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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
máme tady první sníh a mrazy, důrazné připomenutí blížících se Vánoc a konce roku.
Konec roku je pro každého z nás obdobím bilancování, obdobím, kdy se ohlížíme
a hodnotíme, jestli se nám povedlo uskutečnit vše, co jsme si předsevzali. Dovolte tedy,
abych se ohlédl a hodnotil.
Před příchodem zimy k datu 25.11.2008 měla být dokončena naše významná investiční
akce, kterou je výstavba sportovního areálu. Termín dokončení nebude vinou
zhotovitele dodržen. Podstatný objem stavebních prací byl sice proveden, na
fotbalovém hřišti ale není zaset trávník a na víceúčelovém hřišti není položen umělý
povrch, vše bude dokončeno až na jaře příštího roku. Umělý povrch můžeme vyzkoušet
hned po položení, chvíli ale bude trvat než si zahrajeme na přírodním trávníku, podle
dobrozdání odborníků je možné trávu zatížit až po čtyřech měsících od výsevu.
V projektu “Obecního domu Písečná” byl vybrán zpracovatel stavební projektové
dokumentace, nyní s architekty diskutujeme o jeho podobě. Do konce roku chceme
požádat o zahájení územního řízení o umístění stavby. Podobná situace je u projektu
“Výletiště”, projektant dokončuje stavební dokumentaci a v průběhu nejbližších dnů
bude stavební úřad požádán o zahájení stavebního řízení. Výstavbu obou objektů
chceme financovat z fondů EU, bohužel obce nejsou schopny žádosti o dotaci
zpracovávat samy kvůli náročnosti administrativy. Proto jsme byli nuceni provést výběr
poradenské agentury, která nám žádosti za úplatu zpracuje.
Do koše jsme nehodili ani tak potřebnou věc, jakou je výstavba splaškové kanalizace
v obci. Realizace záměru byla pouze posunuta na pozdější dobu zhruba do roku 2014.
Jedním z důvodů je skutečnost, že jsou v současnosti podporovány projekty výstavby
kanalizace v obcích s větším počtem obyvatel.
Dovolím si tady malé odbočení od realizovaných projektů, abych se s Vámi podělil
o jednu starost, která mě v poslední době nenechává klidným. Čím dál častěji se totiž
setkávám s projevy vandalismu a ničením obecního majetku především v areálu KD
a v autobusových zastávkách. Nápisy na zdech, nepořádek, vytrhaná prkna, poničené
koše, to je, musím s politováním říct, jev čím dál častější i v naší obci. Budeme muset
zaměstnat obecního policajta nebo hlídače? Myslím, že by stačilo, kdyby se rodiče více
zajímali o způsob, jakým jejich děti a dospívající mladiství tráví volný čas. Na hřištích
dětí ubývá, asi už není moderní hrát hokej, fotbal nebo basketbal. Naproti tomu podle
počtu výrostků na zastávce u školy v odpoledních hodinách soudím, že klábosení,
pokuřování a nicnedělání je mnohem větší zábava pro dnešní mládež.
Od starostí přejděme k věcem příjemnějším, závěrem bych Vás chtěl pozvat na
tradičního Mikuláše. I letos budeme rozsvěcovat vánoční strom, i letos za našimi dětmi
přijede Mikuláš s čerty a anděly a spoustou krásných dárků. Děti budou mít navíc
možnost shlédnout pohádkové představení, v této souvislosti bych chtěl s ohledem na
omezenou kapacitu KD požádat rodiče, aby děti na pohádkové představení doprovázel
jen jeden dospělý, tatínek, maminka či někdo z prarodičů.
Závěrem Vám chci popřát šťastné a veselé Vánoce a úspěšný nový rok.
David Ćmiel, starosta
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,,Ó, má drahá, všechno je jinak, že? Celé je to pravda, a to jsem ještě neuvedla všechny
podrobnosti, ale myslím, že se mi je podaří ještě dát do zítřejšího vydání,“ řekla slizce Laura
a pokračovala: ,,Už vás kontaktovala policie? Nebo jste jim odjela před nosem? Možná bych
jim měla zavolat, cítím se ohrožena,“ a zvedla sluchátko a stlačila tlačítko a pak zavěsila.
Úplně konsternovaná Lois na ni zírala s otevřenou pusou a nevěděla co říci. Laura Waterová na
ni zírala s vykulenýma očima a sladce se usmívala. Pak najednou vstala, rychle a neslyšně
přistoupila k Lois. ,,Nepotřebujete kapesníček?“ Ta slova probudila Lois k životu. Popadla
Lauru Waterovou za paži a přitáhla si ji k sobě a sykla: ,,Tak mě teď dobře poslouchej, ty malá
děvko. Pokusíš se ještě jednou udělat něco takového a já tě zničím, rozuměla jsi mi?“
Dveře se otevřely. Stál v nich ramenatý a vysoký strážný a odtrhnul Lois od Laury. ,,Pane
Goone, odveďte slečnu Dodsnovou do haly a zavolejte policii, myslím, že ji bude chtít
vyslechnout,“ řekla úlisně, oba vystrčila ven a práskla za nimi dveřmi.
Byla už půlnoc, když se konečně objevila. Vyšla ven v červeném kabátě, na jehlových
podpatcích šla klidně a rovně, ani jednou jí neujela noha na ledu. Plavé vlasy jí vlály kolem
hlavy v chladném nočním vzduchu.
Lois byla celá promrzlá, jak seděla v autě a čekala na ni. Policie ji vyslýchala celý den,
jenomže neměli žádný důkaz, že by zabila svého manžela. A od chvíle, kdy ji propustili, byla
přímo posedlá jenom Laurou Waterovou a tím, jak se všechno dozvěděla. A tak, když konečně
vyšla, vydala se ji sledovat. Lois zachovávala odstup, viděla, jak Laura rychle kmitá nohama
a pak jí najednou zmizela. Lois se zastavila, když se před ní náhle zjevila, jakoby se vynořila
z chladného vzduchu.
,,Tak už vás pustili? Jak rozkošné, copak jste jim napovídala? Snad ne to, že se váš manžel
utopil? A řekla jste jim, že jste mu pomohla? A co o tom skvělém sexu s Michaelem, tím vaším
hezounkem? Víte, rozhodla jsem se, že vás zničím, aby byla nějaká zábava. To jste přeci chtěla
slyšet, ne?“ Její slova se v chladném vzduchu lomila jako střepy. ,,Zničila jste mi život, víte to!
Proč? Co jsem vám udělala! Víte, jaký to bude skandál, až se to všichni dozví!“ ječela Lois.
,,Vím, má drahá, ale já skandály miluji,“ řekla chladně Laura.
Lois se na ni vrhla, ale ona uskočila a začala prchat ulicí nahoru a pak najednou zmizela Lois
z očí. Lois doběhla k místu, kde se přecházela ulice na druhou stranu a viděla otevřenou bránu
Central parku. Přeběhla tedy ulici a pak prošla branou dovnitř. První zvuk, který uslyšela, byly
kapky vody, které se valily z chrličů do fontány, ačkoliv by se v tuto dobu fontány vůbec
neměly pouštět, a pak zaslechla žblunknutí, jako když kámen padá do vody. Přiblížila se
k osvětlené fontáně a nahnula se přes okraj a zahleděla se do vody.
Tu ji cosi popadlo za hrdlo a stáhlo jí to hlavu pod vodu. Lois začala pod vodou ječet, začal jí
docházet kyslík a ona věděla, že se utopí. Studená voda jí ochromila celé tělo a s posledními
zbytky sil otevřela oči. Uviděla ruku, která ji držela pevně za hrdlo, cítila ji, ale přitom viděla
skrz ruku dno fontány. Byla průzračně modrá jako voda, ale nikde neviděla tepny a žíly. Pak
spatřila ledově chladné oči a pobavený zlý úsměv a hrůzou celá ztuhla. Mozek jí vypovídal
službu a ona se v posledních okamžicích života ještě několikrát snažila vytrhnout té hrůzné
ruce.
Poslední vjem na tomto světě, se stala pro Lois Dodsnovou ledově chladná voda a obličej
Laury Waterové, který se chladně a pobaveně usmíval.
Pak její tělo přepadlo do fontány a srdce se zastavilo a ztichlo…
Konec první části

