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Co to cinká, co to zvoní
kouzlo Vánoc jako loni
tichá chvíle k zastavení

závan štěstí nad něj není
kouzelné Vánoce a šťastný 

nový rok
Vám přejí...

S tarosta, zastupitelé 
a zaměstnanci
obecního úřadu

  



Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
nezadržitelně se nám blíží zima. Už nezvykle v polovině října se ohlásila bohatou 
sněhovou nadílkou, dalo by se říci - kalamitou. Obecní úřad je správcem místních 
komunikací,  je  zodpovědný  za  udržování  sjízdnosti  silnic.  Zvládnutí  říjnové 
kalamity nám velmi komplikovaly větve stromů zatížené sněhem, do některých 
míst se kvůli nim technika doslova musela prořezávat. Nebyly to jen lesní úseky 
cest,  komplikace  způsobovaly  i  ovocné  stromy  přesahující  oplocení  zahrad  i 
nejrůznější okrasné keře vysazené v příliš velké blízkosti silnic. Obracím se proto s 
výzvou na vlastníky pozemků v blízkosti silnic, aby provedli ořez větví stromů, 
které zasahují do průjezdného profilu vozovky. Se stejným požadavkem se na nás 
obrátila  i  společnost  Nehlsen,  která  v  naší  obci  zajišťuje  svoz  odpadů.  Větve 
stromů  nad  vozovkami  velmi  ztěžují  průjezd  vozidel   a  způsobují  škody  na 
vozidlech svozové firmy. Zimnímu období se nevyhneme, udělejme tedy společně 
všechno  proto,  abychom  se  i  v  zimě  dostali  ze  všech  částí  obce  tam  kam 
potřebujeme.
Nyní  něco  málo  k  projektům,  které  v  obci  chystáme.  Spolu  s  dalšími  členy 
Sdružení  obcí  Jablunkovska  jsme  byli  úspěšní  se  žádostí  o  dotaci  z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Dotace převyšující půl miliónu korun je určena na další 
rozvoj sportovního areálu a dětského hřiště, na pořízení mobiliáře, laviček, košů, 
stojanů na kola. Dotace je určena také k pořízení technického vybavení pro údržbu 
ploch,  jako  je  například  zahradní  traktor,  výstavbu  skladu  nářadí,  výstavbu 
zpevněných  ploch  a  umělého  zavlažování  hřiště.  Dále  z  dotace  bude  doplněno 
vybavení  dětského hřiště  několika průlezkami a lavičkami, to vše při  naší  30% 
spoluúčasti  na  pořizovaných  nákladech.  Celková  hodnota  projektu  je  spolu  s 
příspěvkem z našeho rozpočtu stanovena na 800 000,- Kč.
Vícekrát jsem na tomto místě hovořil o našich žádostech o dotaci z tzv. evropských 
fondů na projekty „Obecního domu Písečná“ a „Výletiště”. I když nyní vyřizujeme 
stavební povolení, stále nevíme, jestli budeme vůbec stavět. Výsledky dotačního 
řízení mají být známy teprve v lednu příštího roku, až po dlouhých sedmi měsících 
od podání žádosti.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na obecního Mikuláše, který se uskuteční v 
sobotu 5.12.2009 od 15.30 h v areálu KD. Odpolední program začne divadelním 
představením “Vánoce se Zlatým klíčem” v podání divadelního spolku z Opavy. 
Po představení v 16.30 h rozsvítíme vánoční strom a v závěru za našimi hodnými 
dětmi přijede Mikuláš s nadílkou. 
Protože  se  blíží  závěr  roku,  dovolte  mi,  abych Vám popřál  veselé  a  pohodové 
prožití  svátků vánočních a do Nového roku hodně zdraví,  úspěchů a splněných 
přání. 

