Slovo na úvod

Zpravodaj

Obce Písečná

------------------------------------------------------------------------------------

číslo 1 / květen 2013

Milí spoluobčané,
nemohu svůj úvodník začít ničím jiným než slovy o stavbě, která nám nyní roste
před očima a výrazným způsobem mění vzhled centra obce. Poprvé jsem se na
tomto místě o „Výletišti“ zmínil v březnovém zpravodaji roku 2008. Od první
myšlenky tak už uplynulo celých 6 let, než se nám ji podařilo zhmotnit nebo
chcete-li zrealizovat. Rád bych v této chvíli připomenul, že je projekt významným
způsobem podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko, který na výstavbu objektu a jeho
vybavení přispívá dotací ve výši 85% z celkových nákladů. Pro úplnost informací
uvádím, že počítáme s celkovými náklady ve výši 5 640 000 Kč, dotace by tedy
měla činit 4 794 000 Kč. Projekt a jeho financování projde důslednou kontrolou
poskytovatele dotace a pak teprve budeme moci zveřejnit konečná čísla.
Bohužel, jak se v posledním období ukazuje, některé obce po kontrole
z Ministerstva financí vracejí část dotace z odstupem několika let, snad to
nebude náš případ.
Slavnostní otevření areálu Výletiště plánujeme v průběhu dětských radovánek
v termínu 22.6.2013, které by v letošním roce měly mít i bohatší doprovodný
program. Využití prostor Výletiště k soukromým akcím, oslavám, smažením
vaječiny či schůzím předpokládáme už od konce května. Prostor klubovny o
půdorysu 7x14 m pojme cca 40 osob, v letních měsících při využití krytých
prostranství lze počítat s několikanásobně větším počtem účastníků. Zájemci
mohou o pronájem žádat již nyní. Věřím, že nový objekt zkvalitní zázemí pro
vzájemné setkávání občanů, že dostaneme nový prostor, kde budeme moci být
spolu. Snad si také i mládež bude nového prostoru vážit a bude se k novému
vybavení chovat šetrně. Objekt zatím nebude oplocen, chci však navrhnout
zastupitelstvu, aby byly nové prostory osvětleny a monitorovány kamerou.
Další investicí, kterou v současné době připravujeme bude zateplení budovy ZŠ
a MŠ Písečná. Naše kroky směřují k tomu, aby akce proběhla v průběhu
letošních letních prázdnin. Na snížení energetické náročnosti budovy jsme získali
dotaci ve výši odpovídající 80 % z celkových výdajů, které činí 1 672 000 Kč.
Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, zateplení stropů a
zateplení plochých střech. Realizace stavby způsobí jednu nepříjemnost a tou je
nutnost uzavření mateřské školy a školní kuchyně v průběhu celých letních
prázdnin.
Závěrem mi dovolte, abych krátce poděkoval za účast všem dobrovolníkům z řad
Klubu důchodců, SDH Písečná, PZKO a dalším občanům, kteří se zúčastnili Dne
země v Goralii. V průběhu jednoho dubnového sobotního odpoledne jsme
v počtu cca 25 lidí posbírali 35 pytlů odpadků, rozesetých po naší obci. Moc Vám
všem děkuji za pomoc našemu životnímu prostředí.
Přeji Vám mnoho slunečných jarních dnů.
David Ćmiel, starosta
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Den Země v Goralii 2013

Vítání občánků
Na letošním vítání občánků jsme se sešli v první
jarní den v nově zrekonstruovaném Kulturním domě
v Písečné. Starosta krátkým proslovem přivítal do
života 10 nově narozených občánků. Poté, co se
rodiče podepsali do pamětní knihy, obdrželi pamětní
list, kytičku a děti dárky. Se slavnostní náladou
přispěly i děti místní základní školy, které si pod
vedením své paní učitelky připravily krátký program. Součástí bylo
i
fotografování každé rodiny s miminkem. Sada fotografií je tak dalším
dárkem, který od obce rodiče s dětmi dostanou. V letošním roce jsme
přivítali Vojtěcha Jurosze, Eliáše Sikoru, Báru Placzkovou, Jana a Jakuba
Cieslarovy, Elišku Frankovou, Matyáše Vernera,
Marka Szkanderu, Marcuse Babiucha a Tomáše
Sikoru.
Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně
štěstí, zdraví a lásky.