O. J.
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Vodní stvůra
Část první – Poslední Vánoce
Lois Dodsnové se nějak podařilo dostat do ranní zácpy, která se vytvořila pod Manhattanem,
kde bydlela. A to byla jedna z věcí, které Lois tolik nesnášela na New Yorku, ranní zácpy.
A ještě ke všemu byly Vánoce, Štědrý den, a ostatní lidé byli nervózní, Lois však ne. Byla
klidná a vyrovnaná, ačkoliv pod povrchem bublal vztek.
Lois byla pohledná rusovláska se zářivě zelenýma očima, plnými rty a malinko vystouplými
lícními kostmi, které přidávaly její bledé pokožce ještě více krásy. Měla plná ňadra a štíhlou
plnou postavu, jako modelka se musela udržovat ve formě.
Žila v New Yorku už dlouho, vlastně se tady narodila, když její matka prchla z Irska. Je to
už třiadvacet let, je úspěšnou modelkou a právě sbalila toho nejhezčího chlapa široko daleko,
a pak si ta ženská dovolí napsat takový článek! Ale ona jí ukáže, zač je toho loket!
Fronta aut se konečně pohnula a Lois využila prázdné místo a posunula se dopředu.Takhle
jela celou cestu, dokud nevybočila z centra a nezajela na Osmou Avenue, kde zaparkovala
u chodníku a vystoupila. Zamkla vůz a podívala se na oblohu. Z nebe se začaly snášet
sněhové vločky a ona pocítila jakousi dětskou radost, rychle ji však vypudila. Propletla
se mezi lidmi, kteří byli nabaleni do kabátů a v rukou nesli vánoční dárky, lhostejně prošla
kolem přeplácaných výloh obchodů, posměšně se ušklíbla nad smějícím se Santa Clausem.
Nenáviděla americké Vánoce, nenáviděla toho dědka v červeném oblečení, nenáviděla New
York.
Konečně našla to, co hledala. Redakci novin Patriot, a taky tu prolhanou mrchu. Vešla rázně
dovnitř, nezastavila se na recepci, aby se ohlásila, nikdo si jí nevšímal, všichni pospíchali
domů. Nastoupila do výtahu a vyjela do šestého patra, tam vystoupila a pak uviděla
vyumělkovaný název novin nad prosklenými dveřmi. Narovnala se a s perfektně rovnými
zády strčila do skleněných dveří. Všichni přítomní v místnosti rázem otočili hlavu k ní. Lois
nasadila sebevědomý úsměv a s klapáním podpatků svých kozaček se vydala přes celou
redakci novin až ke dveřím na konci místnosti. Bez klepání vrazila dovnitř a hlučně
přibouchla dveře.
,,Čekala jsem vás, slečno Dodsnová,“ ozval se hlas a žena v křesle se otočila k Lois. Byla to
kostnatá žena, která se podobala nejvíc ropuše. Měla slizký a chladný pohled, dokonalé rysy
ve tváři a velice plavé vlasy, které občas přecházely v bílou. ,,Laura Waterová,“ představila
se a natáhla ruku s pěticentimetrovými nehty. Lois ji krátce sevřela a hned zas ucukla, její
stisk byl ledově studený, stejně jako její modré oči, které měly až nepřirozeně světle modrou
barvu. Lois nikdy nic takového neviděla.
,,Posaďte se,“ vybídla ji Laura Waterová, ale Lois jen zavrtěla hlavou. A pak spustila.
,,Slečno Waterová, nechci být netaktní, ale to, co jste napsala, bylo sprosté a trapné a neměla
jste k tomu žádné právo,“ řekla a hlas se jí třásl vzteky. ,,Ano, uznávám,“ přerušila ji Laura,
,,ale v podstatě je to pravda, ne?“ usmála se sladce. ,,Je to všechno lež a podvod, vycucala
jste si to z prstu!“ vyštěkla Lois. ,,To si nemyslím,“ uculovala se Laura, ,,neříkala jste to
snad Marku Lynovi? Tomu advokátovi? Že jste zabila svého manžela? Ale ne, ten se přece
utopil.“
Lois zbledla. Ví to, pomyslela si. Ta ženská to ví. Ale jak se to mohla dozvědět? Místo
konání schůzky bylo přece tajné a nikdo tam nebyl, tak jak mohla…
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Informace obecního úřadu …
 Czech POINT
Od ledna příštího roku bude náš Obecní úřad Písečná zařazen do projektu Czech
POINT. Občané budou mít možnost získat ověřené
− výpisy z Katastru nemovitostí
− výpis z Rejstříku trestů
− výpis z Obchodního rejstříku
− výpis z Živnostenského rejstříku