David Ćmiel, starosta obce
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,,Ach tak, máte na mysli svoji kariéru, kterou jste si vystavila na tom, že ničíte životy jiných.“,,Nic 
nechápete,“ řekla a udělala úkrok stranou. ,,Ale ano, chápu. Máte jisté schopnosti a musím uznat, že 
je to geniální využití…“ Dál se nedostal, Laura Waterová se najednou proměnila a jako vlna se vrhla 
přes stůl na Patrika a narazila do něj vší silou. Srazila ho na podlahu a najednou byla pryč. ,,Ani se  
nehněte,“ řekla tiše. ,,Mám vaši zbraň a právě mě napadl jeden dokonalý scénář. Už jste to všechno 
nemohl unést zastřelil jste se. Jak prosté,“ řekla a zasmála se.
Patrik se postavil na nohy a udělal úkrok směrem ke dveřím. Musí se dostat ven a předpokládat, že je 
Alan už nachystaný. ,,Víte, dneska jsem moc ráda, že se to stalo. Že jsem se v tom jezeře nakazila. 
Zpočátku to bylo dost těžké, nemohla jsem to ovládat. Rodiče se mě báli a jednou jsem se neovládla. 
Utopila  jsem je.  Byla  to  nehoda.  Nechtěla  jsem to,  a  proto  to  nemůžete chápat.  A proto musíte 
zemřít,“ řekla a namířila na něj zbraň. ,,Neříkejte hop, dokud nepřeskočíte,“ řekl mudrlantsky Patrik a 
vrhl se ke dveřím. Jako ve zpomaleném záběru slyšel jak vystřelila, jeho ruka popadla kliku a dveře 
se  trhnutím otevřely.  Uslyšel  druhý výstřel,  slyšel  svištění  kulky,  která  mu proletěla  kolem ucha 
a vzápětí se roztříštilo sklo ve dveřích. Jedním skokem vyletěl ze dveří a udělal kotrmelec, na tváři 
a rukou cítil  ostré střepy,  ale na bolest  nebyl  čas.  Druhá kulka prosvištěla kolem něj.  Postavil  se 
rychle na nohy a jedním skokem prorazil skleněné dveře a hnal se k výtahům. Stiskl knoflík a otočil 
se. Waterová vyšla jako jednočlenné komando z kanceláře a postavila se naproti skleněným dveřím a 
vystřelila  potřetí.  V té chvíli se dveře výtahu rozestoupily a Patrik skočil dovnitř. Kulka proletěla 
sklem a roztříštila ho na tisíc kousků. Dveře se začaly zavírat a Patrik uskočil do kouta, když uslyšel 
čtvrtý výstřel a pak dvě dunivé rány, když se obě kulky zavrtaly do dveří výtahu.
Vydechl si, ale věděl, že to ještě neskončilo. Zuřivě mačkal knoflík a pak výtah cinkl a on čekal další  
palbu, hala však byla prázdná. Vyletěl z výtahu a hnal se ke vstupním dveřím. Pozdě si uvědomil, že 
jsou zamčené a vší silou proletěl sklem a padl na chodník. Do zad se mu zaryl obrovský střep, sykl 
bolestí a vytáhl ho. Věděl, že krvácí, ale musí dál. Jeho jediná myšlenka byla přežít.
Postavil se a letěl jako splašený ulicí dolů k parku, kde jak doufal, bude už připravený Alan. A vzápětí 
ho spatřil. V ruce měl obrovskou požární hadici. Přeběhl ulici k němu, když tu se ozval další výstřel. 
Patrik se instinktivně sklonil a padl na silnici, ruce si odřel do krve. Otočil hlavu. Stála na druhé 
straně, s jeho služební pistolí a byla odhodlaná ho zabít. Sebral poslední sílu a už po několikáté za ten  
krátký čas se postavil. Čelem k ní .Vykročila k němu. ,,Řekněte sbohem,“ řekla.
Byla  si  jistá,  že to skončí,  ale  v té chvíli  se stalo  něco šíleného.  Uslyšela  jakýsi vrzající  zvuk a 
najednou ji zasáhl proud vody. Přikoval ji na místě, služební pistole jí vypadla z rukou. Lapala po 
dechu a začala panikařit. A pak se naráz stalo několik věcí. Patrik doběhl k Alanovi, který ztuha držel 
požární hadici připojenou na hydrant a vypnul příval vody. Oba pohlédli na ulici. Laura Waterová 
stála uprostřed silnice. Nehýbala se.  Vypadala jako groteskní loutka. Navíc ji  obklopovala ledová 
krusta, která se kolem ní vytvořila. Oba muži na ni vyjeveně zírali.
A pak se objevilo Judyino auto. Judy jela jako šílená a už se tomu nedalo zabránit. Šlápla na brzdu. 
Auto se smýklo na stranu a přímo narazilo do ledové sochy uprostřed ulice. Socha se rozletěla na 
milion kousků a zároveň se ozval bolestný výkřik. A pak nastalo ticho.
Judy vystoupila z auta a běžela za svým manželem. Vyšel jí vstříc, objali se. Patrik stál pořád na místě 
a zíral na kousky ledu, které byly všude. Je po všem, řekl si. Je mrtvá. Judy ji zabila.A jako by mu 
Judy četla myšlenky, řekla: ,,Byla to nehoda. Nechtěla jsem to udělat.“Patrik stál a vdechoval mrazivý 
vzduch, a pak se svalil na zmrzlý trávník. Je po všem, ta noční můra skončila. Je mrtvá a už nikomu 
neublíží. A pak omdlel.

Nejvíce kusů ledu bylo na zadní straně auta, zbytek se válel po ulici. A pak se stalo cosi podivného. 
Z každého kousku ledu se pomalu začal táhnout úzký pramínek vody. Klouzal po kapotě, po asfaltu, 
sceloval se a mířil k nejbližšímu odtokovému kanálu. Tam se utvořil ve zvláštní kaluž, která se na 
chvíli zastavila, snad čekala, až se k ní připojí poslední pramínky vody.
A pak jediným vlnivým pohybem sklouzla do kanálu, zanechávajíc za sebou jen mokrou skvrnu.

22 KONEC

Vítání občánků do naší obce
Opět  po  roce  se  v  naší  obci  konala  slavnost  Vítání  občánků  do  života.  Do 
pamětní knihy bylo zapsáno devět nových občánků obce Písečná.
Dne 6. listopadu 2009 starosta slavnostně přivítal rodiče se svými maličkými. 
Rodiče svým podpisem do pamětní knihy stvrdili skutečnost o narození dítěte. 
Děti  obdžely  od  pana  starosty  dárky  a  maminky  květiny.  Průběh  slavnosti 
zpestřily děti z mateřské a základní školy, které si pod vedením svých učitelek 
připravily  krátký  program s pásmem písniček  a říkanek.  V závěru  probíhalo 
fotografování a pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění. 
Slavnostního  uvítání  se  zúčastnili:  Matěj  Sikora,  Adam  Byrtus,  Nikol 
Morawiecová, Ema Lysková, Oliver Babiuch, Dominik Juříček, Kateřina Jansa, 
Nela Szkanderová a Jaroslav Kutěj.  
Prvním občánkem narozeným v roce 2009 je Nikol Morawiecová. 
Všem dětem i rodičům touto cestou přejeme ještě jednou mnoho štěstí, zdraví 
a lásky.

