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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
zima nám začala pěkně zostra, a já věřím, že i letos budete spokojeni se zimní
údržbou našich obecních silnic. Pokud přeci jen někde neprojedete nebo neprojdete, obracejte
se na OÚ Písečná nebo přímo na mě – tel. 725 146 249, další telefonní čísla naleznete na
jiném místě v kontaktních údajích OÚ.
Stejnou možnost využívejte i u poruch na veřejném osvětlení, nespoléhejte na
aktivního souseda. Stává se, že světlo pak není opraveno delší dobu, protože jeho poruchu
prostě nikdo nenahlásil.
To byly jen malé výzvy na úvod, teď dál, na čem se pracuje nebo pracovalo? Už
jsme uzavřeli účty za opravu školy, 387 tisíc Kč je konečná částka, z toho Moravskoslezský
kraj přispěl 178 tisíci Kč. Miliony to nejsou, ale každá koruna z cizích zdrojů je vítána.
Zvlášť za situace, kdy snižování daní z příjmů fyzických osob nebo společné zdanění
manželů, snižují rozpočtové příjmy i naší obce, v letošním roce jsme byli kráceni o 200 000
,-Kč. V médiích se hodně mluví o novém přerozdělování výnosů daní, o posílení rozpočtů
malých obcích, v některých případech až o 100%. Skutečnost je taková, že si polepší
především nejmenší obce se 100 nebo 200 obyvateli. My si podle prvních odhadů
„polepšíme“ asi o 100 tisíc Kč, polepšíme v uvozovkách, protože výpadky příjmů jsou vyšší.
Od malého odbočení k financování zpátky ke konkrétním projektům. Dalším
dokončeným projektem je nová komunikace v délce 270 metrů s náklady ve výši 460 000,Kč na „Konečné“. Zbývá jen dořešit majetkové vztahy k pozemkům soukromých vlastníků,
přes které v několika menších úsecích komunikace prochází, dále zahrnout komunikaci do
pasportu místních komunikací.
Byly dokončeny rekonstrukce části veřejného osvětlení (dále jen VO), obnášely
jednak obnovu sítě a světel, ale také přepojení prakticky celého VO z jablunkovských
rozvaděčů na naše a tím i svícení bez přerušení v nočních hodinách v částech obce na Lazech
nebo Kempě, to vše za cca 60 tisíc Kč. Na vysvětlenou uvádím, že tam, kde byly světla VO
napojeny na jablunkovskou síť, docházelo k jejich vypínání po dobu dvou hodin od 01.00 do
03.00.
A co bude s nově pořízenými pozemky v blízkosti KD? V terénu jsou geometrem
vytyčeny, na jaře se začne pracovat na založení travnatého fotbalového hřiště. Se stavbou
nového kulturáku se uvidí, zatím spíš prohráváme, neuspěli jsme totiž na kraji se žádostí o
dotaci na projektovou dokumentaci.
Příští jednání zastupitelstva proběhne 26.11.07 od 17.00 v jídelně MŠ Písečná. Bude
se jednat o mnoha tématech například o studii výstavby kanalizace v obci, smlouvách o
poskytnutí dotací na ekologicky šetrné vytápění, změně územního plánu, petici občanů za
vybudování zábradlí na Lazech nebo žádosti občanů o rozšíření vodovodního řádu. Znovu
připomínám, že jednání zastupitelstva jsou přístupná všem, tak se přijďte podívat.
Ještě před tím než se s Vámi rozloučím, chci Vás pozvat na Mikuláše 1.12.2007 a
také na Zimní olympiádu 23.2.2008, jste srdečně zváni. Závěrem Vám přeji šťastné a veselé
vánoce a do nového roku splnění všech přání.
David Ćmiel
starosta obce
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Vítání občánků do naší obce
Ve středu 24.10.2007 v Mateřské škole Písečná slavnostně přivítal starosta obce rodiče
se svými maličkými. Do Knihy zápisů o uvítání do života se zapsali rodiče dětí Daniely
Bilské, Daniela Brůži, Adama a Ondřeje Byrtusových, Barbory Ćmielové, Kláry
Haratíkové, Emy Hrabětové, Jana Krzoka, Kevina Macka, Štěpána Szkandery, Sáry
Szmaragowské, Elišky Šotkovské, Karolíny Šurinové. K hezkému průběhu slavnosti
přispěly svým vystoupením děti naší mateřské a základní školy pod vedením svých
učitelek. Prvním občánkem narozeným v roce 2007 je Štěpán Szkandera.