 Poplatky za psy
Od ledna opět vybíráme poplatky za psy. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004
o místních poplatcích jsou povinni majitelé psů uhradit roční poplatek za psa.
Poplatek činí 80,- Kč za každého psa a je třeba jej zaplatit do konce měsíce
března.

 Změna ve způsobu platby poplatku za odpady
Od ledna příštího roku dochází ke změně ve způsobu platby poplatku za odpady.
Poplatek bude možné dále hradit převodem na účet OÚ a platbou na pokladně
OÚ. Z důvodu omezení služeb společnosti Nehlsen nebude možné poplatek hradit
prostřednictvím poštovní poukázky. O výši platby a způsobu platby budou
poplatníci informováni písemným sdělením. Poplatek bude možné uhradit ve
dvou půlročních platbách, nově zavádíme možnost platby za odpady na celý rok
předem.

Harmonogram svozu v obci Písečná v roce 2009
Směsný komunální odpad – popelnice 110 l
Svozový den - pátek
Četnost svozu – 1 x za 14 dní (v liché týdny)
Separovaný odpad v pytlích – papír, plast
Svozový den – čtvrtek
Svozové týdny – 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

 Úřední hodiny na obecním úřadě v období vánočních svátků
Pondělí
22. 12. 2008
8.00 – 17.00
Úterý
23. 12. 2008
--Pondělí
29. 12. 2008
8.00 – 15.00
Úterý
30. 12. 2008
8.00 – 15.00
Středa
31. 12. 2008
--Pátek
2. 1. 2009
--3

Obecní úřad Písečná zve všechny
děti na tradičního

„MIKULÁŠE“

který se bude konat v pátek 5. 12. 2008
od 15.30 hodin v areálu Kulturního domu

placená inzerce

KLSelectronics Třinec
Provádíme elektronické zabezpečení budov, firem, bytů,
chat, automobilů i motorek.
Zajišťujeme poradenství a montáž kamerových systémů
se záznamem a monitoring všech objektů.
Montáž EZS, CCTV i EPS. Vyrábíme certifikované GSM
alarmy.
Kontakt: tel - 558 958 242, gsm - 737 832 844
email: klselectronics@klselectronics.cz, www.klselectronics.cz