3



Ohlédnutí za jubilejním Sousedským turnajem 
v kopané

V letošním roce se uskutečnil jubilejní 10-tý ročník, dne 29. 8. 2009 v rámci Zakončení 
prázdnin na Písečné. Tohoto turnaje se zúčastnilo 5 mužstev – Jižané, Školáci, Kaplička, 
Fajermani a FC Konečná. Pro jubilejní turnaj bylo připraveno nové fotbalové hřiště, na 
které se už nedočkavě těšili  všichni hráči.  Ale počasí se rozhodlo,  že nám tento svátek 
zkomplikuje.  Takový přísun  vody a  ochlazení  nikdo  nečekal,  hřiště  připomínalo  vodní 
plochu porostlou trávou a skoro se zdálo, že počasí bude mít navrch. Ovšem nažhavení 
hráči,  ve kterých bylo vidět odhodlání se s tímto poprat, byli proti.  Fotbalový turnaj se 
odehrál bez problémů a většího zranění. 
Hrálo  se  od  rána  systémem  každý  s  každým a  odpoledne  byl  znám  vítěz.  Vyhlášení 
výsledků proběhlo v rámci slavnostního otevření sportovního areálu, což bylo důstojnou 
tečkou jubilejního turnaje. 
A jak  to  dopadlo?  Letošním  vítězem  se  stalo  mužstvo  FC  Konečná,  druzí  byli  hráči 
Kapličky, třetí Fajermani, čtvrtí Školáci a pátí Jižané. Samozřejmě, že se nezapomnělo ani 
na individuální ocenění. Nejlepším střelcem se stal Miroslav Lubojacki junior z mužstva 
Školáků a nejlepším brankářem Jan Sikora z mužstva FC Konečná. 
Děkuji  všem hráčům za  předvedenou hru  a  přeji  Vám všem pohodové vánoční  svátky 
a pevné zdraví v novém roce. 

Ing. Jan Krzok, místostarosta
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Vodní stvůra
Část čtvrtá – P3H2O

Byl to skoro rok, kdy zemřela modelka Lois Dodsnová. A byly to tři měsíce, co Laura Waterová 
uprchla do Evropy. A nikomu to nevadilo. Takové už bylo město. Stejní byli i lidé. Lhostejní a bez 
zájmu.
Jen třem lidem záleželo na tom, aby se Laura Waterová našla a dostala za mříže. Policista Patrik 
Palmer a jeho přátelé a kolegové Alan a Judy Kellerovi.
Během těch tří měsíců neúnavně pátrali, získávali informace a studovali neobvyklou historii Eden 
Lake, kde se údajně Laura Waterová utopila. Došlo to už tak daleko, že se Patrik stal naprosto 
posedlým, a tak, když jednoho dne odvezli Judy do porodnice, zůstal na všechno sám. Měl však 
pocit,  že  tohle  celé  je  špatně,  že  se  honí  za  chimérou,  za  falešnou  stopou,  kterou  jim Laura 
Waterová nachystala. Přesto dál dostával informace od tajných agentů z celé Evropy. A jednoho 
rána se probudil s divným tušením – Waterová je zpět!Její dům byl pod hlídkou, stejně jako její 
kancelář v PATRIOTU. Ale ani jednou se neukázala. Jak by taky mohla, pomyslel si Patrik, když 
se všude proplíží jako voda. A bylo to už tři měsíce a Patrik ztrácel veškerou naději. Pomalu ale 
jistě se jeho vnitřní svět hroutil a Alan tomu nemohl nijak zabránit. Oba čekali na zázrak.
První zázrak přišel  v polovině listopadu,  a to v podobě zprávy z new yorského přístavu. Podle 
svědků na lodi Queen,  se ta  žena zjevila  odnikud. Vypadala  jako ledová královna. Personál  a 
posádka ji neznali a tak kapitán prošel seznam hostů. Když ji chtěli zadržet,  běžela na palubu, 
přelezla zábradlí a skočila do vody. A nevyplavala. Podle svědků se asi utopila. Omyl, pomyslel si 
Patrik a poslal jednoho z agentů, aby celou záležitost prozkoumal. Vrátí se, musí se vrátit, říkal si 
odhodlaně Patrik, a já přesně vím, jak ji zastavit. A tak spolu s Alanem začali vypracovávat plán. 
Základem bylo,  že  se  Waterová  musí  jednou  objevit  v redakci  a  tak  začal  Patrik  hlídkovat  a 
dočasně přebývat tam. A pak se jedné temné noci probudil z polospánku a prudce se posadil na 
pohovce. Jeho vnitřní instinkt zvonil na poplach.
Potvrzení mu přišlo v podobě zvonění telefonu. ,,Ano?“ ,,Patriku,“ řekl tiše Alan do sluchátka, 
,,vrátila se.“ ,,Kde je?“ vydechl Patrik. ,,Vylezla z kanálu a protáhla se klíčovou dírkou do svého 
domu.  Chvíli  tam  zůstala  a  pak  zase  prolezla  zpátky  a  zmizela  v kanálu.“,,Jde  sem,“  řekl. 
,,Připravte se.“ ,,Ale Judy je s malou…“ Ale Patrik už zavěsil.
Patrik vytáhl svoji služební pistoli, přistoupil k oknu ojíněnému mrazem, podíval se dolů a uviděl 
něco šíleného.  Byl  to  naprosto  šílený  pohled.  Viděl  vodu,  která  stála  vzpřímeně na chodníku 
a najednou  se  odrazila  a  připlácla  se  na  zeď,  kde  se  pomalu  začala  valit  nahoru,  neúnavně 
a odhodlaně. Plazila se po zdi jako obrovský a hnusný červ zanechávající za sebou mokrou skvrnu.
Patrik poodstoupil od okna a nadechl se. Musí se uklidnit. Pak si naprosto klidně sedl do křesla za 
stolem a zkontroloval kapsu saka, jestli je malý diktafon funkční. A čekal.
Neslyšel,  jak  se  skleněné  dveře  redakce  otevřely,  ale  u  dveří  kanceláře  uviděl  najednou  její 
postavu, která se zhmotnila odnikud. Dveře se otevřely a ona vstoupila dovnitř, dívajíc se přes 
rameno a pak za sebou dveře zabouchla.
V té chvíli Patrik rozsvítil stolní lampu na stole a ona sebou vylekaně škubla a otočila se.
Vykulila oči na tu osobu, která seděla v jejím křesle. ,,To není možné,“ zasyčela překvapeně. ,,Vy? 
Ale vy máte být mrtvý!“ zaječela. ,,Asi vás zklamu, slečno Waterová, ale já nejsem tak snadná 
kořist, jako Lois Dodsnová.“ ,,Co vy o tom víte!“ vyštěkla a rozhlížela se po kanceláři.
,,Nikdo jiný tady není. Jen my dva.“ Hlas se mu trochu třásl, ale diktafon nahrával a tak vytáhl 
ruku z kapsy. ,,Jak vidíte, nepodařilo se vám to. Selhala jste.“ ,,To se může změnit,“ zasyčela a 
opatrně udělal krok stranou, ne však ke dveřím. Začali chodit kolem stolu, opatrně, krůček po 
krůčku.,,Ale vy to přece umíte lépe, že? Víte, je mi moc líto, co se stalo v Chicagu. A litoval bych i 
vás, kdybyste ji nezabila. A předpokládám, že ona asi nebude jediná, viďte.“,,Byla to nula, bylo to 
nutné. Ohrožovala mě.“ 21