* * * * * * *

Statistika obyvatel za rok 2012
Přistěhovalo se
Narodilo se
Zemřelo
Odstěhovalo se
Sňatků

21
15
5

4 holčičky
11 kluků
3 ženy
2 muži

8
10

Celkem v obci přibylo loni 36 obyvatel
a k 1. 1. 2013 čítá naše obec 946 obyvatel.
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Divadelní představení Čertovská pohádka
Princezna Máňa se rozhodla, že vysvobodí poctivého a pracovitého Honzu.
Nebyla však sama, o totéž se snažila hraběnka Anča de la Špunte, ale když se dověděla,
že Honzu odnesl čert do pekla, utekla. Princezně k vysvobození pomohl hodný dědeček
Habaděj a jeho sestra čarodějnice Kanimůra. Máňa musela v pekle splnit tři úkoly, které
svou chytrostí a s pomocí čertíků zvládla a Honzíka si mohla odvést. Tak o tom byla naše
divadelní pohádka, kterou nacvičili s námi žáci ze Základní školy Písečná.
Na začátku jsme se scházely a společně připravovaly scénář a dialogy
jednotlivých postav. Každý žák dostal v pohádce nějakou roli, kterou se musel naučit.
Dopoledne jsme nacvičovaly s dětmi představení, odpoledne a někdy až do večera
vyráběly kulisy a rekvizity pro malé herce. Musely se ušít také kostýmy pro pohádkové
postavy. Někteří rodiče připravili pro své děti nápadité oblečení, ale přesto největší
zásluhu měla paní školnice.
Všichni zúčastnění, jak učitelky, tak žáci nervózně očekávali, jak představení dopadne
a zda práce měla očekávaný efekt. Po prvním představení jsme byly překvapeny, že žáci
vystoupení zvládli skvěle a ani tréma jim neubrala na jejich výkonu.
Divadelní představení pobavilo nejen rodiče, ale také seniory, žáky okolních škol
a širokou veřejnost.
Chtěly bychom poděkovat za spolupráci zaměstnancům ZŠ a MŠ Písečná a rodičům.
Kolektiv učitelek ZŠ
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„DĚTI DĚKUJEM“
Tak tato dvě jasně výstižná slova patří našim dítkám z MŠ i ZŠ Písečná za krásnou
besídku ke Dni matek. Určitě i velký dík si zaslouží pedagogický a nepedagogický
personál ZŠ za přípravu představení Čertovská pohádka. Víme, že nic se neudělá samo,
tak ani tato pohádka určitě ne. Takže i jim patří: „HOLKY DĚKUJEM". A abychom
neopomenuli hudebního choreografa, i jemu patří: „DÍKY".
Humorný nádech textu pohádky, písničky, kulisy, kostýmy, skvělé herecké, až
profesionální vystoupení všech dětí, píle, čas a ochota paní učitelek při nacvičování
představení - to vše stojí za obdiv nás rodičů, za naše díky. Děti hrály pohádku upřímně, s
nadšením a od srdce. Proto obrovský aplaus od obecenstva jim všem patřil zaslouženě.
Očka dětem po představení jen zářila štěstím a radostí z úspěchu (a pokud jste si všimli,
tak nejen dětem ...). Je poznat, že paní učitelky své žáky dobře znají, ví co a jak zvládnou,
jaká role - postava padne tomu nebo onomu dítku.
Pochvalně také hodnotili pohádku nejen babičky a dědové z klubu důchodců, ale i široká
veřejnost a okolní školy.
Spokojení rodiče
Po čertech dobrá pohádka
Žáci základní školy Písečná nám ve školním roce 2012/13 přichystali milé překvapení.
Nastudovali pod vedením učitelek divadelní představení na motivy Nezbedné pohádky
Josefa Lady, která byla taky v roce 1976 zfilmována a řadíme ji dnes již mezi klasiku.
Nově zrekonstruovaný kulturní dům byl v pátek 22. 3. obsazen do posledního místa. Na