Program: 1. „Vánoční pohádka z perníkové
chaloupky“ - divadelní představení
pro děti
2. Rozsvícení vánočního stromu
s vystoupením dětí ze ZŠ Písečná
3. Příjezd Mikuláše s dárečky
Upozornění: Děti do 15 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 od 24.11.2008, cena bude dle pořizovací hodnoty dárečku 60,- Kč
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Aj na Piosecznóm zima przichodzi …
Jesiyń juž v drugi połówce, na polu pasóm sie jeszcze łowce. A Skupńove krowy, latoś
je dość trowy. Z kuminów sie coroz bardzi pokurzuje, zima sie na Piosecznóm pomału
rychtuje. Uroda je z poli skludzóno, kapusta w beczce natłoczóno. Ziymioki przebrane
v corku w piwnicy, jeszcze drzewa narzezać, až je ciepło w całej chałupie, ni jyny
w ložnicy.
A duchodcy jak majóm naladym, idóm starostowi zrobić brygadym. Bo im przibywo
tych roków a boli tež, boroków. A potym mažóm do rana śliwowicóm karki i kolana.
Ale ślubili, že przidóm přiště, na brygadym na nowe hřiště.
Jak sie z nami tyn 11 miesiónc łónczi, to ni jednej świni sie to pomału kónczi. Za
masorzym trzeba zónść, termin zabijaczki w kalyndorzu nónść. Aji sie domówić či
kolan nieprzikupić. Narychtować korzyni, saczki, szpilki, niči, odkozać rodzinie i zrobić
świniobiči. Rodzina z miasta przijedzie, pojedzóm jelita i szpyrki, potym ich bolóm
brzuchi i nyrki.
Do doktora nima chodzić po co, bo tam sie teraz 30 korón dopłoco. Jeszcze dobre, že
w každej piwnicy wónio po śliwowicy. Sem tam sztamperliczke na zdrowi i nima trzeba
chodzić ku doktorowi.
Przichodzóm świynta, kole chałupów robi sie porzóndek, teraz juž nieskoro coši
skludzać z grzóndek. Babki se przed sklepym wykłodajóm, kiela juž napieczóne
majóm. Ta tela, ta zaś tela i tej chybióm ostatni dwa druhi, „dyć žech wczora piykła
kajsi do pół drugi“. Dalszóm bolóm głowa, nogi aji rynce, ale zato „móm napieczóne aji
wymyte kredynce“. Chłopi, ci porzóndku wiela niedajóm, radszi w lesie strómki na
świynta oglóndajóm. Ni jyny po strómkach sie dziwać trzeba, ale aji na gojnego pozór
dować. No trzeba mieć na karku głowym, až to nieskónczi z lasa biehym
przekažkowym. Bo do chałupy przilecicie bez sikiyrki a bez piłki. Rynce prózne,
strómka žodnego, tak trza jechać do Polski i kupić umielego. Strómek by był, teraz
jeszcze ryby. Kiejsi to tež nimiało chyby. Na ryby wczas od rana v raji sie stowało a na
czaje z rómym sie co chwile skłodało. Półki sie pijały w piwnicy pod sklepym, a to tak,
že jeszcze wieczór sie nikierzi plyntli pod fajer depym.
Nie zapómnijcie pokupić darki, dlo dzieci, tatów i starki. We wilije sie pościcie až
žluczniki nieobudzicie. Przez świynta do kościoła pieszo chodzce porzykać i niebejicie
musieć posków popuszczać. A jak se kolyndy pieknie zaśpiywocie, niebejecie
rozmyślać o robocie. Przez świynta se dobrze spocznijcie, do nowego roku s elanym
startnijcie.
W nowym roku szczynścio, zdrowio wszystkim ludzióm w dziedzinie aji
zamiestnancóm na gminie.
B & Sz
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Vítání občánků do naší obce
V pátek 7. listopadu 2008 zažila obec Písečná další významný den, kdy proběhlo
slavnostní uvítání občánků do života.
Rodiče svým podpisem do Knihy o uvítání do života stvrdili skutečnost
o narození dítěte v naší obci. Žáci základní a mateřské školy připravili krátké
vystoupení s pásmem písniček a říkanek, poté starosta obce předal dětem dárky
a maminkám květiny. V závěru slavnosti se herna MŠ Písečná proměnila ve
studio, kde se rodiče s dětmi mohli vyfotografovat. Slavnostního uvítaní se
zúčastnili Jakub Byrtus, Nicolas Slowik, Patrik Štefan, Natálie Jaraczová,
Kristýna Brodková, Štěpán Bílik, Vendula Lubojacká, Leonard Lysek, David
Lysek, Jakub Nieslanik, Matyáš Mitrenga, Vojtěch Lysek, Matěj Preiss, Veronika
Puczoková a Ester Okrouhlicová. Všem dětem i rodičům touto cestou přejeme
ještě jednou mnoho štěstí, zdraví a lásky.
Prvním občánkem narozeným v roce 2008 je Natálie Jaraczová.
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Školská rada při ZŠ a MŠ Písečná
V minulém zpravodaji jsem informoval o smyslu školské rady, o činnosti
školské rady v prvním tříletém funkčním období a přípravou voleb na další období.
Dne 23. října 2008 proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců
žáků a pedagogického sboru. Z řad zákonných zástupců bylo navrženo 10 rodičů
a z pedagogického sboru 4 učitelky. Za rodiče byli zvoleni Soňa Beneková a Jitka
Klapsiová, za pedagogy Mgr. Sylva Sikorová a Mgr. Marie Szotkowská. Další rodiče
a učitelky zůstávají náhradníky v pořadí podle obdržených hlasů. Blahopřeji všem ke
zvolení. Za zřizovatele zůstávají ve školské radě Libor Szotkowski a Ing. Jan Krzok.
Dne 5.11.2008 se konalo první jednání školské rady v tomto funkčním období.
Na tomto jednání byla zvolena místopředsedkyní školské rady Soňa Beneková. Dále
byla projednána a schválena zpráva o činnosti základní školy ve školním roce
2007/2008. Rovněž byl projednán školní řád a schválen s navrženými úpravami.
Z diskuse vyplynulo, že zájmové kroužky ve škole jsou dětmi hojně navštěvovány.
Ovšem dobrovolníci z řad učitelů a rodičů vedou tyto kroužky ve svém volném čase
a zdarma. Shodli jsme se na tom, že by bylo potřeba tyto dobrovolníky motivovat
nějakou odměnou. Proto bude toto téma projednáno i na zasedání zastupitelstva obce.
Je potřeba podpořit volnočasové aktivity dětí pořádané jak základní školou, tak
i jiným subjektem. Myslím tím veškeré zájmové aktivity jak vědomostní, dovednostní,
talentové, tak sportovní. V současné době se staví fotbalové a víceúčelové hřiště v obci
a bude vítán každý dobrovolník, který by vedl nějaký sportovní kroužek. Podmínky pro
volnočasové aktivity v obci se stále zkvalitňují, avšak jejich využití ve většině případů
závisí na jednotlivcích, kteří svou obětavostí a aktivitou dovedou strhnout ostatní.
Dobré podmínky a motivovaní dobrovolníci můžou vytvořit možnosti pro
využití volného času dětí, smysluplnou zábavou. Dítě, které nemá možnost vyplnit svůj
volný čas hrou, se začíná nudit, a více takových dětí pospolu to svádí k myšlence, co
s časem. Jejich neorganizované aktivity pak mohou vést i k poškozování majetku
druhého, v tom horším případě k vandalství. Stále platí přísloví ,,kdo si hraje, nezlobí“.
Ing. Jan Krzok, předseda školské rady