Usnesení č. 28 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 
26.10.2009

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Poloková, p. Walachová, p. Pavlusová
1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Ing. Hlawiczka
1.4 plnění usnesení č. 27 ze dne 30. 9. 2009
1.5 Zřizovací  listinu  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Písečná,  příspěvková  

organizace
1.6 funkci  zřizovatele  ke  zřízeným příspěvkovým organizacím plní  zastupitelstvo  

obce
1.7 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene Písečná – přípojka NN pro RD na 

parc. č. 132/5 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
1.8 Smlouvu o dílo s firmou Jan Ligocki na provádění zimní údržby v zimní sezóně 

2009/2010
1.9 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu  

„Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska“
1.10 Smlouvu o poskytnutí  dotace z  rozpočtu Moravskoslezského kraje  na projekt  

„Výletiště – venkovní areál pro společenské a kulturní akce“
1.11 Smlouvu o poskytnutí  dotace z  rozpočtu Moravskoslezského kraje  zřizovateli  

jednotky sboru dobrovolných hasičů
1.12 Smlouvu  o  bezúplatném  převodu  movitých  věcí  č.  UZSVM/O/24546/2009-

HMSO s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
1.13 rozpočtové opatření č. 8

2. Vzalo na vědomí

2.1 žádost Nemocnice Třinec o finanční pomoc
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Co se děje ve škole, školce a v družině?

Školní rok pomalu ubíhá, třídní schůzky jsou za námi a my se 
připravujeme na vánoční svátky.  Pedagogové i v tomto roce 
připravili pro děti řadu aktivit a projektů, které mají podpořit 
příjemnou atmosféru ve škole a ověřování výuky v praxi. 

V září proběhla pod vedením SR za hojné účasti malých i velkých 
sportovců olympiáda dětí ZŠ a MŠ. Závodily v pěti disciplinách a jejich výkony byly po zásluze 
odměněny medailí a potleskem rodičů i kamarádů.

Bramboriáda byl projekt zaměřený na seznámení se s původem brambor - jak se dostaly 
na náš jídelníček, jak lze využít bramborový škrob, které odrůdy známe. Příjemným zpestřením 
byla ochutnávka tradičního pokrmu – pečené brambory, sůl, mléko. Ochutnali jsme i tzv. sladké 
brambory – batáty a fialové brambory.

           V říjnu jsme se nezalekli sněhu a počkali si  na sluníčko, které nám ještě umožnilo 
uskutečnit  v MŠ  i  ZŠ  drakiádu.  Ani  chladnější  počasí  děti  neodradilo,  aby  se  v  rukavicích 
a čepicích kochaly pohledem na létající draky a doufaly, že zrovna ten jejich vzlétne nejvýše. 

V listopadu děti MŠ a starší žákyně ZŠ vystoupily s programem při příležitosti vítání 
nových občánků Písečné. Přednesly jim a jejich rodičům básničky, zatančily taneček a zahrály na 
flétny a kytaru. 

V  rámci  primární  prevence  sociálně  patologických  jevů  ve  spolupráci  s OS  AVE 
proběhla se žáky čtvrtého a pátého ročníku beseda na téma komunikace a vztahy.  Žáci  řešili 
zadané úkoly samostatně i ve dvojicích a praktickými činnostmi si  vyzkoušeli různé způsoby 
komunikace mezi sebou navzájem. V rámci komunikačního se učili vést diskuzi, vyjadřovat své 
názory,  naslouchat  druhým  a  vhodným  způsobem  reagovat  na  kritiku.  Každý  měl  právo 
diskutovat  na základě předem stanovených pravidel, sdílet své pocity,  obavy či radosti.  Tyto 
aktivity umožňují žákům navzájem se poznávat a spolupracovat nejen v rámci jedné třídy,  ale 
i celé školy.

Navštívili  jsme  výstavu  ovoce,  zeleniny  a  květin  v Jablunkově  a  také  jsme  si  ji 
uspořádali ve škole. Školáci byli na návštěvě v ZŠ Hrčava a ZŠ i PZŠ Bukovec. Všude se nám 
dostalo milého přijetí.

Pod vedením paní Dariny Košťálové si žáci vyrobili nádherné adventní věnečky. Výrobu věnců 
a hotové práce si můžete prohlédnout na webových stránkách obce – www.obecpisecna.cz.

