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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
před několika málo dny proběhly i v naší obci, stejně jako v celé republice,
komunální volby. Musím konstatovat, že vše proběhlo v řádných termínech, bez
stížností, emocí, petic a soudních podání. Dovolte mi, abych se krátce k jejich
průběhu a výsledku vrátil. V historii samostatné obce Písečná se jednalo o 4
komunální volby. Ve srovnání s předešlými byly ve znamení zatím nejnižší
účasti voličů, voleb se jich zúčastnilo 65,35%. Ve srovnání s rokem 2002, kdy
byla účast 65,82% voličů, jde o rozdíl velmi malý. Oproti celorepublikovému
průměru 47,32% občané naší obce přistupují ke svým občanským povinnostem
daleko zodpovědněji. Další srovnání dovolím si říci, vyvolává více otazníků k
zamyšlení a tím údajem je počet kandidátů, kteří do voleb vstupovali za
jednotlivá uskupení. Opět pro srovnání uvádím, že v prvních mimořádných
volbách po osamostatnění obce v roce 2002 kandidovalo do zastupitelstva 29
kandidátů, nyní to bylo pouhých 15 kandidátů ve třech volebních uskupeních.
Občané využívají svého práva volit zodpovědně, chuť rozhodovat a přijímat
zodpovědnost za další rozvoj se však pomalu vytrácí.
Do zastupitelstva byli zvoleni dva noví kandidáti a to Mgr. Bogdan Cienciala a
Mgr. Pavel Kantor a vystřídali tak dřívější zastupitele Ing. Witolda Hlawiczku a
paní Helenu Walachovou, kteří v komunálních volbách nekandidovali. Rád bych
jim na tomto místě poděkoval za dlouholetou práci v zastupitelstvu, oba byli
jeho členy několik volebních období.
Občané v komunálních volbách nemají možnost přímo volit starostu obce, volí
sedmičlenné zastupitelstvo, které následně na tzv. ustavujícím zasedání ze svého
středu vybírá starostu, místostarostu a volí ze zákona zřizované výbory.
Zastupitelstvo nejdříve určilo, že starosta bude svou funkci vykonávat jako
uvolněný, místostarosta jako neuvolněný. Zastupitelé poté rozhodli o mém
opětovném zvolení do funkce starosty. Neuvolněnou místostarostkou byla
zvolena paní Žaneta Poloková a na postu místostarosty tak vystřídala Ing. Jana
Krzoka. Za jeho práci ve funkci místostarosty mu chci poděkovat. Věřím, že
nová místostarostka bude ke svým povinnostem přistupovat minimálně se
stejným úsilím a zodpovědností jako její předchůdce. Na závěr mi dovolte,
abych jménem všech kandidátů, kteří kandidovali, poděkoval ze odevzdané
hlasy a projevenou důvěru.
Protože se blíží konec roku, přeji Vám klidné a ničím nerušené prožití svátků
vánočních a do Nového roku pevné zdraví, mnoho úspěchů a splněných přání.
David Ćmiel, starosta obce
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Informace obecního úřadu ...
 Poplatky za psy
Od ledna opět vybíráme poplatky za psy na rok 2011. Dle Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích jsou majitelé psů povinni uhradit roční
poplatek za psa. Poplatek činí 80,- Kč za každého psa a je třeba jej zaplatit do
konce měsíce března.

 Nové evidenční známky pro psy
Od nového roku se budou také vydávat nové evidenční známky pro psy, které
obdrží majitelé psů při placení místního poplatku.