POZVÁNKA NA VÝSTAVU HOLUBŮ
POŘÁDANOU OS TŘINEC

V KULTURNÍM DOMĚ NA PÍSEČNÉ
13.12.2008
PROGRAM:
08:00 – 18:00

Výstava

14:00 – 15:00

Ocenění výstavy

19:00 – 20:00

Výdej holubů

21:00

Ukončení výstavy

V průběhu výstavy bude probíhat volný prodej holubů předních
chovatelů
Můžete se těšit na:

- zabíjačkové občerstvení
- bohatou tombolu
- a prodej chovatelských potřeb

Jubileum silvestrovské kopané
Srdečně zvu všechny příznivce silvestrovského fotbalu na jubilejní
silvestrovský fotbálek. Letos na silvestra (jak na potvoru to zase trefí na 31.12.) to bude
již desátý rok, co se poslední den v roce bavíme fotbalem. Začátek je v 10.00 hodin
dopoledne na stávajícím fotbalovém hřišti. Doufám, že letošní Ježíšek bude štědrý
a naše manželky budou k nám shovívavé poslední den v roce.
Na setkání s Vámi se těší Jenda Krzok
6

JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI
Těší se na vás ZO Jablunkov
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Pranostiky na toto období ...
LISTOPAD
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.

P.F. 2009
Výbor Klubu důchodců obce Písečná přeje všem svým členům i nečlenům
příjemné prožití svátků vánočních v kruhu nejbližších
a v novém roce 2009 všechno nejlepší, štěstí a hlavně pevné zdraví.
Rojczyk Eduard
předseda

Jaký listopad, takový březen.

PROSINEC

Co se děje ve škole

Jaký prosinec - takový červen.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Stejně tak jako člověk, který leží na podlaze, nemůže spadnout, stejně tak se
nemůže člověku nic stát, je-li sám.
(Franz Kafka)
I kdybys z moře nabíral, nenabereš do džbánu víc, než kolik se do něho vejde.
(Řecké přísloví)
Kozel nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.
(Židovské přísloví)
Kdo krade málo, jde do vězení, kdo krade mnoho, udělá kariéru.
(Italské přísloví)
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V tomto školním roce navštěvuje základní školu 39
žáků, mateřskou školu 37 dětí, 2 děti nastoupí do MŠ v průběhu
roku po dovršení tří let věku. Do školní družiny dochází 35 dětí.
Ve škole je jako nepovinný předmět vyučováno katolické
náboženství, jako zájmový útvar evangelické náboženství, ruční
práce a hra na flétnu.
Dne 23. října 2008 proběhly v budově Základní školy a Mateřské školy Písečná volby do
školské rady. Školská rada bude pracovat ve složení:
Za zřizovatele:
Ing. Jan Krzok a Libor Szotkowski
Za zákonné zástupce žáků:
Soňa Beneková a Jitka Klapsiová
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Sylva Sikorová a Mgr. Marie Szotkowská
První jednání nové školské rady proběhlo dne 5. 11. 2008. Školská rada
projednala výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008 a úpravy školního řádu.
Uvedené dokumenty jsou na školní nástěnce a vystaveny na adrese:
http://www.zspisecna.wz.cz/.
Během měsíců září a říjen jsme uskutečnili řadu akcí. Vyšli jsme si na
přírodovědný výšlap spojený s poznáváním stromů, rostlin, hub a prvky ekologie. Těší
nás, že i naši noví prvňáčci zdolali kopec bez obtíží. Ve škole proběhla výstava ovoce,
zeleniny, bylinek a řezaných květin, donesených většinou ze zahrádek rodičů a prarodičů
našich žáků. Zúčastnili jsme se výroby obrázků z perliček v muzeu v Jablunkově,
výtvarných soutěží Podzim na vesnici a Jablunkovský džbánek. V Jablunkovském
džbánku byl oceněn Lukáš Byrtus z 2. ročníku se svým obrázkem „Běží liška k Táboru. “
Žáci 4. a 5. ročníku se vydali do lesa v Mostech u Jablunkova, do areálu chaty Zuzana,
kde pro ně pracovníci Lesů ČR připravili zajímavý přírodovědný program. Zapojili se do
literární soutěže na téma „Co všechno se dá zažít při sběru hub“. Své výtvory ozdobili
přírodním materiálem a zaslali do jablunkovského muzea. Přivítali svým programem nové
občánky Písečné. Všichni žáci školy se zúčastnili v muzeu přednášky Mgr. Kristiána
Lesní zvěř v zimním období.
7

Kytička jubilantům

Pod vedením předsedy SR pana Jana Křepela proběhla sportovní olympiáda.
Uspořádali jsme školní drakiádu. Vítr moc nefoukal, přesto se drakům podařilo
vzlétnout a lítat.

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili
v měsících říjnu a listopadu svá životní jubilea.

Naše dlouhodobé akce
Hravě žij zdravě - internetový kurz je určen pro 5. ročníky základních škol.
Podmínkou je absolvování čtyř internetových lekcí, které žákům pomohou změnit
jídelníček a zvýšit pohybové aktivity.
Staré pověsti české - celoroční vlastivědná soutěž je pro 4. a 5. ročník. Každý
měsíc je „v duchu“ určité pověsti (Příchod Čechů, Tři dcery, Silný Bivoj, Bruncvík
a jeho lev, Chodící hodiny, Hliněný robot, Koncert z věže, Zlato nebo chleba, Holky:
Kluci, Rytíři z hory).