          I ve školní družině je živo. Odpočíváme, hrajeme si, kreslíme, zpíváme u kytary, chodíme 
na vycházky, sportujeme. Celý letošní školní rok si hrajeme na Indiány. Vyrobili jsme si indiánské 
oblečení, čelenky a náhrdelníky. Každý správný Indián má také svou indiánskou přezdívku, takže 
na chodbě školy klidně můžete potkat Bizoní zrnko, Vinetua, Bílou kočičku, Rybanu či Rudého 
tesáka. Naučili jsme se indiánský pokřik, zpíváme si indiánskou písničku a každý měsíc plníme 
indiánský úkol. 
        Když už máme Indiánů dost, sundáme indiánské převleky a hrajeme si na „Lovce beze 
zbraní“.  V tomto celoročním projektu podnikáme výpravy do přírody,  učíme se chránit  životní 
prostředí a pracujeme s různými přírodninami. A aby toho nebylo málo a nezavítala k nám do 
družiny nuda, cestujeme kolem světa. Zábavnou formou výkladů, povídání, DVD filmů a fotek 
podnikáme cestu kolem světa. 5

http://www.obecpisecna.cz/


Říjen v MŠ, ZŠ i ŠD proběhl ve znamení bubáků a strašidel. Celou školu zdobila dýňová
Říjen v MŠ, ZŠ i ŠD proběhl ve znamení bubáků a strašidel. Celou školu zdobila dýňová 

strašidla.  „Strašidlácký  měsíc“,  vyvrcholil  poslední  den  před  podzimními  prázdninami 
„Strašidláckým dnem“ ve školní družině.  Nachystali  jsme si  dýně,  zatáhli  žaluzie,  zapálili  svíčky 
a převlékli se do masek, které si děti přinesly. Tančili jsme, zpívali a soutěžili. Dokonce mezi nás 
přiletěla i ježibaba na koštěti. Přestože si o sobě myslela, že je krasavice, některé děti opravdu trochu 
postrašila. Zkrátka a dobře, užili jsme si spoustu legrace a tak má každý správný „Strašidlácký den“ 
vypadat. 

V mateřské škole jsme se učili připravovat ovocné poháry – moc nám chutnaly. Sbírali jsme 
kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu. Vyráběli  jsme ovocnáčky,  postavičky z kukuřičného šustí, 
zvířátka z žaludů a kaštanů. 

Navštívili nás psovodi PČR s ukázkou výcviku služebních psů a ve třídě jsme měli krátkou 
besedu  na  téma Bezpečnost  nejen  na  cestách.  Jsme zapojeni  do  celostátního  projektu  Bezpečná 
školka. Přijelo k nám divadélko z Třince. Byla zahájena činnost kroužků: Angličtina pro předškolní 
děti a Základy křesťanské výchovy. Od prosince začneme jezdit na předplaveckou výuku na krytý 
bazén v Bystřici. 

V současné době se připravujeme na Vánoce. Vyrábíme čerty, Mikuláše, adventní kalendář, 
věnce a jiná vánoční překvapení. Za pomoci maminek plánujeme pečení cukroví, zdobení vánočních 
stromečků. 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a do MŠ proběhne dne 28. ledna 2010 
od 13,30 – 17,00 hodin. Do MŠ se zapisují děti od tří let věku. 

                                 
 
 
 

           I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

V rámci dotačního programu EU Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 
– Zvyšování kvality ve vzdělávání,  se naše škola ve spolupráci s Institutem Euroschola  zapojila do 
projektu  „Pilotní  ověřování  metodik  pro  výuku  EVVO  různých  předmětů  žáků  v  přírodním 
prostředí“. Škola zajistí a připraví několikadenní výjezd žáků naší školy  na vybrané místo v přírodě, 
kde budou žáci pracovat podle školou připravené metodiky zaměřené na environmentální vzdělávání. 
Při tvorbě metodiky i samotném pobytu žáků 
v přírodě bude kladen důraz na využití  získaných poznatků v běžném životě. Pobyt pro žáky bude 
financován z  výše  uvedeného dotačního programu. (EVVO- environmentální  vzdělávání,  výchova 
a osvěta – výchova ke vztahu k přírodě.)

Díky přizvání ZŠ Jablunkov se budou naši učitelé vzdělávat v rámci dotačního programu 
EU Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v  grantovém projektu Učitel 3. Tisíciletí – zvýšení kompetencí pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení na Jablunkovsku v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.  Obsahem  projektu  je  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  (DVPP) 
v modulech  Kritické  myšlení,  Anglický jazyk,  Inovace  Školního  vzdělávacího  programu  (ŠVP) 
a Metodická podpora výuky cizích jazyků - Anglický jazyk.  Vzdělávání bude  financováno z výše 
uvedeného dotačního programu, na který získala dotace ZŠ Jablunkov s partnerem PZŠ Jablunkov.

6 Pedagogové ZŠ, MŠ, ŠD 

Usnesení č. 27 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 
30.9.2009

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Szotkowski, p. Poloková, p. Pavlusová
1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Ing. Hlawiczka
1.4 plnění usnesení č. 26 ze dne 5. 8. 2009
1.5 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku 

p.č. PK 1093/1
1.6 pořadí  uchazečů  na  dodávku  zařízení  v  rámci  Integrovaného  operačního  

programu  „E-Government  v  obcích  –  CzechPOINT“:  1.  RAMA Moravia,  
spol.  s   r.o.,  2.  K2  –  atmitec,  spol.  s r.o.,  3.  Konica  Minolta  Business  
Solutions Czech, spol. s r.o.

1.7 uzavření Kupní smlouvy se společností RAMA Moravia spol. s r.o., na pořízení 
vybavení pracoviště CzechPOINT s celkovou kupní cenou 41 922,41 Kč bez  
DPH 

1.8 rozpočtové opatření č. 7
1.9 přijetí  individuální  dotace  z  rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  pro  projekt  

Výletiště – venkovní areál pro společenské a kulturní akce v maximální výši  
78 700,-  Kč,  a  to  za  podmínky,  že  Zastupitelstvo  Moravskoslezského kraje  
rozhodne o poskytnutí této dotace

1.10 navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 76

2. Neschválilo

2.1 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě se společností Veolia Transport Morava, a.s.