zahřátí bylo krátké vystoupení dětí z mateřské školy a pak se opona zatáhla a všichni již
netrpělivě očekávali první zvonění. Vtipné byly úvodní titulky se záměrnými
pravopisnými chybami, které např. taktně upozorňovaly, aby si rodiče „Vipnuli mobyly“.
A skutečně se tak i stalo, do konce představení nezazvonil ani jeden přístroj.
Příběh má jednoduchou zápletku, kdy je malému Honzíkovi nad kolíbkou souzeno, že ho
ve dvaceti odnese do pekla čert, to se opravdu nedopatřením stane a vysvobodit ho může
jedině dobrá duše, která vyplní zapeklité úkoly samotného Lucifera.
Čertovskou pohádkou se prolínají vtipně napsané dialogy s písničkami a tanečními
scénkami. Jak už to v českých pohádkách bývá, z čertů nejde strach , ale jsou vylíčeni
jako dobráčtí popletové, kteří sice mají v pekle nepořádek, ale teplíčko, nejraději hrají
mariáš (viz. motiv z filmové pohádky Taneček přes dvě pekla z roku 1982) a pojídají
buchty. Obdivoval jsem, jaké výkony podávali naši malí herci. Děti se do svých rolí
natolik vžily, že doopravdy hrály a nejen předříkávaly naučený text. Vyzdvihoval bych
hlavně krásnou výslovnost a příkladnou, skoro hereckou artikulaci zúčastněných, přiznám
se, že mně by se trémou, na jejich místě, sevřelo hrdlo. Nepřekonatelná byla sudička
v modrém kostýmu, čert na dispečinku, ukecaná šenkýřka. Vůbec nelituji, že jsem viděl
pohádku i v druhé repríze, jelikož na některé hlášky jsem se vysloveně těšil.
Lucifer je až k neuvěření ztvárněn jako přísný šéf, který autoritářsky vládne peklu,
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naproti tomu jeho rozmazlená pekelná princezna šišlá, další vtipné scénky se odehrávají
v hospodě, namátkově dialog mezi reportérkou a hraběnkou, které snad kouzlem
nechtěného parodují současný bulvár a mediální pseudohvězdy. Pak už na sebe strhla
pozornost suverénní princezna Máňa a do konce pohádky ovládne jeviště. Kluci a holky
z prvního ročníku si zahráli v kouzelném lese strašidýlka a očividně si krátký vstup do
děje užívali a navodili tak „strašidelnou“ atmosféru během putování Máňi k bábě
Kanimůře. Máňa pak dostane dobré rady, v pekle se jí podaří přelstít Lucifera, Honza je
vysvobozen, takže jako všechny pohádky, má i tato dobrý konec.
Na závěr bych pochválil paní režisérku za citlivé obsazení rolí a zároveň poděkoval
všem, jež se podíleli na výtvarném ztvárněním pohádky. Velmi vkusné kostýmy, taktéž
kulisy, smysl pro detail na scéně, nevyjímaje bezchybnou práci maskérek. Podtrženosečteno, toto všechno dalo pohádce jistý šmrnc a snad je to zároveň i příslib budoucích
ochotnických počinů na ZŠ Písečná.
Za rodiče Igor Gaura
Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní ředitelce Mgr. Marii Ligocké a učitelkám Mgr.
Sylvě Sikorové a Mgr. Evě Byrtusové, které se podílely na nácviku Čertovské pohádky.
Taky paní Španíkové a paní Chloubové za ušití kostýmů. Jistě bylo třeba hodně
trpělivosti!
Samozřejmě našim malým hercům, kteří podali moc pěkný výkon. Představení se všem
velice líbilo, nejen nám důchodcům, ale všem, kdo pohádku zhlédli. Děkujeme a
budeme se těšit příště!
Za Klub důchodců Písečná Ćmiel Miroslav

Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících lednu, únoru, březnu a dubnu
svá životní jubilea.
Leden
21. 01.
30. 01.

