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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

poprvé v letošním roce se k Vám dostává náš občasník a s ním příležitost, jak Vám předat 
informace o dění v naší obci. Dovolte mi krátké ohlédnutí za zimní sezónou v číslech, 
obec ušetřila kvůli mírné zimě bez sněhových srážek cca 200 000 Kč. Prostředky, které 
nám tak  zůstaly  v rozpočtu  už  v letošním  roce  použijeme  na  opravu  povrchu  místní 
komunikace vedoucí na Lazy kolem kapličky. V letních měsících bude na silnici položen 
nový živičný povrch.
Loňský  rok  bych  v naší  obci  nazval  rokem stavebním a  investičním.  Dokončili  jsme 
a zprovoznili  Výletiště,  novou  fasádu  i  střechu  dostal  kulturní  dům,  pod  rukama 
řemeslníků prokoukla také fasáda školy. Podle ohlasů občanů můžu říci, že se nám díla 
povedla a Výletiště nám tiše závidí dokonce i v okolních obcích. Především velký zájem 
o jeho využití  potvrzuje smysluplnost a potřebnost celého projektu pro naší obec. 
Letošní rok bude ve znamení příprav a očekávání.  Příprav projektů, které mají zajistit  
další rozvoj naší obce v mnoha oblastech. 
Nejvíce dotazů od občanů dostávám na projekt splaškové kanalizace, konkrétně na termín 
realizace  a pokrytí  obce.  V této chvíli  stavební  úřad zpracovává podklady pro vydání 
územního rozhodnutí, s majiteli pozemků jsou projednány trasy hlavních kanalizačních 
řádů  a  do  konce  roku  chceme  získat  stavební  povolení.  O  průběhu  tras  hlavních 
kanalizačních řádů je možné získat informace na OÚ Písečná, kde můžete nahlédnout do 
výkresu  celkové  situace.  Samotná  výstavba  kanalizace  bude velmi  závislá  na  získání 
dotace  z budoucích  fondů  Evropské  unie,  které  mají  být  spuštěny  až  v roce  2015. 
Kanalizace je pro obec z mého pohledu daleko nejdůležitějším projektem, stačí jen, když 
se projdete po hlavní silnici od truhlárny po autobusovou točnu a všímáte si, co všechno 
teče v příkopech podél silnic. Stejný stav a možná i mnohem horší je v našem potoku 
Kotelnice, do kterého je svedeno několik desítek přepadů se splaškovou vodou. Spousta 
našich spoluobčanů si bohužel koryto potoka také plete s místem pro ukládání odpadu, 
jako jsou pneumatiky, zbytky rostlinného odpadu ze zahrad až po stavební suť. Splašky 
v příkopech a stejně tak i v potoce jsou naší ostudou a důkazem toho, že si nevážíme 
krásy místa, ve kterém všichni žijeme. 
Kromě  kanalizace  současně  připravujeme  několik  dalších  projektů.  Chceme  jich  mít 
k financování  nachystaných  více,  různě  náročných  a  zaměřených  do  různých  oblastí. 
V souvislosti  se  stavebním boomem v obci  nám rostou  i  požadavky na  umístění  dětí 
v mateřské školce a tak kapacita současné školky pro 50 dětí nám přestává stačit. Proto 
jsme  se  rozhodli  přepracovat  projekt  nového  obecního  úřadu  a  rozšířit  jej  o jedno 
oddělení mateřské školky pro 28 dětí. Prakticky to ovšem znamená, že se nám původní 
projekt zvětší třikrát tolik, co se zastavěné plochy stavby týče a musí se proto zpracovat 
kompletní  nová stavební  projektová  dokumentace.  Dobrou zprávou je,  že  nová vláda 
ve sdělovacích prostředcích slibuje podporu výstavby nových mateřských školek.