Víte, že…..
 se letos do naší obce přistěhovalo 5 občanů
se letos v naší obci zatím narodilo 10 dětí ( z toho 6 holčiček a 4 kluci)
 se letos v naší obci konalo 6 svateb
 že v obci Písečná žije nejvíc nositelů příjemní:
Sikora-Sikorová celkem 96 občanů (54 mužů-42 žen),
poté Byrtus-Byrtusová celkem 47 občanů (25 mužů-22 žen)
na třetí místě jsou nositelé příjemní Lysek-Lysková celkem 29 občanů (12 mužů-17 žen)
že v obci Písečná je nejčastějším jméno u mužů Jan (40), Josef (33), Petr (16) u žen je
nejčastějším jménem Anna (46), Marie (33), Jana (15) stejný počet má i jméno Helena
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Základní škola a Mateřská škola
Ani v závěru loňského školního roku jsme nezaháleli. Svěžím jarním programem
děti MŠ i ZŠ potěšily maminky i babičky při příležitosti Dne matek. Na radovánkách
vystoupily s pěkným tanečním vystoupením. Na školní výlet jely děti ze školy do
Zbrašovských jeskyní v Teplicích nad Bečvou, navštívily pohankový mlýn ve Frenštátě pod
Radhoštěm a tamní aquapark. Svůj svátek oslavily děti hledáním pokladu a plněním
zábavných úkolů. Proběhlo školní kolo atletického trojboje, se zaujetím žáci malovali na
hřišti obrázky na téma Podmořský svět. Děti z mateřské školy si vyšly na Studeničné.
Na škole probíhal počítačový a výtvarný kroužek, kroužek angličtiny a křesťanská
výchova. Během celého roku žáci sbírali prázdné PET láhve, které jsme odevzdávali
k ekologické recyklaci.
Na druhý stupeň základní školy odešli 4 žáci do Jablunkova a 1 žákyně do Písku.
Žáci pátého ročníku absolvovali celostátní testy CERMAT zaměřené na dovednosti v českém
jazyce, matematické a obecné dovednosti. Tyto testy ukázaly, že naši žáci mají dobré
znalosti, průměrné výsledky našich žáků se pohybují nad krajským i nad celorepublikovým
průměrem.
Provoz a opravy školní budovy jsou financovány obecním úřadem, který na toto
vynakládá nemalé finanční prostředky. Během prázdnin došlo ke zpevnění stropní konstrukce
v mateřské škole a k vymalování mateřské školy. Z jedné třídy MŠ byl odstraněn opaxitový
sokl, ve druhé třídě a na chodbách byla položena nová podlahová krytina, byl opraven komín.
Požadavky z kontrol hygieny byly splněny. Byla zakoupena chladnička na chlazení salátů a
mléčných výrobků, přivedena teplá voda na WC, zhotoveny regály ve vstupu do MŠ,
rekonstruován výdejní vozík, nakoupeny židle do počítačové učebny, nerezový stůl
do školní jídelny a provedeny další menší opravy. Jsou objednány nové židle a lavice do
jedné třídy.
V tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu 38 dětí, základní školu 42 žáků,
z toho do prvního ročníku nastoupilo 14 žáků. Pro vhodný způsob využití volného času
nabízí škola činnosti školní družiny, práci v zájmových kroužcích, akce ve spolupráci se
sdružením rodičů. Děti mají možnost pracovat v těchto kroužcích: dramatický, angličtina,
počítače, práce s drobným materiálem, ruční práce. Kroužky vedou tradičně učitelky ZŠ ve
svém volném čase. Letos se do vedení kroužků zapojily i dvě maminky našich žáků - paní
Marie Janiczková a paní Andrea Walachová.
V rámci projektu Ovoce a zelenina jsme mimo jiné uspořádali ve škole výstavku
ovoce a zeleniny, navštívili výstavu zahrádkářů, žáci ztvárňovali plody různými způsoby,
vyhledávali informace na internetu, věnovali se tomuto tématu ve slohu, prvouce,
přírodovědě.
Podnikli jsme s dětmi přírodovědný výlet na Bahenec, všichni žáci si byli zaplavat
na bazénu v Bystřici. Navštívili jsme muzeum v Jablunkově, kde se starší děti učily zdobit
květináče ubrouskovou technikou. Sdružení rodičů uspořádalo pro děti drakiádu, počasí
dětem přálo a draci lítali vysoko nad Písečnou.
Od září došlo k úpravě provozní doby v mateřské škole, provoz je nyní od 7,00 do
16, 00 hodin.
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Ráda bych poděkovala učitelkám i provozním pracovníkům za práci a čas, které věnují
dětem, vedení obecního úřadu za opravy školní budovy, sdružení rodičů za akce pro
děti, maminkám za vedení kroužků, fotbalistům za vítězný míč, který darovali žákům
školy, klubu důchodců za míče.
Mgr. Marie Ligocká