Helena Ligocká
Antonín Grochol

60 let
65 let

Písečná 178
Písečná 172

Únor
02. 02.
08. 02.
10. 02.
16.02.

Josef Legerský
Eva Byrtusová
Hildegarda Szoloná
Antonín Martynek

65 let
60 let
75 let
60 let

Písečná 160
Písečná 208
Písečná 113
Písečná 101

Březen
03. 03.
05. 03.
05. 03.
17. 03.
19. 03.
21. 03.
22. 03.
28. 03

Anna Radetzká
Miroslav Lubojacki
Josef Filipek
Jiří Szolony
Marie Przyczková
Josef Kohutek
Vladislav Sikora
Ota Cieslar

65 let
60 let
75 let
80 let
70 let
70 let
65 let
60 let

Písečná 111
Písečná 39
Písečná 26
Písečná 113
Písečná 949
Písečná 67
Písečná 9
Písečná 117

Duben
06. 04.
07. 04.
07. 04.
21. 04.

Anna Gazurová
Bohuslav Klapsia
Helena Nieslaniková
Anna Byrtusová

80 let
65 let
65 let
91 let

Písečná 51
Písečná 44
Písečná 150
Písečná 28

Přejeme všem pevné
zdraví, hodně štěstí, elánu,
spokojenosti a pohody do
dalších let.
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Usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 17. 12. 2012

Usnesení č. 23 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 12. 2. 2013

Zastupitelstvo obce Písečná

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
22/1.1
program jednání
22/1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Kantor, p. Szotkowski
22/1.3
ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Ing. Krzok
22/1.4
plnění usnesení č. 21 ze dne 6. 11. 2012
22/1.5
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci Kulturního domu Písečná
s firmou R+M stavební, s.r.o.
22/1.6
záměr pořízení změny č. 2 územního plánu obce Písečná
22/1.7
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
22/1.8
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2 607,- Kč k financování nákladů
spojených s vybudováním domovní kanalizační přípojky s p. ... , bytem
Písečná ...
22/1.9
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 29 925,- Kč k financování nákladů
spojených s instalací domovní čistírny odpadních vod s p. ... , bytem Písečná
22/1.10
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 17 715,- Kč na ekologické vytápění
s p. ... , bytem Písečná ...
22/1.11
zpracování projektové dokumentace podružných kanalizačních přípojek
firmou MEDIUM projekt v.o.s. dle předložené cenové nabídky
22/1.12
rozpočtové opatření č. 10
22/1.13
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve škole zřízenou obcí Písek
22/1.14
rozpočet obce na rok 2013
22/1.15
zařazení správního území obce Písečná do územní působnosti Integrované
strategie území regionu Jablunkovsko na období 2014 – 2020 realizované
místní akční skupinou MAS Jablunkovsko
22/1.16
zpracování Integrované strategie území regionu Jablunkovska na období
2014 – 2020
22/1.17
Smlouvu o právu provést stavbu s Mgr. Danutou a Tomášem Pindurovými,
bytem Písečná 29

1. Schválilo
23/1.1
23/1.2
23/1.3
23/1.4
23/1.5
23/1.6

2. Vzalo na vědomí
22/2.1
zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Písečná
22/2.2
ceník pronájmu Kulturního domu Písečná
22/2.3
žádost ředitelky ZŠ Písečná ve věci přístavby

23/1.19

23/1.7
23/1.8
23/1.9
23/1.10
23/1.11
23/1.12
23/1.13
23/1.14
23/1.15
23/1.16
23/1.17
23/1.18