3. Vzalo na vědomí

3.1 rozpočtové opatření č. 6
3.2 žádost o zařazení opravy místní komunikace do rozpočtu na r. 2010
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POZVÁNKA  NA  VÝSTAVU  OS   TŘINEC
která  se  uskuteční  v

KULTURNÍM  DOMĚ  PÍSEČNÁ
dne  12. 12. 2009

PROGRAM:

 8.00 –  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:

tombolu

občerstvení

a prodej  chovatelských 
potřeb

JSTE VŠICHNI S RDEČNĚ ZVÁNI

Těší se na Vás ZO Jablunkov
18

Kalendář akcí v Kulturním domě
5. 12. 2009 Obecní Mikuláš + divadelní představení pro děti
8. 12. 2009 Policie ČR – beseda pro občany
12. 12. 2009 Výstava holubů
15.-20. 12. 2009 Vánoční výstava

16. 1. 2010 Hasičský ples
23. 1. 2010 Výroční členská schůze Klubu důchodců
30. 1. 2010 Bal PZKO

6. 2. 2010 Rodičovský ples
12. 2. 2009 Karneval pro děti
13. 2. 2010 Maškarní ples

P. F. 2010

Výbor Klubu důchodců obce Písečná přeje všem svým členům
 i nečlenům příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí,  

spokojenosti, osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví 
v novém roce 2010

                                                               Rojczyk Eduard
                                                              předseda

Poděkování

Chceme  touto  cestou  poděkovat  policistům  PČR  Obvodního  oddělení  
Jablunkov, kteří ve svém osobním volnu připravili pro děti naší mateřské  
školy ukázku výcviku služebních psů a besedu na téma „Bezpečnost dětí  
nejen na silnicích“. Byli to prap. Rakowski Radim, prap. Bury Rostislav a  
prap. Gaura Radim. 

             Děti a učitelky mateřské školy
7



„Bioelektrárna“ v Jablunkově nebude

V tomto článku se zmíním o záměru výstavby bioelektrárny v Jablunkově místní 
části Bělá. 
Občané se dozvěděli o záměru výstavby bioelektrárny až z úřední desky ve fázi 
územního řízení na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ,,Bioelektrárna 
Jablunkov“. 
Vedení  města  Jablunkova  necítilo  potřebu  tento  záměr  projednat  s občany 
Jablunkova ani okolních obcí, i když se jednalo o stavbu, která by měla dopad na 
životní prostředí nejen občanů Jablunkova a okolních obcí, ale snad i za hranice 
České  republiky.  Přestože  jsou  již  nyní  překračovány  některé  imisní  limity 
znečištění ovzduší a výstavbou dalšího zdroje znečištění by tyto limity byly častěji 
a více překračovány,  bylo vedení města nakloněno tomuto záměru.  Logika velí, 
pokud  jsou  překračovány  limity  znečištění  ovzduší,  tak  je  potřeba  přijmout  a 
realizovat  opatření  ke snížení  znečištění  a chránit  tak zdraví  občanů. Ale jak je 
vidět  ne všichni  můžou mít  stejný názor,  nehledě na zvýšené dopravní  zatížení 
nákladní dopravou pro přísun surovin a odvoz popela.
Zde uvedu pár  údajů z parametrů této stavby – výška budovy 25 metrů,  výška 
komína 30 metrů, jmenovitý výkon kotle 9,7 MW (12 tun páry za hodinu), denní 
spotřeba paliva (dřevní štěpky) 89 tun, denně vyprodukuje 8 tun škváry a popílku. 
Myslím, že těchto pár údajů stačí pro představu co je to za monstrum, které by 
přineslo  vyšší  znečištění  ovzduší,  zvýšení  hlučnosti,  dopravního  zatížení  a 
samozřejmě dopad na vzhled města a okolí.
Na základě těchto faktů vznikla občanská iniciativa ve městě Jablunkov,  a také 
v naší  obci.  Byla  sestavena  petice  občanů  Písečné  určená  Moravskoslezskému 
krajskému úřadu a Městskému úřadu Jablunkov, zde uvádím celé znění petice:
My,  občané  obce  Písečná,  PSČ  73991,  v souladu  s ustanovením  zákona  číslo 
85/1990,  Sb.  (petiční  zákon)  §  1  odstavec  1,  vyjadřujeme  tímto  nesouhlas 
s výstavbou ,,BIOELEKTRÁRNY JABLUNKOV“ na pozemcích s parcelními 
čísly  284/1,  284/2  a  704  v katastrálním  území  656305  Jablunkov,  místní  část 
,,Bělá“  .  My,  občané  obce  Písečná,  v souladu  s ustanovením  zákona  číslo 
183/2006,  Sb.  (stavební  zákon)  §  85  odstavec  2,  písmeno  b,  vyjadřujeme 
nesouhlas s výstavbou ,,BIOELEKTRÁRNY JABLUNKOV“ 
Odůvodnění: rozptylová studie nepopisuje dopad na ovzduší a životní prostředí 
obce Písečná a  máme vážné obavy o zhoršení ovzduší v naší obci a  zhoršení 
kvalitních podmínek života a ohrožení podmínek života budoucích generací 
(zvýšení rizika ohrožení zdraví, negativní dopad na faunu a floru, znehodnocení 
atraktivity obce a tím ohrožení dalšího rozvoje obce, omezení cestovního ruchu 
s negativními dopady na zaměstnanost v regionu, ekonomické znehodnocení 
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Informace obecního úřadu …
 Harmonogram svozu odpadu v obci na rok 2010

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l
Svozový den Četnost svozu

pátek 1 x za 14 dní  –  v liché týdny

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na  
předem  stanovené  místo  svozu  (k  místu  nakládky  poblíž  vozovky),  a  to  v  
příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast
Svozový den Svozové týdny

čtvrtek 1    7    13    19    25    31    37    43    49

1. týden roku 2010 začíná 4.1.

 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.