Říjen
19. 10.
21. 10.
30. 10.

Pavel Byrtus
Irena Nieslaniková
Bronislav Nieslanik

65 let
60 let
60 let

Písečná 14
Písečná 70
Písečná 70

Adam Roženek

85 let

Písečná 906

Listopad
15. 11.

Recyklohraní - recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl
realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený s osvětovou
činností v oblasti třídění a recyklace odpadů. Přispěje k rozšíření ekologické výchovy a
současně podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady. Za sběr do
připravených nádob a za správné zodpovězení kvízových otázek budou žáci získávat
body, které ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny. Probíhá
celoročně.
Soutěž s panem Popelou - ekologická soutěž s cílem sběru starého papíru, trvá
od 1. 9. 2008 do 15. 6. 2009. Úkolem školy je za celou dobu soutěže nasbírat co největší
množství papíru, který bude vykupován za smluvené ceny. Hodnotí se celkové množství
sesbíraného papíru a množství papíru v přepočtu na jednoho žáka.
Mgr. M. Ligocká
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví v měsíci lednu
svá životní jubilea.

Podziękowanie
Pragniemy tą drogą wyrazić podziękowanie pioseczańskiej gminie za
niezwłoczną reakcję na naszą prośbę o wybudowanie bezbarierowej
drogi do rodzinnego domku nr 163.
Podziękowanie należy również panu M. Kozerowi, który ochotnie
podjął się realizacji.
Kurkowie
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Leden
6.1.
9.1.
16.1.
27.1.
29.1.

Sikorová Anna
Bojková Anna
Škandera Antonín
Kufa Josef
Hamrozi Josef

70 let
75 let
70 let
85 let
80 let

Písečná 32
Písečná 76
Písečná 170
Písečná 921
Písečná 24

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti a pohody
do dalších let.
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
1082 za účelem výstavby elektropřípojky
uzavření kupní smlouvy s manželi Jaromírem a Andreou Sikorovými, bytem
Písečná 10, o prodeji části pozemku p.č. 1073/1 s výměrou 15 m2 a kupní
cenou 100,- Kč/m2
rozpočtové opatření č. 10
dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce
Písečná ze dne 21.5.2004
uzavření smlouvy o dílo na provádění zimní údržby s p. Janem Ligockým,
bytem Jablunkov 543, dle předložené cenové nabídky
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo realizační dokumentace stavby „Výletiště –
venkovní areál pro společenské a kulturní akce v obci Písečná“
zapracování navržených změn do projektu Obecního domu Písečná

2. Vzalo na vědomí
2.1
zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Písečná
2.2
žádost Slezské diakonie o finanční příspěvek na zajištění střediska Osobní
asistence
2.3
rozpočtové opatření č. 9
2.4
informace ze školské rady