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Stavební povolení už máme vyřízeno pro přístavbu budovy školy, která řeší rekonstrukci 
stávající školky, výstavbu nové kuchyně s jídelnou a hlavně výstavbu tělocvičny. Pří-
stavba by měla vyrůst na místě stávajícího obecního úřadu a předzahrádky u vstupu na 
OÚ. I v tomto případě s velkou netrpělivostí čekáme na nové operační programy, kde 
vidíme příležitost pro spolufinancování výstavby, u které byla investice vyčíslena na 13 
mil. Kč. 
Dalším projektem,  který  se začal  rozpracovávat  ve  dvou variantách,  je  rekonstrukce 
hasičské  zbrojnice  nebo  výstavba  zbrojnice  nové.  Před  tím než  se  rozhodneme,  jak 
s budovou zbrojnice naložit, chceme posoudit náklady na rekonstrukci stávající budovy 
a porovnat je s náklady na výstavbu budovy nové. Budova „Hasičská zbrojnice“ dožívá 
a je v této chvíli jedinou budovou v majetku obce, která neprošla rekonstrukcí. 
Z menších  projektů  bych  dále  chtěl  připomenout  záměr  parkových  úprav  v areálu 
Výletiště.  Myslí  se tím instalace  veřejného osvětlení,  vybudování  chodníků,  laviček, 
výsadbu  stromů,  případně  dalších  prvků  zaměřených  do  oblasti  sportu  nebo  trávení 
volného času. V úmyslu také máme nahradit dožívající hrací prvky na dětském hřišti u 
školy  novými  průlezkami.  Tolik  tedy  k projektům,  které  pro  budoucí  období 
připravujeme.
Dovolte  mi  závěrem  několik  poznámek.  První  z nich  se  týká  nadcházející  sezóny 
venkovních  prací.  Chtěl  bych  Vás  všechny  požádat  o  ohleduplnost  při  využívání 
zahradní techniky jako jsou sekačky, vyžínače, křovinořezy, pily a cirkulárky případně 
jiné hlučné stroje a zařízení. V dnešní moderní době, mám ten pocit, se používají stále 
více a mnohdy i v nevhodnou dobu. Mám tím na mysli hlavně neděle nebo jiné svátky, 
které často chceme strávit v klidu s rodinou na zahradě, a právě v tuhle dobu se soused 
rozhodne, že musí za každou cenu začít krátit palivové dříví pilou nebo kosit zanedbaný 
trávník sekačkou. Zkusme být k sobě více ohleduplní a dodržujme hlavně neděle jako 
dny pracovního klidu bez používání hlučných strojů a zařízení.
Druhá  poznámka  se  týká  informace  o  vzniku  nového spolku  v naší  obci.  I  když  se 
v dnešní uspěchané době zdá dost  nepravděpodobné,  že by se chtěli  lidé dobrovolně 
sdružovat a vymýšlet nejrůznější aktivity pro širokou veřejnost, tak v naší obci je tomu 
jinak. Od března letošního roku začíná po zaregistrování a přidělení identifikačního čísla 
působit Spolek přátel kultury a sportu na Písečné, zájmové sdružení, které si klade za cíl 
organizovat nejrůznější sportovní a kulturní akce. První z akcí, kterou už spolek zvládl 
připravit, byl turnaj ve stolním tenisu pro děti i dospělé. Další připravovanou akcí pro 
širokou veřejnost bude snaha o obnovu tradičního zvyku stavění a kácení obecního máje. 
Obě akce budou určeny pro širokou veřejnost a uskuteční se v areálu Výletiště 1. a 31.5. 
Novému vzniklému spolku přeji, aby se mu dařilo obohacovat nás společenský život a 
jeho akce navštěvovalo mnoho aktivních Písečanů.
Jestli jste dočetli až sem, děkuji Vám za Váš čas, snad jste se dozvěděli něco zajímavého 
a  smysluplného.  Závěrem  mi  dovolte,  abych  Vám  popřál  mnoho  slunečných  dnů 
v nadcházejícím jarním období.