23/1.20
23/1.21
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program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, p. Kaleta
ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, Mgr. Cienciala
plnění usnesení č. 22 ze dne 17. 12. 2012
pořízení změny č. 2 územního plánu obce Písečná
zařazení parc. č. 1014 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
zařazení parc. č. 443/1, 444, 445/1, 449 a 450 do změny č. 2 ÚP obce
Písečná do ploch bydlení individuálního
zařazení parc. č. 330/2 a 331 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch
bydlení individuálního
zařazení parc. č. 644/27 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního, do vzdálenosti 50 m od místní komunikace
zařazení parc. č. 486 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního, do vzdálenosti 50 m od místní komunikace
zařazení parc. č. 47/39 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
zařazení parc. č. 1245/1 a 1215/2 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch
bydlení individuálního
zařazení parc. č. 47/42 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
zařazení parc. č. 1347/7 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního, do vzdálenosti 50 m od místní komunikace
zařazení parc. č. 710/31, 710/33 a 710/36 do změny č. 2 ÚP obce Písečná
do ploch bydlení individuálního, do vzdálenosti 50 m od místní komunikace
zařazení parc. č. 1119, 1120, 1121, 1122 a 1123/1 do změny č. 2 ÚP obce
Písečná do ploch bydlení individuálního
zařazení parc. č. 1141/2 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch trvalých
travních porostů
zařazení parc. č. 99/1 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
úplnou úhradu nákladů žadateli na pořízení změny č. 2 územního plánu dle
poměrů žádaných ploch k celku, i v případě, že nebudou dotčenými orgány
odsouhlaseny
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Milan Holec, s.r.o. na realizaci
stavby „Výletiště“
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Milan Holec, s.r.o. na realizaci
stavby „Výletiště“
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23/1.22
23/1.23
23/1.24
23/1.25
23/1.26
23/1.27
23/1.28
23/1.29
23/1.30
23/1.31
23/1.32
23/1.33
23/1.34
23/1.35
23/1.36
23/1.37

svěření pravomoci starostovi obce uzavírat smlouvy na vícepráce spojené
se stavbou „Výletiště“ do výše 100 000,- Kč bez DPH
Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění ve výši 27 987,- Kč
s p. ... , bytem Písečná ...
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč k financování nákladů
spojených s instalací domovní čistírny odpadních vod s p. ..., bytem
Písečná
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč k financování nákladů
spojených s instalací domovní čistírny odpadních vod s manželi ... , bytem
Písečná ...
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 26 841,- Kč k financování nákladů
spojených s instalací domovní čistírny odpadních vod s manželi ... , bytem
Písečná ...
Smlouvu mandátní č. 04-12-192 na zpracování prováděcí projektové
dokumentace s firmou Energy Benefit Centre a.s. na akci „Snížení
energetické náročnosti základní a mateřské školy v obci Písečná“
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč 1. Běžeckému
Jablunkov na činnost organizace
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč Svazu tělesně
postižených, MO Jablunkov na činnost
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč Českému rybářskému
svazu, MO Jablunkov na zarybnění
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč na činnost Klubu
důchodců Písečná v roce 2013
členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovska ve výši 13 695,- Kč na rok
2013
členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR ve výši 2 000,- Kč na
rok 2013
rozpočtové opatření č. 1
Dodatek č. 1 k dohodě o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za
žáky plnící povinnou školní docházku ve škole zřízenou městem
Jablunkovem
záměr směny části pozemku 264/24 s pozemkem 264/2, k.ú. Písečná u
Jablunkova o výměře 316 m2
navýšení počtu popelnic o 1 ks pro rodinný dům čp. 96

2. Neschválilo
23/2.1
zařazení parc. č. 893 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
23/2.2
zařazení parc. č. 833/1 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
23/2.3
zařazení parc. č. 300/3 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
23/2.4
zařazení parc. č. 123/2, 121/1 a 121/2 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do
ploch bydlení individuálního
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23/2.5
23/2.6
23/2.7
23/2.8

zařazení parc. č. 51/14 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
zařazení parc. č. 770, 727, 728 a 771 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do
ploch bydlení individuálního
zařazení parc. č. 711/29 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení
individuálního
zařazení parc. č. 644/5, 644/3 a 644/4 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do
ploch bydlení individuálního

