým rozvojovým projektům v zahraničí. Zabývají se
rozvojem místní společnosti a posílením její samostatnosti. „Díky své vlastní zkušenosti
ve zdravotnickém zařízení ADRA v Keni vím, že peníze putují správným směrem
a přesvědčila jsem se, že POMÁHAJÍ. Jsem ráda, že nejsme lhostejní. Každou
korunou, kterou přispíváme, zkvalitňujeme život i lékařskou péči v chudých zemích,“
řekla Iveta Lutovská, Česká Miss 2009 a patronka rozvojové pomoci z Velikonoční
sbírky, která v loňském roce osobně navštívila nemocnici v keňském Itibo, kterou
ADRA provozuje.
Sbírka bude probíhat v desítkách měst na území celé České republiky, taktéž v naší
oblasti - v Jablunkově, Návsí, Písku, Písečné, Bocanovicích, Mostech, Dolní Lomné a
na Milíkově. Příspěvky od dárců budou vybírat dobrovolníci zejména z řad studentů
a mládeže, s nimiž ADRA spolupracuje. Každý sběrač bude oblečen ve světle modrém
tričku s logem ADRA a označen jmenovkou. Dobrovolníci budou mít na starosti
kasičku, řádně zapečetěnou na příslušném úřadě, do které budou kolemjdoucí moci
přispívat. Za minimální částku 30,- Kč, dárce obdrží symbolický dárek – magnetku
s fotografií z projektu organizace ADRA.

Policie ČR informuje ...
Policisté OOP ČR Jablunkov v rámci dohledu nad BESIP v měsích únor a březen 2011
zjistili a následně oznámili správnímu orgánu k projednání pachatele těchto přestupků
spáchaných proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu-řidiči pod vlivem alkoholu:
- v obci Jablunkov byli kontrolováni hlídkami OOP ČR Jablunkov řidiči motorových
vozidel, kdy následnou kontrolou bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před nebo
během jízdy u 2 řidičů
- v obci Návsí byli kontrolováni hlídkami OOP ČR Jablunkov řidiči motorových vozidel,
kdy následnou kontrolou bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před nebo během jízdy
u 6 řidičů
- v obci Mosty u Jablunkova byli kontrolováni hlídkami OOP ČR Jablunkov řidiči
motorových vozidel, kdy následnou kontrolou bylo zjištěno požití alkoholických nápojů
před nebo během jízdy u 1 řidiče
- v obci Hrádek byli kontrolováni hlídkami OOP ČR Jablunkov řidiči motorových vozidel,
kdy následnou kontrolou bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před nebo během jízdy
u 1 řidiče
kdy těmto ve správním řízení hrozí pokuta ve výši 10000-50000Kč a zákaz činnosti od
šesti měsíců do dvou let v závislosti na právní kvalifikaci přestupkového zákona.
Policisté v rámci výše uvedeného dohledu v obci Jablunkov zjistili 2 řidiče motorových
vozidel, kteří jsou podezřelí, že se při řízení motorového vozidla dopustili trestných činů,
a to TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a TČ ohrožení pod vlivem návykové látky,
kdy pachatelům hrozí trest odnětí svodu až 1 rok, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.
Dále policisté OOP ČR Jablunkov ve spolupráci s MěP Jablunkov, orgánem sociálně
právní ochrany dětí MěÚ Jablunkov uskutečnili 2 policejní akce se zaměřením na
podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 - let ve služebním obvodu OOP ČR
Jablunkov, kdy bylo zkontrolováno celkem 141 osob v 50 restauračních zařízeních.
Během výše uvedených akcí byli zjištěni 4 podnapilí mladiství a tito byli předáni
oprávněným osobám za asistence pracovníků OSPOD Jablunkov.
V měsíci únoru r. 2011 proběhla ve služebním obvodě OOP ČR Jablunkov policejní akce
CHATAŘ se zaměřením na prevenci a potírání trestné činnosti související s krádežemi
vloupáním do rekreačních chalup a podobných objektů v katastru obcí Dolní Lomná a
Mosty u Jablunkova. Během kontroly bylo v rámci prevence hovořeno s místními
obyvateli jak v obci Dolní Lomná tak v Mostech u Jablunkova k poznatkové činnosti a
problematice vloupání do těchto objektů.
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U každého kontrolovaného objektu byl zanechán kontrolní lístek rekreačního objektu
Policie České republiky. V průběhu prověřování chatových oblastí bylo zkontrolováno
celkem 35 chat a jiných objektů, bez známek narušení nebo poškození.
V rámci preventivní činnosti policisté OOP ČR Jablunkov uskutečnili besedy se seniory
v obcích Hrádek a Písečná. Obsahem besed byla problematika trestné činnosti páchané
na seniorech, kdy byli upozorněni na záminky, které pachatelé výše uvedené trestné
činnosti často používají a na situace, které mohou nastat. Jedná se zejména o získání
důvěry seniorů, využití bezbrannosti a ztráty jejich pozornosti. Dále byli senioři
informováni o možnostech, jak pachatelům zabránit ve vstupu do obydlí a jak se
vyvarovat situacím, po nichž se mohou stát oběťmi výše uvedené trestné činnosti a kde,
v případě nutnosti, mohou vyhledat pomoc např. linka PČR tel. 158, příbuzní, sousedi,
místní samospráva.
Policisté opětovně apelují na občany, aby nedávali pachatelům možnost přijít
snadno k majetku. Např. nenechávat osobní věci ve vozidlech, nákupních vozících,
dbát zvýšené ostražitosti vůči svým osobním věcem. Vážení občané, mějte vždy na
paměti, že nejjednodušší řešení, jak se nestát obětí tr. činnosti či přestupku, je dbát
preventivních opatření.
Za Obvodní oddělení PČR Jablunkov pracovníci prevence:
prap. Radim Gaura
pprap. Bc. Lukáš Kendzior