Naši hasiči vícemistry moravskoslezské ligy
V minulém zpravodaji jsem se věnoval hasičské soutěži. Nyní, po sezóně, je na
čase stručně shrnout její průběh a dosažené výsledky.
Na začátku letošní sezóny jsme stáli před nelehkým úkolem. Velice slušné
výsledky z předchozího roku a desáté místo v moravskoslezské lize nás motivovalo,
abychom dosáhli přinejmenším stejně dobrých výsledků při reprezentaci naši obce.
Navíc jsme na zakončení MSL 2006 byli vyhlášení černým koněm pro další ročník a jak
jsme se později dozvěděli, nikdo v předchozích letech nedokázal tuto nominaci potvrdit.
Začátek sezóny nevypadal příliš optimisticky. Na první noční soutěži v Ostravě
Bartovicích jsem sice zopakovali výsledek z minulého roku, další soutěže, včetně
prvního ligového kola v Lubně, ale nevypadaly nijak růžově. Naše družstvo totiž od
předchozího roku doznalo několik změn. Na stejných postech zůstali oba vynikající
proudaři Jarek Čmiel a Marek Bocek, strojník Ferdinand Sikora a Wladyslaw Sikora na
koši. Zbývající tři funkce byly obměněny. Na rozdělovač přišel trochu zapomenutý, ale
vynikající Roman Szkandera, který běhal za Hrádek, na savicích vystřídal Jana Sikoru
Jiřík Sikora, který běhal béčka, na kterých se letos postavil úplný nováček, teprve
patnáctiletý Radek Čmiel. Naštěstí necelý měsíc po první soutěži jsme se sladili a
soutěží v Jablunkově jsme otevřeli sérii sedmi umístění v první trojce.
První polovina července probíhala spíše nevyrovnaně. Sice jsme na dobře
obsazené soutěži v Proskovicích skončili druzí, stejně jako na ligové soutěži v
Kozmicích (naše druhé nejlepší umístění v lize), ostatní soutěže ale nedopadly příliš
dobře. Jedním z důvodů byly i menší zranění, které nás trápily. Soutěž u našich
slovenských kamarádů v Podvysoké (2. místo) nás ale zase nastartovala do pěkné série
dobrých výsledků ukončené dvanáctým ligovým kolem ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde
jsme zvítězili. Tento bodový zisk byl velice důležitý, protože se v té době rozhodovalo o
dalším vývoji tabulky MSL.
V den, kdy se v obci konal Sousedský turnaj, jsme vyrazili na jeden z
nejnáročnějších soutěžních dnů. Na první soutěž jsme odjeli už v ranních hodinách do
Ostravy Bartovic na 13. ligové kolo. Po šťastném útoku, kdy jsme pokazili hned několik
postů najednou, se nám útok podařilo dokončili se slušným časem, který dokonce stačil
na 3. místo. Hned po útoku jsme se přesunuli na tradiční soutěž do Rakové, kde jsme
první kolo vyhráli a ve druhém jsme už téměř po tmě zaběhli druhý nejlepší čas.
Závěrem sezóny jsme si na soutěži v Jistebníku 3. místem pojistili konečné 2.
místo v MSL. Několik dalších soutěží byly výsledky nevyrovnané. Na poslední soutěž
jsme se pak 6. října vydali do Babic v okresu Vsetín, kde se sjíždí družstva z Extraligy
ČR. Sice jsme útok nedokončili, ale získali jsme nové zkušenosti z tak trochu jiného
typu soutěže (účast cca 100 družstev).
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Jak tedy hodnotit letošní rok? Bezesporu jsme dosáhli lepších výsledků oproti
loňskému roku. Naši obec jsme reprezentovali nejen v okresech moravskoslezského kraje a
na několika soutěžích na Slovensku. Částečně jsme založili novou generaci mladých hasičů,
kteří se předvedli na naši soutěži a zúčastnili se žákovské soutěže v Bukovci, kde byli třetí.
Závěrem bych již tradičně poděkoval obci a sponzorům za podporu a všem, co nám
v průběhu roku drželi palce. Do dalšího roku si klademe za cíl udržet současné složení týmu
a zajistit nezbytnou požární stříkačku pro mladé hasiče. Bližší seznam soutěží, kterých jsme
se účastnili a kompletní výsledky MSL se brzy objeví na nástěnce SDH a na webových
stránkách obce.