Kalendář akcí v Kulturním domě
5. 12. 2008

Obecní Mikuláš + divadelní představení pro děti

17. 1. 2009
24. 1. 2009
31. 1. 2009

Školní ples
Hodnotící schůze Klubu důchodců
Hasičský ples

14. 2. 2009
20. 2. 2009
21. 2. 2009

Bal PZKO
Dětský karneval
Karneval pro dospělé

Další sezona za námi ...
Už se stalo pravidlem, že v každém čísle obecního zpravodaje přinášíme informace
o činnosti a výsledcích sportovního družstva hasičů. V tomto čísle, kdy je již sportovní
sezona za námi, bych rád alespoň shrnul celkové výsledky.
Naši první letošní soutěž jsme absolvovali 9.5. v Kunčicích pod Ondřejníkem, poslední
4.10. v Babicích u Vsetína. Celkem se nám povedlo zúčastnit se 47 soutěží, z nichž bylo
15 zařazeno do Moravskoslezské ligy (MSL), 8 soutěží na území našeho jablunkovského
okrsku, 3 soutěže na Slovensku (Korňa, Podvysoká a Raková) a ostatní na různých
místech kraje v okresech Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Nový Jičín a Opava.
Naše družstvo „A“ se zúčastnilo 44 soutěží. V MSL jsme skončili na celkovém 6. místě
(z 29 soutěžících). Nejlepším umístěním na ligových kolech bylo 2. místo v OstravěBartovicích, 3. místo ve Vrbici, 2x 4. jsme byli v Kojkovicích a Trojanovicích. Na
okrskových soutěžích se nám povedlo 5x zvítězit (Bocanovice, Mosty u Jablunkova,
Horní Lomná, Bukovec a Návsí). Za nejhodnotnější dosažený výsledek tohoto roku si
považujeme vítězství na posledním - desátém ročníku memoriálu Ľudovíta Heglasa
v Rakové na Slovensku. V obtížných podmínkách se nám povedlo zvítězit jak
v kvalifikaci, tak i ve finále. Další povedenou soutěží byly Lesní Albrechtice, kde jsme
obhájili loňské vítězství a zároveň i vyhráli druhé kolo. Mezi nejpovedenější útoky patří
ten v Marklovicích u Karviné. Zajímavostí je zisk putovního poháru na soutěži v Nýdku,
kterou jsme vyhráli potřetí v řadě!
Kromě hlavního družstva se na několika soutěžích představilo i naše mladé družstvo „B“.
Letos sbírali zkušenosti na 16-ti soutěžích. Mezi nejlepší výsledky patří 2. místo v Písku,
3. v Bocanovicích a Mostech u Jablunkova. 4. místo vybojovali po souboji s Bukovcem
v Návsí. Vzali jsme je také na dva ligová kola do Kojkovic a Bartovic.
A jak dopadli naši žáci? Ti se zúčastnili tří soutěží. Druzí byli v Mostech u Jablunkova,
třetí v Dolní Lomné a 7. v Bukovci. Naši žáci ale oproti ostatním soutěžili pouze
s čerpadlem PS8. Do příštího roku bychom jim rádi obnovili výbavu a pokud budou
finance, tak i obstarali čerpadlo PS12.
Mimo sportovní sezonu se snažíme organizovat jiné společné akce. Letos jsme již byli na
třech výšlapech na Velkém Rozsutci, Stožku a Lysé hoře. Na jaře bychom rádi zajeli do
zoo. Veškeré aktuální informace a fotky najdete na stránkách našeho sboru
www.SDHPisecna.cz.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim příznivcům za podporu. Obci, sboru, sponzorům
a jednotlivcům za finanční podporu a hlavně všem členům družstev za zájem a trpělivost.
W. Sikora
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Ohlédnutí za Sousedským turnajem v kopané
Dne 23.8.2008 se konal v rámci Zakončení prázdnin již devátý ročník
Sousedského turnaje na Písečné. Letos se ho zúčastnilo 5 mužstev – Jižané, FC
Radegast Zovrši, Školáci, Kaplička a FC Konečná. Hrálo se od rána systémem každý
s každým a odpoledne byl znám vítěz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo před
vystoupením Jablunkovanky. Letošním vítězem se stalo mužstvo FC Konečná, druzí
byli Školáci, třetí FC Radegast Zovrši, čtvrtí Jižané a pátí Kaplička. Nejlepším střelcem
turnaje se stal Tomáš Kajzar z mužstva Školáků, brankářem Gabriel Kaleta z mužstva
Školáků a nejstarším hráčem turnaje byl rovněž ,,Školák“ Miroslav Lubojacki.
Děkuji všem hráčům za předvedenou hru a přeji vám ať vás sportovní duch
neopouští. Rovněž děkuji Klubu důchodců za organizaci a bezproblémový průběh
Zakončení prázdnin. Přeji Všem pevné zdraví a abychom se zase spolu sešli i po Novém
roce při sportu a zábavě.
Ing. Jan Krzok, místostarosta

Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 20.10.2008
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1.1
program jednání
1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Szotkowski, p. Kaleta
1.3
ověřovatele zápisu: ing. Hlawiczka, p. Kaleta
1.4
plnění usnesení č. 17 ze dne 17. 9. 2008
1.5
návrh výběrové komise a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
“Obecní dům Písečná” a “Výletiště” zpracování žádosti do ROP
Moravskoslezsko v tomto pořadí: 1. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.,
Ostrava 2. TEDEAS s.r.o., Třinec 3. CFS group, a.s. 4. HM Partners s.r.o.,
Ostrava
1.6
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve škole zřízenou městem Jablunkov
1.7
Smlouvu o smlouvě budoucí o darování části pozemku parc. č. 47/18 a 48/34
za účelem vybudování komunikace
1.8
rozpočtové opatření č. 8
1.9
změnu č. 1 Územního plánu obce Písečná formou Opatření obecné povahy
č. 1/2008
1.10
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 443/10 za
účelem svodu odpadních a dešťových vod
2. Vzalo na vědomí
2.1
rozpočtové opatření č. 7

Usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 19. 11. 2008
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, ing. Hlawiczka
ověřovatele zápisu: p. Walachová, p. Szotkowski
plnění usnesení č. 18 ze dne 20. 10. 2008
záměr výstavby splaškové kanalizace v obci a navržený postup přípravy
a realizace
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Usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 17.9.2008

Policie ČR informuje ...
Jízda pod vlivem alkoholu

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: ing. Krzok, ing. Hlawiczka, p. Pavlusová
1.3 ověřovatele zápisu: p. Walachová, p. Poloková
1.4 plnění usnesení č. 16 ze dne 6. 8. 2008
1.5 vybudování příjezdové komunikace k rodinnému domku manželů Kurkových, čp.
163 a uzavření smlouvy o dílo s firmou ISO - CZ, s.r.o. Jablunkov
ukládá: připravit smlouvu o smlouvě budoucí o darování pozemku
1.6 navýšení počtu popelnic na 2 ks pro rodinný dům čp. 112
1.7 finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově
na nákup automobilu
1.8 návrh výběrové komise a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Obecní
dům Písečná“ zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v tomto
pořadí: 1. BP projekt, s.r.o., Valašské Meziříčí, 2. Ing. arch. Petr Kopecký,
Bravantice
1.9 vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace – podkladů
k žádosti o dotaci do ROP Moravskoslezsko včetně žádosti na projektové záměry
„Výletiště“ a „Obecní dům Písečná“
1.10 rozpočtové opatření č. 6
1.11 smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol, s.r.o. se
sídlem Dobrušská 1/1797, Praha 4 – Braník
1.12 uzavření kupní smlouvy s manželi Evženem a Jarmilou Lyskovými, bytem
Písečná 15, o prodeji 512 m2 části pozemku p. č. 894/27 s prodejní cenou 30,Kč/m2, s úpravou platebních podmínek

Dne 18.10.2008 v 00,30 hod. na základě oznámení MěP Jablunkov byla vyslána hlídka
OOP Jablunkov na silnici I/11 v obci Návsí. Zde hlídka MěP Jablunkov zastavila vozidlo
zn. Š 120, kdy při kontrole totožnosti řidiče bylo zjištěno, že z muže je cítit zápach
alkoholu. Hlídka PČR Jablunkov vyzvala řidiče k provedení orientační dechové zkoušky
na přístroji Drager, kdy bylo zjištěno 2,43 promile alkoholu v dechu jmenovaného. Po
poučení a výzvě se jmenovaný odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojeným s odběrem
krve. Řidiči byl na místě odebrán řidičský průkaz.