Informační kancelář v Jablunkově
- autobusové stanoviště
S platností od 4. 4. 2011 se mění provozní doba
informační kanceláře v Jablunkově takto:
Po, St
Út, Čt
Pá

6.00 -10.00 a 10.30 - 17.00 h
6.00 -10.00 a 10.30 - 12.00 h
6.00 -11.30 h

telefon: 597 827 874
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Zpráva o činnosti Svazu tělesně postižených
v České republice, a. s. MO Jablunkov,
za rok 2010
Jablunkovský Svaz tělesně postižených občanů je organizace, která do své
působnosti zahrnuje i spádové obce – Návsí, Hrádek, Bocanovice, Bukovec, Písek,
Písečnou, Hrčavu, Mosty u Jablunkova, Horní i Dolní Lomnou a Milíkov.
Naše organizace má v současné době 113 členů a třináctičlenný výbor, který se
schází každou první středu v měsíci od 1300 do 1500 hod. v přízemí budovy č. p. 600,
(vchod z hlavní silnice s bezbariérovým vstupem). Do této místnosti také dojíždí
pracovnice Centra pro zdravotně postižené z Frýdku-Místku paní Vítečková, která úřaduje
vždy každé první úterý v měsíci od 830 do 1430 hodin. Jedná se o poradenské služby,
vyřizování slev na telefon pro držitele průkazek ZTP/P, prodej kompenzačních pomůcek
a baterií do naslouchadel. Tyto služby se nám daří poskytovat díky podpoře Městského
zastupitelstva a vedení města Jablunkov.
A nyní pár řádků k naší vnitřní činnosti v roce 2010.
V lednu jsme vypracovali Plán práce pro letošní rok.
Výroční schůze se konala v sále restaurace „U Mrózka“ v Návsí za účasti 68 členů. Za
Městský úřad Jablunkov byla přítomná paní Alena Závadová, Dis., která odpovídala v
diskuzi na dotazy, které ji byly kladeny.
Nesmíme zapomenout i na členy Bystřické organizace, se kterou máme velmi
dobré vztahy. Vždyť 10 členů její organizace přijíždí rok co rok na naši výroční schůzi,
v čele s jejich předsedou panem ing. B.Babilonem. Také nás navštívili dva členové
Jablunkovského oddělení Policie ČR, kteří nás poučili o nástrahách dnešní doby.
Taky musíme vzpomenout na bohatou tombolu, která díky členům výboru, kteří
chodili od Bukovce, Písku, Žihly, Jablunkova a Návsí obchod k obchodu a díky trpělivosti
vysvětlování na co to a ono potřebujeme získali sponzorské dary. Měli jsme opravdu
štěstí, i malý dárek naše členy potěšil. Touto cestou chceme poděkovat všem sponzorům
od Bukovce až po Návsí za sponzorské dary.
Dne 6. května jsme pořádali zájezd do v Pisarzowic (PL). Kdo chtěl, jel a
možná i hodně viděl, utratil a také si odnesl spoustu dojmů a vzpomínek. Také obchodní
dům Auchland, ve kterém jsme provedli nákup, nebyl špatný.
Dne 11. června se uskutečnil u naší chatky v Městském lese „Sportovní den se
smažením vaječiny“. Akce byla úspěšná, děkujeme obci Návsí za sponzorský dar na ceny.
Vaječina chutnala po sportovním zápolení o to víc.
I přestože brigády 12. 6. se zúčastnili téměř jen členové výboru, udělalo se kus
práce.
Srpen je měsíc, který dá zabrat nejen nám, ale všem kteří připravují na akci
„Gorol“ spoustu jídla, pití atd. Také my se snažíme v naší chatce upéct dobré placky,
jelito se zelím, ale ne vždy se nám to daří prodat. Konkurence je velká!
Září je trochu volnějším, ale již pomalu připravujeme členskou schůzi, která byla
v říjnu v restauraci „U Mrózka“ v Návsí. Povídáme si se členy, co je třeba zlepšit, kam si
zajet na Setkání členů 11 obcí a jak se členům žije. Letošní setkání se konalo dne 4. 11.
v hotelu Grůň v Mostech u Jablunkova.
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Dne 15. 10. se uskutečnily návštěvy dlouhodobě nemocných, vozíčkářů.
Tyto návštěvy provedly dvě skupiny členů výboru, celkem 22 návštěv. Po takovém
setkání si člověk řekne – díky, že se můžeme pohybovat po vlastních. Malý dárek
přineseme, slovem povzbudíme, jen to zdraví jím vrátit nemůžeme. Jejich život je
opravdu těžký. Každoročně také navštěvujeme členy starší 80 let. Ti by mohli napsat
kroniku. Je s podivem, jak se všichni zajímají o dění v naší organizaci.
Do konce roku nás čeká ještě splnit mnoho úkolů. Například musíme
všem organizacím, které nám poskytly finanční dar zaslat kopie účtů a tím doložit, jak
jsme hospodařili s jejich dary, atd.
K. Lysek
Předseda organizace