David Ćmiel, Váš starosta
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Informace obecního úřadu…

Očkování psů a koček
V sobotu 26. 4. 2014 proběhne v obci Písečná očkování psů a koček proti vzteklině. Dle 
zákona  o  veterinární  péči  je  každý  majitel  psa  povinen  nechat  ho  naočkovat  proti 
vzteklině od stáří  6 měsíců a pak pravidelně dle vakcinačního schématu,  který udává 
výrobce vakcíny. Za provedené očkování bude vybírán na místě poplatek ve výši 120, 
Kč.  Zároveň  bude  možnost  očkování  proti  ostatním  psím  nemocem  a  zakoupení 
přípravků na odčervení a odblešení. Vakcinaci bude provádět MVDr. Pavlína Gajdošková 
(tel. 737 720 957).  Očkování bude probíhat na těchto místech:

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

Připomínáme majitelům psů, kteří ještě nezaplatili poplatek 
za psy na rok 2014, ať tak neprodleně učiní. Poplatek je dle 
Obecně  závazné  vyhlášky č.  1/2004 o  místních  poplatcích 
splatný do konce měsíce března b.r. 

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

Provozní doba sběrného dvora 
Společnosti Nehlsen Třinec s.r.o.

V Jablunkově

Pondělí 8.00 – 16.30
Úterý 8.00 – 14.00
Středa 8.00 – 16.30
Čtvrtek 8.00 – 14.00
Pátek 8.00 – 14.00
Sobota 7.30 – 12.00
Neděle    zavřeno

Telefonní číslo: 725 530 227

Připomínáme  občanům,  kteří  ještě  nezaplatili  poplatek  za  odpady na 1.  pololetí 
roku 2014,  ať tak neprodleně učiní.  Poplatek je dle Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2013 o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování,  sběru,  přepravy, 
třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  splatný do  konce  měsíce 
března běžného roku.
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Z odpadového hospodářství
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 10. 5. 2014
stanoviště sběru hodina

u kulturního domu 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 10. 5. 2014
stanoviště objem kontejneru

9.30 – 17.00
u kulturního domu 40 m3
na konečné 40 m3
Žihla – naproti bývalé ETY 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).
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 

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

Leden
            06. 01. Anna Sikorová 75 let Písečná 32

09. 01. Anna Bojková 80 let Písečná 76
            16. 01. Antonín Škandera 75 let Písečná 170

29. 01. Josef Hamrozi 85 let Písečná 24
            
            Únor

05. 02. Marta Filipková 70 let Písečná 26
11. 02. Helena Pavlasová 90 let Písečná 920

Březen
06. 03. Anna Szotkowská 60 let Písečná 952

Duben
04. 04. Jan Sikora 65 let Písečná 10

Přejeme všem pevné 

zdraví, hodně štěstí, elánu,  

spokojenosti a pohody do 

dalších let.
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Karneval v MŠ
Dne 18. 2. se uskutečnil tradiční dětský karneval. Konal se v dopoledních hodinách ve 
školce a pokračoval v Kulturním domě, kde na nás čekal Klaun z Balonkova.

Maminky svým dětem připravily krásné, různorodé a nápadité masky. 

                                                                            

Karneval se vydařil a všichni byli spokojeni.
Szotkowská Jiřina
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Vítání občánků
Osm nových občánků přivítal do obce pan starosta ve čtvrtek  20. března 
2014 při  malé  slavnosti  v Kulturním domě v  Písečné.  Děti  z  mateřské 
školy si pod vedením paní učitelky připravily krátké vystoupení. Rodiče 
svým podpisem do pamětní  knihy stvrdili  skutečnost  o  narození  dítěte. 
Děti  obdržely od pana starosty a paní  místostarostky dárky a maminky 
kytičky.  V  letošním  roce  jsme  přivítali  Martinu  Puczokovou,  Adama 
Świerczka,  Davida  Bártka,  Amélii  Avratovou,  Emu  Filipek,  Markétu 
Borskou, Magdalénu Sikorovou a Adélku Martynkovou. 

Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.
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Usnesení č. 31 z mimořádného jednání 
zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 11. 2013 

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
31/1.1 program jednání
31/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, Mgr. Kantor, 
31/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, p. Szotkowski
31/1.4 Smlouvu  č.  13151503  o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu  životního 

prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Zateplení 
Kulturního domu Písečná"

31/1.5 Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  s  firmou  Zowada  s.r.o.  se  sídlem  v 
Jablunkově,  ul.  plk.  Velebnovského  180,  na  stavbu  "Zateplení  Kulturního 
domu Písečná"

31/1.6 Dodatek  ke  smlouvě  mandátní  s  firmou  Dozor  stavitele  s.r.o.  se  sídlem 
Jablunkov 628, na výkon technického dozoru investora na stavbě "Snížení 
energetické náročnosti ZŠ a MŠ v obci Písečná"

31/1.7 Smlouvu  o  dílo  na  provádění  zimní  údržby  v  zimní  sezoně  2013/2014  s 
firmou Jan Ligocki, Jablunkov 543