Silvestrovská kopaná
Vážení přátelé, příznivci aktivního pohybu,
dovolte mi abych Vás pozval již devátým rokem na tradiční Silvestrovskou
kopanou. Sejdeme se 31.12.2007 v 10.00 hodin na fotbalovém hřišti. Přijďte všichni,
kteří máte chuť se sejít s kamarády v posledním dnu v roce a zasportovat si. Hraje se
s nadšením za každého počasí, poté je možno se občerstvit v místní restauraci.
Na setkání s Vámi se těší Jan Krzok.

Wladyslaw Sikora

Sousedský turnaj v kopané
Dne 1.9.2007 se v rámci Zakončení prázdnin uskutečnil již osmý ročník
Sousedského turnaje v kopané na Písečné. Zúčastnilo se v něm 6 mužstev z různých částí
obce pod těmito názvy: FC Konečná, Kaplička, Školáci, FC Zovrši Radegast, Nogovczanie a
Jižané. Počasí letos moc nevyšlo, ale to vůbec neubralo na elánu všech zúčastněných
mužstev, a všichni si s chutí zahráli. Po tuhých bojích, ale v rámci fair play v systému
základních skupin a pak ve vyřazovacích bojích, se o vítězi rozhodlo až v samém závěru.
Na prvním místě se
umístilo mužstvo FC
Zovrši Radegast, jako
druhá skončila FC
Konečná, jako třetí Školáci,
čtvrtí a tím bramboroví
Nogovczanie, páté mužstvo
Kapličky (lonští vítězové) a
šestí Jižané.. Nejlepším
střelcem v turnaji se stal
Tomáš Szotkowski
z mužstva FC Konečná a
nejlepším brankářem
Gabriel Kaleta z mužstva
Školáků. Děkuji všem
hráčům, kteří se turnaje zúčastnili, za férovou hru, při které nedošlo k žádnému vážnějšímu
zranění. Doufám, že se příští rok sejdeme na dalším ročníku Sousedského turnaje minimálně
s takovou účasti hráčů a mužstev, jako v letošním roce.
Bc. Jan Krzok, místostarosta
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Zimní olympiáda
Obec Písečná
pořádá spolu se SRPŠ a ZŠ Písečná
sportovní odpoledne s názvem
Zimní olympiáda - Písečná 2008
aneb za pecí se ani v zimě nesedí
dne 23. února 2008 od 13.00 h na „svahu Džouki“ v části
Písečná-Konečná.
Program:
Soutěže rodinných týmu v disciplínách Sněhulák; Vozítko naší rodiny;
Běh do svahu a ze svahu; Soutěže pro děti
věcné ceny a bohaté občerstvení.
výtěžek z olympiády použijeme na pořízení výbavení pro ZŠ a MŠ
Písečná
v případě nepříznivého počasí se akce koná v KD Písečná
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Obecní úřad Písečná
zve
všechny děti na tradičního

Z odpadového hospodářství
Směsný komunální odpad-popelnice 110 l
Svozový den
Četnost svozu
Pátek
1 x za 14 dní-v liché týdny
Separovaný odpad v pytlích-papír, plast
Svozový den
Svozové týdny
Čtvrtek
50 – 13.12.2007
Jakékoliv uložení odpadu mimo sběrné nádoby, a to jak na stálém stanovišti, tak i
na místě svozu, se považuje za založení nepovolené skládky

Informování občanů
úřední hodiny na Obecním úřadě Písečná:

který se bude konat v sobotu 1.12.2007
od 16.30 hodin v areálu Kulturního domu
Program:
1. Vystoupení dětí
2. Rozsvícení vánočního stromu
3. Příjezd Mikuláše s dárečky
4. Diskotéka
Upozornění:
Děti do 16 let věku trv. bytem v Písečné a děti
navštěvující MŠ a ZŠ Písečná obdrží Mikulášské kupóny,
ostatním dětem je možné kupóny zakoupit na OÚ
Písečná do 22.11.2007 v ceně 60,- Kč.
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Po, St
8.00-11.45 12.15-17.00
Út, Čt, Pa 8.00-11.45 12.15-14.30
tel, fax: 558 359 825
tel. starosta 725 146 249
ICQ: 218 309 258
SKYPE: starosta.pisecna
e-mail:
urad@obecpisecna.cz
webové stránky obce
www: obecpisecna.cz
Využijte možnosti registrace na webových stránkách obce a získejte přehled o
všech vystavovaných dokumentech, článcích a změnách na webových stránkách.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Co potřebuje občan, když se chce přihlásit k trvalému pobytu?
• platný občanský průkaz; rodný list; oddací list; výpis z katastru
nemovitostí (nestarší tří měsíců)
• správní poplatek za přihlášení k TP je 50,- Kč
Občan, který žádá o přihlášení k TP se dostaví s majitelem nemovitosti, který
se musí prokázat občanským průkazem. Do 15 pracovních dnů podat žádost o
nový občanský průkaz na MěÚ Jablunkov.
Co potřebuje občan doložit, když chce přidělit číslo popisné?
• stavební povolení°; kolaudační rozhodnutí
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Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva obce ze dne
17.9.2007

Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavovali v měsíci říjnu, a oslaví svá životní
jubilea v měsících listopadu a prosinci
8.10.
16.10.

Jaroslav Štefka
Alois Michalski

60 let
70 let

Písečná 930
Písečná 56

3.11.
27.11.

Josef Jochymek
Augustina Wolná

70 let
85 let

Písečná 86
Písečná 50

5.12.
9.12.

Marie Hamroziová
Stanislav Byrtus

75 let
60 let

Písečná 24
Písečná 28

Přejeme Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti a pohody do dalších let

Kalendář kulturních a sportovních akcí
1.12.2007 - Obecní Mikuláš

12.1.2008 - Hasičský ples

19.1.2008 - Ples ZŠ a MŠ

26.1.2008 - Výroční členská schůze Klubu důchodců

31.1.2008 - Dětský karneval

02.2.2008 - Bal PZKO

14.3.2008 - Den žen

14.6.2008 - Dětské radovánky

P.F. 2008
Výbor Klubu důchodců obce Písečná přeje všem svým
členům příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce
hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Eduard Rojczyk, předseda
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1. Schválilo
1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Žaneta Poloková, p. Witold Hlawiczka, p. Lucie Michalková
1.3 ověřovatele zápisu: p. Helena Walachová, p. Žaneta Poloková
1.4 plnění usnesení č. 7 ze dne 4.7.2007
1.5 zařazení části parcely č. 858/1 do ploch bydlení individuálního v délce 30m od
parcely č. 859/1 p. Stanislava Stece, trvale bytem Písečná 137
1.6 zařazení části parcely č. 411 do ploch bydlení individuálního v délce 10m od místní
komunikace a šířce 10m, p. Stanislava Mydla, trvale bytem Písečná 94
1.7 zařazení parcel č. 261/2 a 264/12 do ploch bydlení individuálního v délce 50 m od
místní komunikace p. Szotkowské Marie, trvale bytem Školská 1532, Frýdek-Místek
1.8 zařazení parcel č. 963 a 981/2 do ploch bydlení individuálního p. Szotkowského
Libora, trvale bytem Písečná 109
1.9 zařazení parcely č. 47/43 do ploch bydlení individuálního p. Gazura Jana, trvale
bytem Bezručova 481, Třinec
1.10 zařazení parcel č. 190/1, 190/2, 132/3 do ploch bydlení individuálního p.
Bieleszové Miluše, trvale bytem Písečná 198
1.11 prodej části pozemku parcely č. 894/27, ukládá vyhotovit geometrický plán, a
záměr prodeje zveřejnit
1.12 uzavření kupní smlouvy s p. Annou Čmielovou, trvale bytem Písečná 128, o
prodeji pozemků p.č. 1067/1, 1067/2, 1067/3
1.13 uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů ve školství s městem Jablunkov
na školní rok 2007/2008
1.14 převod nemovitého majetku - technického zhodnocení budovy v hodnotě
387.174,40 Kč příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Písečná
1.15 úpravu rozpočtu č. 4 v předloženém znění
1.16 žádost č.j.: 231/07 p. Jana Krzoka o navýšení počtu popelnic na 2 ks
2. Neschválilo
2.1. zařazení parcel č. 756, 711/26 a 711/22 do ploch bydlení individuálního p. Jiřího
Bednaříka, trvale bytem Písečná 20
2.2 zařazení parcel č. 474 a 475 do ploch bydlení individuálního p. Bronislava
Nieslanika, trvale bytem Písečná 70
2.3 záměr prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 1109 a ukládá vyhotovit nájemní
smlouvu
3. Vzalo na vědomí
3.1 zápis a usnesení finančního výboru ze dne 5.9.2007
3.2 zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 13.9.2007
3.3 žádost č.j. 299/07
3. zprávu o činnosti SOJ
4.
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