O nejkrásnější a nejoriginálnější MÁJKU
Společnost
Hamé
s.r.o.
každoročně
připravuje pro svoje zákazníky mnoho
zajímavých promocí a soutěží, jinak tomu
nebude ani v příštím roce. V letošním roce
nás inspiroval zajímavý nápad obyvatel z
obce Chotiná. Proto jsme se pro rok 2011
rozhodli připravit akci „O nejkrásnější a
nejoriginálnější MÁJKU“. Nejlepší a
nejzajímavější
Májky
samozřejmě
odměníme hodnotnými dárkovými koši
plnými našich nejlepších výrobků, paštiku
Májka samozřejmě nevyjímaje.
Pokud budete mít zájem se do této soutěže
zapojit, zasílejte fotografie Vašich Májek
nejpozději do 20. 5. 2011. Výsledky soutěže
včetně všech fotografií zveřejníme na našich
webových stránkách a facebookovém
profilu. Fotografie můžete zasílat na
emailovou adresu marketing@hame.cz.

Vzpomínka na občany Písečné
padlé ve II. sv. válce
Prosíme příbuzné a známé zde uvedených padlých o doplnění údajů jako data narození,
případně úmrtí, číslo popisné a místo skonu, pokud je známo.
Tyto informace budou použity do kroniky obce a můžete je sdělit na OÚ nebo do
schránky č.p. 183
Děkuji Mgr. Neslaníková Alena
kronikářka obce Písečná
Byrtus Pavel,
č.p.
Byrtus Josef
Cieslar Josef,
Čepiec Jan
Hamrozi Jan
Hamrozi Josef
Hamrozi František
Heczko
Ježovicz Oskar
Kapsia Josef,
Křižánek
Macošek Pavel
Macošek Jan
Mlynek Josef
Nieslanik Pavel,
Nieslanik Jan,
Placzek Josef
Placzek Jan
Puczok Josef
Zogata Jan
Žukovski Jan,

47
47
48

*11.3.1921, + 6.9.1941

Rusko, Pesotčoje
Dolní Slezsko

46

* 4.9.1923, + 28.8.1944

Itálie, Loretto

70
11

* 10.12.1911, 14.1.1947
* 16.6.1922, + 26.1.1943

prohlášen za mrtvého
Rusko, Smerskino
Polsko

23
36

+ 1. 3. 1944

Rusko, Malokamensk

Dále také prosíme občany, pokud někdo vlastní dobové fotografie naší obce, různých
společenských akcí, atd. o jejich zapůjčení.
Děkujeme
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placená inzerce
________________________________________________________________________________

Soukromá střední škola Třineckých železáren
Lánská 132, 739 61 Třinec - Kanada, tel.558 380 821, www.sostrinec.cz

Vážení rodiče, žáci,

Kalendář akcí
5. 5.

Den Matek – Klub důchodců

22. 5.

Okrskové kolo v požárním sportu

4. 6.

Nohejbal cup Písečná

18. 6.

Dětské radovánky

10. 7.

Hasičská soutěž

5. - 7. 8.

64. Gorolski Święto

27. 8.

Den Obce

naše škola nabízí možnost vzdělání v oborech potřebných pro náš region. Absolventi naší
školy nemají problémy s uplatněním. Tuto skutečnost potvrzuje i statistika úřadu práce.
Kromě dalších příležitostí je obrovskou zárukou pracovní uplatnění ve skupině Třinecké
železárny - Moravia Steel.
V červnu 2010 ze 193 našich absolventů se rozhodlo 89 pokračovat v dalším studiu, 104
nastoupilo do zaměstnání a z toho 81 právě do skupiny Třinecké železárny - Moravia
Steel.
Ačkoliv jsme školou soukromou, v žádném případě není omezen přístup ke vzdělání
podmínkou školného a podobných závazků, naopak je to pro nás důvod zvýšeného úsilí
pro zkvalitnění podmínek studia.
Přejeme vám mnoho zdaru při správné volbě příštího povolání.

PaedDr. Evžen Delong
ředitel školy
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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

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.
E-mail: urad@obecpisecna.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.
Číslo 1 duben 2011
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