Usnesení č. 32 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne 19. 12. 2013 

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
32/1.1 program jednání
32/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Szotkowski, Mgr. Cienciala
32/1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Mgr. Kantor
32/1.4 plnění usnesení č. 30 ze dne 24. 10. 2013
32/1.5 plnění usnesení č. 31 ze dne 18. 11. 2013
32/1.6 záměr  zpracování  studie  pro  rekonstrukci  nebo  výstavbu  nové  hasičské 

zbrojnice 
32/1.7 žádost o finanční příspěvek ve výši 70 000,- Kč pro sportovní družstvo SDH 

Písečná na obnovu hasičské stříkačky a na pořízení sportovního vybavení
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32/1.8 pořadí  uchazečů  zakázky  malého  rozsahu  na  zpracování  architektonické 
studie  "Obecní  úřad  Písečná  a  Mateřská  školka  Písečná,  oddělení  pro  28 
dětí": 1. Ing. Arch. Czeslaw Mendrek, U lávky 428/2, 739 01 Český Těšín; 2. 
DELTA Třinec s.r.o.,  Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec;  3.  ARPIK 
OSTRAVA  s.r.o.,  Masarykovo  nám.  5/5,  702  00  Ostrava  –  Moravská 
Ostrava; 4. FIALA ARCHITECTS s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec; 
5. Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects, Bubenská 1, 170 00 Praha 7

32/1.9 Smlouvu o dílo na zpracování architektonické studie "Obecní úřad Písečná a 
Mateřská  školka  Písečná,  oddělení  pro  28  dětí"  s  Ing.  arch.  Czeslawem 
Mendrekem, U lávky 428/2, 737 01 Český Těšín

32/1.10 Zásady poskytování finančního příspěvku a půjčky Obcí Písečná na pořízení 
kotle  na  spalování  biomasy,  uhlí,  tepelného  čerpadla  a  nebo  solárního 
systému na území obce Písečná s platností od 1. 1. 2014

32/1.11 Zásady  k  dotačnímu  programu  "Domovní  ČOV,  kanalizační  přípojky"  s 
platností od 1. 1. 2014

32/1.12 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních odpadů

32/1.13 Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  FM/61/e/2013/Koc 
s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

32/1.14 projekt "Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad"
32/1.15 poskytnutí finančního příspěvku Klubu důchodců Písečná na výdaje spojené

s organizací zájezdu ve výši 15 000,- Kč
32/1.16 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč Českému svazu včelařů, 

ZO Jablunkov na chov včelstev
32/1.17 poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  1  000,-  Kč  Svazu  tělesně 

postižených, MO Jablunkov na činnost v roce 2014
32/1.18 rozpočtové opatření č. 7
32/1.19 rozpočet  obce Písečná na rok 2014 s příjmy ve výši  14 675 642,-  Kč se 

zapojením rezervy z předchozích let, výdaje ve výši 14 675 642,- Kč
32/1.20 rozpočtový výhled obce Písečná na rok 2015 – 2017
32/1.21 revokaci  usnesení  č.  23/1.5  ze  dne  12.  2.  2013  o  pořízení  změny  č.  2 

územního plánu obce Písečná
32/1.22 Kupní smlouvu č. IV-12-8007769/Ob se společností ČEZ Distribuce, a.s.
32/1.23 vyřazení majetku ZŠ Písečná dle předloženého návrhu
32/1.24 Smlouvu o dílo se společností DIGIS, s.r.o.
32/1.25 předávací protokol technického zhodnocení budovy ZŠ
32/1.26 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje, evidenční číslo: 02061/2012/RRC

11

2. Odložilo
32/2.1 Dodatek  č.  3  ke  Smlouvě  o  veřejných  službách  v  přepravě  cestujících, 

poskytnutí kompenzace za veřejné služby se společností ARRIVA MORAVA 
a.s.