 Změny úředních hodin - rozšíření
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00

12.30-17.00
12.30-16.00
12.30-17.00
12.30-16.00
12.30-14.30

 Úřední hodiny místostarostky:
Úterý a čtvrtek od 14.00 – 16.00 hod.
tel.: 725 141 261 (aktivace od 15. 12. 2010)
e-mail: mistostarosta@obecpisecna.cz
 Úřední hodiny v období vánočních svátků
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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23. 12. 2010
27. 12. 2010
28. 12. 2010
29. 12. 2010
30. 12. 2010
31. 12. 2010

------8.00 – 15.00
-----
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Z odpadového hospodářství
Harmonogram svozu odpadu v obci
v roce 2011
Směsný komunální odpad – popelnice 110 l
Svozový den
pátek

Četnost svozu
1x za 14 dní – v liché týdny
(7. ledna - první svoz v r. 2011)

P. F. 2011
Výbor Klubu důchodců obce
Písečná přeje
všem svým členům
a občanům obce příjemné prožití
svátků vánočních
a v novém roce 2011
všechno nejlepší, štěstí
a hlavně pevné zdraví.
Miroslav Ćmiel

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na
předem stanovené místo svozu, a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast
Svozový den
čtvrtek

Svozové týdny

předseda

_______________________________________________________________
placená inzerce

3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51
(první svoz 21. 1. 2011)

Svoz popela
První svoz se uskuteční ve 49. týdnu, tj. v pátek 10. 12. 2010, po svozu
komunálního odpadu. Je nutné popelové nádoby vystavit k vyprázdnění.
Další svozy budou probíhat 1 x za 4 týdny:
v 1. týdnu
v 5. týdnu
v 9. týdnu
v 13. týdnu
v 17. týdnu

7. 1. 2011
4. 2. 2011
4. 3. 2011
1. 4. 2011
29. 4. 2011

Občané, kteří by ještě měli zájem o separovaný sběr popela, ať kontaktují
obecní úřad do 7. 12. 2010.
4
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Usnesení č. 34 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 4. 10. 2010
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. Poloková
1.4
plnění usnesení č. 33 ze dne 23. 8. 2010
1.5
zpracování architektonické studie přístavby ZŠ a MŠ Písečná
minimálně ve dvou variantách
1.6
pořadí uchazečů výběrového řízení na zpracování architektonické
studie přístavby ZŠ a MŠ Písečná: 1. AL-VO ATELIÉR s.r.o.,
Košařiska, 2. ASA EXPERT, a.s., Ostrava
1.7
uzavření Smlouvy o dílo se společností AL-VO ATELIÉR s.r.o.,
Košařiska
1.8
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve školách zřízených obcí Návsí v částce 2 500,Kč pro školní rok 2010/2011 se splatností faktury po ukončení
příslušného školního roku
1.9
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi
Ernestem Ježowiczem, bytem Bezručova 700, Jablunkov a Dagmar
Ježowiczovou, bytem Slavíkova 1760/27, Ostrava – Poruba, ve výši 30 000,Kč
1.10
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi
Janem a Annou Placzkovými, bytem Písečná 129, ve výši 30 000,- Kč
1.11
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi
Januszem a Lucií Mrazkovými, bytem Nádražní 844, Jablunkov, ve výši
30 000,- Kč
1.12
Smlouvu o zřízení věcného břemene elektropřípojky se společností
ČEZ Distribuce č. IV-12-8003384/01
1.13
Smlouvu o zřízení věcného břemene elektropřípojky se společností
ČEZ Distribuce č. IV-12-8003384/10
1.14
rozpočtové opatření č. 4
1.15
Směnnou smlouvu s manželi Janem a Jarmilou Krzokovými
1.16
poskytnutí finanční odměny ve výši 1 000,- Kč Ing. Milanu Lyskovi za
práci ve finančním výboru za uplynulé volební období
1.17
záměr směny pozemků s manželi Lubojackými
1.18
Smlouvu o dílo s firmou Jan Ligocki na provádění zimní údržby v období
zimní sezony 2010 - 2011
2. Vzalo na vědomí
2.1
žádost Nemocnice Třinec o finanční pomoc
2.2
zápis a usnesení z řádného zasedání finančního výboru ze dne 2. 9. 2010
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Obecní úřad Písečná zve všechny děti na tradičního

“MIKULÁŠE”,
který se bude konat v sobotu 4. 12. 2010
od 15,30 hodin v areálu Kulturního domu