2. Neschválilo
2.1 dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo s nakládání s odpady na území obce Písečná ze
dne 21.5.2004
ukládá: místostarostovi projednat zpětný odběr elektrozařízení

Dne 31.10.2008 za součinnosti OOP ČR Jablunkov a MěP Jablunkov, byl zadržen
pachatel krádeže drogerijního zboží z prodejny Penny Market Jablunkov a prodejny
Albert Jablunkov, kdy po činu uprchl z prodejny a následně byl, dle popisu, hlídkou MěP
Jablunkov vypátrán. Pachatel byl poté hlídkou OOP ČR Jablunkov předveden na zdejší
útvar OOP ČR Jablunkov za účelem zjištění totožnosti, kdy v evidencích Policie ČR bylo
zjištěno, že předvedený byl již jednou pro trestný čin krádeže pravomocně odsouzen
a zároveň mu byl uložen trest vyhoštění z území ČR na dobu tří let. Vzhledem k tomu, mu
bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu krádeže v souběhu s trestným
činem maření výkonu úředního rozhodnutí.
nprap. Radim Gaura OOP ČR Jablunkov

3. Vzalo na vědomí
3.1 rozpočtové opatření č. 5
3.2 smlouvu o zřízení a užívání jízdní plochy a žádost o úpravu příjezdové
komunikace
3.3 zápis a usnesení finančního výboru
ukládá: finančnímu výboru vypracovat návrh postupu při schvalování služebních
cest
3.4 zápis a usnesení kontrolního výboru
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Dne 22.10.2008 v 03,30 hod. bylo na silnici I/11 v Jablunkově u Sanatoria hlídkou PČR
Jablunkov zastaveno vozidlo tzv. čtyřkolka, jejíž řidič při kontrole totožnosti jevil známky
podnapilosti. Orientační dechovou zkoušku jakož i odběr krve i moči řidič odmítl. Řidiči
byla zakázána další jízda a byl vyzván k zajištění vozidla, což na místě učinil. Svým
jednáním se dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích. Řidič dále v průběhu kontroly nabídl policistům úplatek ve výši 1000,-Kč,
což policisté odmítli. Tímto se dopustil trestného činu podplácení veřejného činitele a věc
byla předána SKPV TO Třinec.
Zadržení pachatelů trestné činnosti
Dne 28.10.2008 za spolupráce místních občanů, policistů z OOP ČR Jablunkov a ICP
Mosty u Jablunkova, byl v Horní Lomné, část Hrušky zadržen pachatel vloupání do dvou
chat a jedné roubenky v této části Horní Lomné. Tento pachatel zde tři měsíce pracoval
v lese a po ztrátě zaměstnání v daných chatách týden přespával a živil se zde nalezenými
potravinami a požíval alkoholické nápoje.
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Vánoční zvyky a tradice
Lití olova
Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova až k bodu tání. Připraví se
nádoba s vodou, kovový lavor a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne
tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je
odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání
a jde to snadno.

Krájení jablek
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko. Obě poloviny se všem ukáží a záleží
na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pět, nebo vícecípá hvězda,
sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, pak někdo z přítomných těžce
onemocní nebo zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé, velké jablko.
A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se nevstává.

Střevíc
Svobodné dívky házejí střevícem za hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma.
Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.

Šupiny
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést
všem po celý rok dostatek peněz.

Půst
Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat
se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.

Zajímavý recept na vánoční cukroví …
Tento recept vychází zřejmě z osobní zkušenosti nějaké plně vytížené maminky. Než se
pustíte do pečení, pozorně si přečtěte recept.
Pusť troubu.
Ukliď z linky umatlané skleničky, lego a papírky od bonbonů.
Připrav mísu a suroviny. Vylouskej ořechy, odměř mouku a cukr.
Vyndej z mouky puzzle.
Odežeň děti a umyj z nich mouku.
Vezmi vejce.
Podej manželovi pivo.
Vrať se, odežeň děti, vezmi hadr a utři rozbitá vejce. Vezmi jiná vejce
a vyklepni je do mísy. Zvedni telefon.
Odežeň děti, zameť střepy z mísy, vytři podlahu.
Vezmi jinou mísu. Zadělej nové těsto.
Najdi rum. Odejmi rum manželovi.
Odežeň děti a umyj z nich rozpatlané kousky těsta.
Plech vytři tukem.
Podej manželovi tlačenku.
Vrať se, sundej z plechu ořechové skořápky.
Podej manželovi noviny.
Vrať se, odežeň kočku dojídající zbytky těsta. Zavolej veterináři.
Vezmi si prášek.
Umyj podlahu, stůl, židle, nádobí, ledničku, sporák, zdi, děti a kočku.
Vypni troubu.
Jdi do cukrárny.
Přines cukroví.

Veselé vánoce!

Pouštění lodiček
Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpůlí se několik vlašských ořechů
a do prázdných polovin jeho skořápek se nakapaným voskem upevní vždy po jednom
úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě.
Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život.
Anebo každý si udělá svou lodičku a pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel
se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.
Vánoční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích nebo ve stáncích. Používaly se
a místy se ještě používají na vánoční stromeček. Poezie vánoc je s těmito svíčičkami
úplně jiná, než s dnes běžnými elektrickými.
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