3. Vzalo na vědomí
32/3.1 žádost o dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní Lhotka
32/3.2 zápis a usnesení finančního výboru ze dne 19. 11. 2013

Usnesení č. 33 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne 20. 2. 2014 

Zastupitelstvo obce

1. Schválilo
33/1.1 program jednání
33/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, Mgr. Kantor
33/1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, Mgr. Cienciala
33/1.4 plnění usnesení č. 32 ze dne 19. 12. 2013
33/1.5 finanční  dar  ve výši  5 000,-  Kč p.  …, bytem Písečná  … jako odměnu za 

vynikající sportovní výsledky a reprezentaci obce
33/1.6 pořadí  uchazečů  zakázky  malého  rozsahu  na  zpracování  architektonické 

studie „Hasičská zbrojnice v obci Písečná“  v souladu s návrhem hodnotící 
komise ze dne 7. 2. 2014

33/1.7 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení zakázky „Hasičská zbrojnice v obci 
Písečná“ se společností Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 76, 623 00 
Brno

33/1.8 Smlouvu  o  poskytnutí  finančního  příspěvku  za  účelem  zajištění  dopravní 
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – 
oblast  Třinecko  /Jablunkovsko  s  Moravskoslezským  krajem,  se  sídlem 
Ostrava, ul. 28. října 117, 702 18

33/1.9 Dodatek  č.  3  ke  Smlouvě  o  veřejných  službách  v  přepravě  cestujících  se 
společností ARRIVA MORAVA a.s.

33/1.10 záměr rekonstrukce povrchu místní komunikace v části Písečná Lazy a ukládá 
starostovi projednat s městem Jablunkov opravu přístupových komunikací v 
části Lazy – Jablunkov

33/1.11 záměr rozšíření sítě veřejného osvětlení v lokalitě Písečná Lazy s vedením v 
zemi
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33/1.12 záměr zpracování návrhu parkových úprav v areálu Výletiště
33/1.13 záměr rekonstrukce veřejného dětského hřiště u ZŠ a MŠ Písečná
33/1.14 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na instalaci ekologického 

vytápění s manželi …, bytem Písečná …
33/1.15 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  29  757,-  Kč  na  instalaci  domovní 

čistírny odpadních vod s manželi …, bytem Písečná …
33/1.16 finanční příspěvek Českému rybářskému svazu MO Jablunkov ve výši 1000,- 

Kč na zarybnění
33/1.17 členský příspěvek do  „Sdružení  obcí  Jablunkovska“  na  rok  2014 ve  výši  

11 508,- Kč

2. Neschválilo
33/2.1 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Písečná od 1. 3. 2014 

dle předloženého návrhu

Statistika obyvatel za rok 2013
Přistěhovalo se 28
Narodilo se

9
6 holčiček

3 kluci
Zemřelo

5
2 ženy

3 muži
Odstěhovalo se 13
Sňatků 4
Celkem v obci přibylo loni 37 obyvatel 
a k 1. 1. 2014 čítá naše obec 968 obyvatel.
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Schválený rozpočet 2014 – PŘÍJMY
(v Kč)

Daňové příjmy
Par. Položka text

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů
1121 Daň z příjmu právnických osob 
1211 Daň z přidané hodnoty
1340 Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. KO
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1351 Odvod loterii a jiných podobných her kromě výh. hrac. př.
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy

3392 Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD)
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – příjmy z pronájmu Výletiště
3722 Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (EKO-KOM)
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Přijaté dotace
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 
4116 Ostatní neinvestiční dotace 
4222 Investiční přijaté transfery od krajů – kanalizace

Financování
8115 Převod rezervy z roku 2013

Příjmy celkem

1 700 000
35 000

180 000
1 600 000
3 700 000

347 000
11 000
1 000

30 000
10 000

140 000

40 000
15 000
25 000
16 000
60 000
8 000

20 000

165 900
43 000

200 000

6 328 742

14 675 642
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SDH Písečná
Hasičské soutěže pro rok 2014

Končící zima nám o sobě příliš znát nedala, a tak si někteří z  nás ani nevšimli, že 
už je tu jaro. 
Po  tradičním plese  se  u  nás  na  výletišti  konala  výroční  schůze  představitelů 
jablunkovského okrsku,  na  kterou zavítali  i  dva  delegáti  z okresu,  mezi  nimiž 
nechyběl starosta okresu Petr Domčík. 
A co nás čeká v tomto roce? Pro tento rok SDH Písečná připravuje 3 zajímavé 
akce,  se  kterými  bychom  vás  rádi  seznámili  a  zároveň  vás  na  ně  i  srdečně 
pozvali.