 Úřední hodiny v období vánočních svátků

Středa 23. 12. 2009 - - - 
Pondělí 28. 12. 2009 - - -
Úterý 29. 12. 2009 - - -
Středa 30. 12. 2009 8.00 – 15.00 
Čtvrtek 31. 12. 2009 - - -
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Kytička jubilantům

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili v měsíci říjnu a oslaví 
v měsíci prosinci svá životní jubilea

ŘÍJEN

Szkandera Alois 06.10.1939 Písečná 73       70 let  
Byrtus Tadeáš 13.10.1939 Písečná 145       70 let  
Szotkowski Karel 13.10.1944 Písečná 4       65 let  
Štefková Helena 22.10.1949 Písečná 930       60 let 
Szotkowski Josef 26.10.1949 Písečná 952       60 let 
Szmaragowski Stanislav  30.10.1949 Písečná 904       60 let  

PROSINEC

Przyczko Karel 13.12.1939 Písečná 950       70 let  
Karch Stanislav 21.12.1939 Písečná 174       70 let  
Michalská Eliška 22.12.1939 Písečná 56       70 let 
Stec Alois 22.12.1934 Písečná 137       75 let  
Jochymková Emilie 26.12.1929 Písečná 176       80 let 

Přejeme Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti a pohody 
do dalších let.
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nemovitostí a pozemků, atd.).
Ovšem k vyjádření a podání námitek ke studii dopadu na životní prostředí, která 
byla předložena investorem krajskému úřadu jsme měli pouze 3 dny. Proto bylo 
nutné s petičními archy  navštěvovat i občany přímo doma, aby se stihl termín 
podání námitek. Toho se ujala moje manželka Jarmila Krzoková a paní Mgr. 
Libuše Kaletová, kterým touto cestou děkuji. Podařilo se ve velmi krátkém čase 
sesbírat 249 podpisů pod petici. Určitě by se našla spousta dalších spoluobčanů, 
kteří by se pod tuto petici podepsali, ale z časových důvodů již nebyli osloveni.
Na  základě  občanské  nevole  jak  občanů  města  Jablunkov,  tak  občanů  obce 
Písečná  investor  stáhl  záměr  výstavby  ,,bioelektrárny  Jablunkov“  a  územní 
řízení bylo zastaveno.
Děkuji Všem, kteří podpořili tuto petici. Dobrá věc se podařila a myslím, že na 
možný dotaz našich potomků, co jsme udělali pro tyto a další generace můžeme 
hrdě odpovědět: ,,Zabránili jsme výstavbě, která by znamenala zhoršení zdraví, 
životních podmínek a atraktivity našeho domova.“

                                      Ing. Jan Krzok, člen petičního výboru, sestavil petici

Pozvánka

Policie ČR Obvodní oddělení Jablunkov ve spolupráci  
s Obecním úřadem Písečná pořádá besedu na téma:

“Trestná činnost páchaná na seniorech”
Setkání je určeno nejen pro seniory, ale i pro všechny 

občany se zájmem o tuto problematiku.

Beseda se uskuteční v úterý 8. prosince 2009 od 16.00 
hodin v Hasičské zbrojnici.

9



Výzva k ořezu větví
Obecní úřad Písečná vykonávající působnost silničního správního úřadu ve smyslu 
ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., 
vyzývá vlastníky pozemků v blízkosti místních komunikací k ořezu větví stromů 
zasahujících  do  průjezdného  profilu  vozovky.  Za  průjezdný  profil  vozovky 
považujeme  prostor  v  šíři  0,5  m  od  okrajů  vozovky  a  do  výšky  4,5  m  nad 
vozovkou.  Silniční  správní  úřad  může  v  souladu  se  zákonem  o  pozemních 
komunikacích  nařídit  odstranění  větví  stromů,  které  ruší  provoz  na  místní 
komunikaci.  V  případě,  že  vlastník  pozemku  zdroj  rušení  provozu  neodstraní, 
rozhodne silniční správní úřad o jeho odstranění na náklady vlastníka. 
Velmi  Vám  děkujeme  za  pochopení  této  výzvy,  je  činěna  s  úmyslem  zajistit 
především  bezproblémovou  průjezdnost  silnic  pro  techniku  provádějící  zimní 
údržbu a techniku provádějící svoz odpadů v obci.

David Ćmiel
starosta obce

S T UDIO  R ELA X
Vám nabízí masáže:

Sportovní, Relaxační, Lymfatické, Baňkování,
Medová masáž, Champi-indická masáž hlavy,
Masáž lávovými kameny, Aroma masáž.        

         Při permanentkách zvýhodněná cena.           
    Možnost zakoupení dárkových poukázek.      

Zve: Jana Bierská               Tel.: 732 776 292
Najdete nás v Jablunkově, Nádražní 50
(zrekonstruovaná budova staré pošty)
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Policie radí ...

Mějte své věci neustále pod kontrolou
 
Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a tím k zvýšenému pohybu občanů v 
nákupních centrech, Policie ČR upozorňuje na možnost výskytu kapsářů.
Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní 
centra,  hromadné  dopravní  prostředky,  sportovní  a  kulturní  akce.  Využívají 
nepozornosti  lidí  a  nedbalého  zacházení  s  majetkem  a  osobními  doklady. 
Samotná krádež bývá blesková ,  předem nacvičená akce.  Kapsáři  kradou tak 
dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech či peněžence 
dozví často až mnohem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo. O 
pachateli a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se 
nestali obětí kapesních zlodějů ?
Peníze,  doklady,  platební  karty,  vše  důležité  noste  v  náprsních,  popř. 
uzavíratelných  kapsách,  nikoli  v  zadních  kapsách  kalhot.  Nenechávejte 
peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek. Nenoste své osobní doklady 
v  peněžence,  nemějte  při  sobě  větší  finanční  hotovost.  Využívejte  možnosti 
bezhotovostního  platebního styku a  číslo  platební  karty (PIN)  mějte  zásadně 
odděleně od samotné karty. V případě krádeže platební karty okamžitě volejte 
pobočku  banky,  krádež  oznamte  a  kartu  zablokujte.  Svá  zavazadla  nikdy 
nespouštějte  z dohledu.  Tašky či  batohy,  kde máte  peníze  nebo jiné cennosti 
nenoste  na  zádech,  kam  nevidíte.  Kabelky  noste  pokud  možno  u  těla  a 
využívejte  různé  zapínání  a  zdrhovadla.  Nenechávejte  v  restauracích  svá 
zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdete-li  k baru či na toaletu.
 

  preventista OOP ČR Jablunkov prap. Radim Gaura

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

Dále  informujeme  občany,  že  v  obci  Písečná  působí  jako  okrskář  policista 
obvodního oddělení PČR Jablunkov 

pprap.  Martin Branc, 
kontakt  : telefon  558  357  333,  fax  558  358  050,  emailová  adresa: 
fmoopjablu@mvcr.cz. 
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NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KLIENTŮ
KDO MŮŽE BÝT ÚČASTNÍKEM STAVEBNÍHO SPOŘENÍ?