3. Vzalo na vědomí
23/3.1
žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí
23/3.2
žádost o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice v roce 2013
Českému svazu ochránců přírody Nový Jičín

Usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 26. 3. 2013
Zastupitelstvo obce
1. Schválilo
24/1.1
program jednání
24/1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Mgr. Kantor
24/1.3
ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, p. Szotkowski
24/1.4
plnění usnesení č. 23 ze dne 12. 2. 2013
24/1.5
Směnnou smlouvu mezi obcí Písečná a manželi .... , bytem ….
24/1.6
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2012 na „Zpracování projektové
dokumentace – Splašková kanalizace Písečná“se společností MEDIUM
projekt v.o.s.
24/1.7
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2013 na zpracování projektové
dokumentace podružných kanalizačních řadů se společností MEDIUM projekt
v.o.s.
24/1.8
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na ekologické vytápění
s
manželi ….. , bytem .….
24/1.9
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 24 154,- Kč na ekologické vytápění
s manželi ….. , bytem …..
24/1.10
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na instalaci domovní
čistírny odpadních vod s paní ….. , bytem …..
24/1.11
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících,
poskytnutí kompenzace za veřejné služby se společností Veolia Transport
Morava, a.s.
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24/1.12
24/1.13
24/1.14
24/1.15
24/1.16

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8007769/Obec
rozpočtové opatření č. 2
navýšení počtu popelnic o 1 ks pro rodinný dům čp. 135
účetní závěrku obce Písečná sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2012

2. Vzalo na vědomí
24/2.1
žádosti občanů o prominutí poplatku z důvodu vlastnictví více nemovitostí na
katastru obce Písečná
24/2.2
informace o žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení kulturního domu

Mateřská škola

Z odpadového hospodářství
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 4.5.2013
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!

Kulik – sáně tažené koněm:
8. února konečně přálo počasí a dětí naši mateřské školy si mohly vyzkoušet jízdu na
opravdových velkých sáních, které táhla kobylka Mája. Děkuji manželům Lubojackým.

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 4.5.2013
stanoviště

objem kontejneru

u kulturního domu
na konečné

40 m3
2 kontejnery 40 m3

Žihla – naproti bývalé ETY

9.30 – 17.00

40 m3

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).

Szotkowská Jiřina

15

16

Provozní doba sběrného dvora
společnosti Nehlsen Třinec s.r.o.
v Jablunkově
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 – 16.30
8.00 – 14.00
8.00 – 16.30
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
7.30 – 12.00
zavřeno

Telefonní číslo: 725 530 227
Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatek za odpady na 1. pololetí
roku 2013, ať tak neprodleně učiní. Poplatek je dle Obecně závazné vyhlášky č.
1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů splatný do konce měsíce
března běžného roku.

KAMIENIARSTWO „GNEJS”
nagrobki-liternictwo-dodatki
Oferujemy Państwu profesjonalne wykonywanie nagrobków, terminowość i
przystępne ceny. Przy każdym zamówieniu przyjeżdżamy na cmentarz i
służymy fachową poradą. Nagrobki wykonujemy w okresie 1 miesiąca,
odnawianie i kucie liter – 2 tygodnie.
Wędrynia – ul. Jabłonkowska, ZAHRADNI CENTRUM
Poniedziałek - Piątek 8-16

sobota 8-13

604-381-258
www.kamieniarstwo-gnejs.eu
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Kalendář akcí…
15. 5.
1. 6.
22. 6.

Setkání jubilantů
Nohejbal cup Písečná
Dětské radovánky se slavnostním
otevřením areálu “Výletiště

14. 7.

Hasičská soutěž

2. - 4. 8. Gorolski Święto
24. 8.

Den obce a zakončení prázdnin

31. 8.

Volejbalový turnaj

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.
E-mail: urad@obecpisecna.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.
Číslo 1 květen 2013
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