10.  5.  2014  ve  14:00 se  na  výletišti  bude  poprvé  konat  2.  kolo  soutěže 
„Beskydský železný hasič“.  Jedná se o soutěž jednotlivců zastupujících místní 
sbory  a jednotky,  při  níž  se  poměřuje  fyzická  zdatnost  a  výdrž.  Beskydského 
železného  hasiče  se  budou  účastnit  hasiči  z oblasti  od  Bukovce  a  Mostů  u 
Jablunkova až po okolí Hnojníku, kde seriál soutěží začne prvním kolem již 19. 4.,  
pak bude následovat Písečná, Bukovec (17. 5.),  Mosty u Jablunkova (24. 5.) a 
finále  v Jablunkově  na  náměstí  (7.6.).  Hasiči  soutěží  v  zásahových  oblecích 
s přilbou na hlavě a s láhvemi pro dýchací přístroj na zádech. Takto vystrojení 
absolvují  připravenou  trať,  na  které  jsou  umístěné  různé  disciplíny,  které 
postupně absolvují.  Mezi  ty  tradiční  patří  např.  přesun figuríny,  přeskok 2 m 
vysoké bariéry, šlapání do schodu, běh se závažím a jiné. 

11. 5. 2014 v 15:00, hned v neděli po železném hasiči, se bude na výletišti konat 
zahajovací soutěž jablunkovského okrsku v požárním útoku. Jedná se o malou 
hasičskou soutěž mužů a žen, kdy své síly poměří místní sbory našeho okrsku.  
Účastí sbory stvrzují,  že se budou účastnit bodovaných soutěží během roku a 
bojovat tak o celkové prvenství soutěže o pohár starosty okrsku.
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Schválený rozpočet 2014 – VÝDAJE

Paragraf Položka
2212 Silniční hospodářství
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2321 Odvádění a čištění odpadních vod - zpracování PD kanalizace
3117 Základní škola - příspěvek na provoz, pojištění 
3326 Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. povědomí 
3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům; provozní náklady
3399 Sbor pro občanské záležitosti
3412 Veřejné sportoviště
3429 Zájmová činnost a rekreace – Výletiště
3631 Veřejné osvětlení
3713 Změny technologií vytápění
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3723 Sběr a svoz ostatního odpadu
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3739 Ostatní ochrana půdy a spodních vod – ČOV
3745 Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
4222 Veřejně prospěšné práce
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo 
6171 Místní správa (obecní úřad) 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 Finanční vypořádání minulých let  

6409 Rezerva

Výdaje celkem

300 000
50 000

580 000
604 000

1 000
106 000
140 000
67 000
55 000

100 000
90 000
16 000

458 000
85 000
20 000
90 000
10 000
37 000

130 000
880 000
791 000
60 000
13 000

4 683 000

9 992 642

14 675 642



19.  7.  2014  od  13:00  již  podruhé  v areálu  nově  otevřeného  výletiště 
uspořádáme hasičskou soutěž. 
I když je soutěž tradiční, letos je na ní několik netradičních odlišností. 
Poprvé  se  bude  startovat  z prostoru  před  pódiem  a  trať  povede  souběžně 
s budovou výletiště. Termín jsme letos přesunuli na 19. 7., tedy o týden později  
a navíc na  sobotu.  Dále bude tento rok soutěž zařazena do prvního ročníku 
seriálu soutěží  „Gorolský pohár“.  Jedná se o nově vzniklou soutěž,  které se 
zúčastní  okolní  sbory  od  Bukovce  a  Mostů  po  Třinec  +  některé  sbory  za 
Třincem. Soutěž bude atraktivní jednotnými rozhodčími a společnými pravidly, 
což jistě přispěje k větší motivaci sborů o co nejlepší výkony. Po soutěži bude 
následovat zábava.

W. Sikora

Placená inzerce
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KAMIENIARSTWO „GNEJS”

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

tel. cz:   604-381-258
www.kamieniarstwo-gnejs.eu



Kalendář akcí…
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30.4. Stavění máje s táborákem

10.5. Železný hasič

11.5. Okrsková hasičská soutěž

24.5. Nohejbal cup Písečná

31.5. Kácení máje s diskotékou

  7. 6. Dětské radovánky

18. 6. Setkání jubilantů

19. 7. Hasičská soutěž

  26. 7. Volejbalový turnaj

23. 8. Den obce

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227. 
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