Každá osoba, která uzavře smlouvu o stavebním spoření,
za nezletilé děti uzavírá smlouvu zákonný zástupce (rodič).

KOLIK SPOŘIT?
minimální měsíční vklad je 150Kč, horní hranice vkladů není omezena, 
optimální vklad pro maximální státní podporu je 1700Kč měsíčně.

JAKÁ JE STÁTNÍ PODPORA?
15% z částky uspořené v kalendářním roce, max. však 3 000Kč ročně
příklad:  měs. vklad 150 Kč    státní podpora = 270 Kč ročně
                                 500 Kč    státní podpora = 900 Kč ročně
          optimální    17000 Kč    státní podpora = 3000 Kč ročně

NA CO MOHU POUŽÍT NASPOŘENÉ FINANCE?
Na jakýkoliv účel  (např. koupě nábytku, automobilu, dovolená, financování 
studia,......)

NA CO MOHU POUŽÍT FINANCE Z ÚVĚRU?
Na řešení bydlení, např. koupě bytu, domu,  výstavba domu, stavební materiál, 
kuchyňská linka, nová okna, dveře, výměna střešní krytiny  apod.
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Obecní úřad Písečná Vás zve na

Vánoční výstavu
pořádanou v Kulturním domě Písečná

od 15.12. do 20.12.2009

každý den od 8.00 – 18.00 hodin

 

Prosíme  všechny šikovné  děti,  maminky a  babičky o  výrobu  různých 
vánočních  ozdob,  adventních  věnců,  svícnů  nebo  upečení  medových 
perníčků.  Také  prosíme  o  zapůjčení  vánočních  ubrusů,  prostírání, 
výšivek, starých pohlednic, forem na vánoční pečení ... 
Nejpovedenější práce dětí v jednotlivých kategoriích budou vyhodnoceny 
a odměněny.
Předměty na výstavu, veškeré práce a výrobky budeme přijímat od 1. do 
11.  prosince  na  obecním úřadě.  Zapůjčené  věci  se  budou  vydávat  po 
ukončení výstavy v pondělí 21. prosince od 8.00 do 17.00 hodin.

JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI
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Co novego u fajermanov?
Před několika dny se konalo v Jistebníku slavnostní vyhlášení výsledků Moravskoslezské 
ligy  2009.  Naše  družstvo  mužů  obsadilo  konečné  9.  místo  (v  minulému ročníku  jsme 
skončili 6.). Koncem října byly také zpracovány celkové výsledky soutěží v našem okrese 
(O  pohár  starosty  OSH  FM).  Tabulku  s  umístěním  našich  družstev  naleznete  níže. 
Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na hasičské nástěnce. Muži A se v tomto roce 
zúčastnili 34 soutěží, B – 13 a ženy 9. Družstvo mužů A letošní sezónu zakončilo 24. října 
soutěží  v Širokém Dole „O putovní pohár VŘSR – memoriál  V. I.  Lenina”. Jednalo se 
o soutěž s největší účastí v ČR. Na startovní listině se objevilo 135 mužských, 50 ženských 
a 9 družstev v kategorii nad 35 let. Nám se útok bohužel příliš nepovedl a umístili jsme se 
na 52. příčce.

V  příštím  roce  bychom  rádi  opět  soutěžili  ve  třech  družstvech  a  zúčastnili  se 
Moravskoslezské ligy.

Muži  Ženy

Pořadí Družstvo Body Pořadí Družstvo Body

1. Malenovice 111 1. Baška 108

2. Kozlovice 97 2. Nová Ves 100

3. Skalice 94 3. Rychaltice 81

4. Písečná A 90

12. Písečná 30

16. Písečná B 42

29. Paskov 4

68. Ostravice 1

A co naše jednotka?
Od srpnového zpravodaje, kdy jsem informoval o převzetí 5-ti zásahových obleků, jsme 
obdrželi ještě šestý, který byl původně ponechán jako rezervní. Jednotka během září a října 
vyjížděla  ke  dvěma  mimořádným  událostem.  9.  září  byl  vyhlášen  poplach  k  požáru 
turistické chaty Skalka.  Naše jednotka vyjela v počtu 4 členů a k místu jsme se dostali 
během 20-ti minut ze strany od Lomné po lesní cestě. Naštěstí se jednalo pouze o cvičný 
zásah. Rychlý příchod zimy a větrná smršť potrápily také naši obec a došlo k polámání 
mnoha  stromů.  Ve  čtvrtek  15.  října  jsme  vyjížděli  odstranit  několik  padlých  stromů 
blokujících místní komunikaci.
V sobotu 28.11. se bude konat v Kulturním domě výroční valná hromada. 
Hasičský ples pořádáme 16. 1. 2010. W. Sikora
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Obecní úřad Písečná zve všechny děti na tradičního

„M I K U L Á Š E“
který se bude konat v sobotu 5. 12. 2009 

od 15.30 hodin v areálu Kulturního domu

     Program: 
 „Vánoce se Zlatým klíčem“ 

- divadelní představení pro děti
 Rozsvícení vánočního stromu 

  s vystoupením dětí ze ZŠ Písečná
 Příjezd Mikuláše s dárečky
 Diskotéka pro děti

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 26.11.2009, cena bude dle pořizovací hodnoty dárečku (přibližně 60,- Kč). 
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