Program:
• „Vánoční hrátky 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. Ti, kteří se nezúčastní obecní akce si mohou
mikulášské balíčky po předložení kupónu vyzvednout na obecním úřadě v týdnu
od 6. - 10.12. 2010.
5

Vítání občánků do naší obce
V pátek 1. října 2010 se konalo v prostorách Mateřské školy tradiční
slavnostní uvítání nových občánků v obci Písečná.
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 dárečky a maminkám květiny. V závěru probíhalo fotografování
a pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění.
Slavnostního uvítání se zúčastnili: Jakub Nieslanik, Simona Bilská,
Symeon Ksawery Mitrenga, Viktor a Anna Pindurovi, Nela Szkanderová,
Adam Talík, Sebastien Cieslar, Alice Nitschneiderová a Teresa
Byrtusová.
Všem dětem i rodičům touto cestou přejeme ještě jednou mnoho štěstí,
zdraví a lásky.
Prvními občánky narozenými v roce 2010 jsou Viktor a Anna Pindurovi.

1.13

1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování
projektu „Výletiště Písečná – multifunkční centrum kulturního,
společenského, spolkového a sportovního života“, na který bude
požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. 15 %
celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na
profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků
budou vyčleněny vlastní zdroje obce, ve výši a načasování, jak je
deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti
zajištění financování provozu projektu „Výletiště Písečná – multifunkční
centrum kulturního, společenského, spolkového a sportovního života“, na který
bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova.
Obec má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní finanční
zdroje v dostatečné výši jak je deklarováno ve finančním plánu studie
proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle podmínek
dotačního programu ROP
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi
Zdeňkem a Miroslavou Bučkovými, bytem Písečná 12, ve výši 30 000,- Kč
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi
Davidem a Martinou Bártkovými, bytem Jablunkov, ČSA 84, ve výši 30 000,Kč
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s Václavem
Tomiczkem, bytem Písečná 87, ve výši 30 000,- Kč
uzavření Smlouvy o poskytnutí půjčky na ekologické vytápění s manželi
Januszem a Lucií Mrazkovými, bytem Jablunkov, Nádražní 844, ve výši
30 000,- Kč
Darovací smlouvu o bezúplatném nabytí nemovitostí, pozemku parc. č st. 173
zapsaného na LV č. 3456 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Třinec, a drobné stavby bez č.p. - kapličky situované
na pozemku parc. č. st. 173
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene elektropřípojky se
společností ČEZ Distribuce č. IP-12-8007398/2 za jednorázovou
úplatu ve výši 1 000,- Kč
mimořádný členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR ve výši
500,- Kč jako pomoc obcím postiženým povodní
navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 195
Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky s Andreou
Sikorovou, bytem Písečná 5 a Danielem Janiczkem, bytem Písek 56
rozpočtové opatření č. 3

2. Vzalo na vědomí
2.1
žádost Občanského sdružení Babybox
2.2
žádost p. Jany Borkovcové
2.3
usnesení a zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 28. 6. 2010
6
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1/1.7
1/1.8
1/1.9
1/1.10
1/1.11
1/1.12
1/1.13
1/1.14
1/1.15

Žanetu Polokovou místostarostkou obce
zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro národnostní
menšiny, všechny výbory zřizuje tříčlenné
předsedou finančního výboru Ing. Jana Krzoka
předsedou kontrolního výboru Libora Szotkowského
předsedou výboru pro národnostní menšiny Karla Kaletu
členy finančního výboru: Mgr. Pavla Kantora a Mgr. Bogdana
Ciencialu
členy kontrolního výboru: Ing. Jana Krzoka a Mgr. Bogdana Ciencialu
členy výboru pro národnostní menšiny: Ing. Władyslawa Sikoru a Marii
Nieslanikovou
odměňování neuvolněných členů zastupitelstva dle předloženého
návrhu, odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení

2. Neschválilo
1/2.1
členy výboru pro národnostní menšiny: Ing. Władyslawa Sikoru a Žanetu
Polokovou

Usnesení č. 33 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 23. 8. 2010
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1.1
program jednání
1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Hlawiczka, p. Walachová
1.3
ověřovatele zápisu: p. Poloková, Ing. Krzok
1.4
plnění usnesení č. 32 ze dne 21. 6. 2010
1.5
revokaci usnesení č. 29 ze dne 16. 12. 2009 bod 1.5, kterým schválilo:
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve školách zřízených městem Jablunkov v částce
1 600,- Kč pro školní rok 2009/2010
1.6
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve školách zřízených městem Jablunkov v částce
2 500,- Kč pro školní rok 2009/2010
1.7
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2010 se společností RESA –
sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.
1.8
pořadí uchazečů výběrového řízení pro nákup dřevěného přístřešku: 1.
AZ
WOOD a.s., Ledeč nad Sázavou, 2. JOUDA, spol. s r.o., Rasošky
1.9
uzavření Smlouvy o dílo se společností AZ WOOD a.s., Ledeč nad
Sázavou na dodávku dřevěné garáže 6 x 4 m
1.10
pořadí uchazečů výběrového řízení pro výrobu a montáž herních prvků:
1.Tomáš Kadečka, Cehnice 149, 2. HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., 3. TR – Antoš
1.11
uzavření Smlouvy o dílo se společností Tomáš Kadečka, Cehnice 149, 387 52
Cehnice, na výrobu a montáž herních prvků
1.12
pořadí uchazečů výběrového řízení pro nákup zahradního traktoru: 1. Turpil –
Karel Turoň, Oldřichovice, 2. Les a zahrada, Hubert Vala, Třinec
14

Co se děje ve škole, školce a v družině?
Od září navštěvuje mateřskou školu 44 dětí,
základní školu 37 žáků,
školní družinu 33 žáků.
Pro tento školní rok je škole udělena výjimka z počtu žáků. V příštích letech by
již tato výjimka neměla být, protože počet dětí v mateřské škole napovídá tomu, že
v základní škole budou třídy naplněnější. Zastupitelstvo Obce Písečná projednalo
přístavbu školy a moc si přejeme, aby byla realizována co nejdřív. Trápí nás nedostatek
prostor, přáli bychom si větší prostory pro mateřskou školu, tělocvičnu, odpovídající
sociální zařízení, samostatnou třídu pro družinu, větší počítačovou učebnu.
Žáci základní školy se učí v 1. - 4. ročníku podle vlastního školního
vzdělávacího programu, v 5. ročníku dobíhá výuka podle vzdělávacího programu
Základní škola. Vyučovacími předměty jsou český jazyk, matematika, anglický jazyk
od 2. ročníku, prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní činnosti, tělesná, hudební
a výtvarná výchova. Ve škole se vyučují dva nepovinné předměty – katolické
a evangelické náboženství. Žáci mohou navštěvovat kroužky – ruční práce, hra na flétnu,
počítačový kroužek, zábavné čtení. Všichni žáci se učí hrát na zobcovou flétnu.
Ve dnech 21. až 23. září 2010 absolvovali žáci naší školy třídenní pobyt na chatě
Skalka v Mostech u Jablunkova, který byl financován z prostředků EU.

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

Tématem výjezdu byl Les jako ekosystém. Žáci v přírodním prostředí zkoumali les podle
námi zpracované metodiky. Tento projekt se setkal s velmi kladným ohlasem u žáků:
Na začátku školního roku nám paní učitelka oznámila, že celá škola pojede na
třídenní pobyt na chatu Skalka v Mostech u Jablunkova. Moc jsme se všichni těšili.
V pondělí jsem si s mamkou nabalila batoh. V úterý v 8,00 hodin jsme měli sraz ve škole.
Přijel pro nás zvláštní autobus, dovezl nás až pod chatu Severku. Zbytek cesty jsme šli
pěšky. Na pokoji jsem byla ubytována se svými kamarádkami. Vyšlo nám hezké počasí,
proto jsme většinu času trávili venku. Užívali jsme si čerstvého vzduchu, chodili na
dlouhé procházky, poznávali přírodu, hráli jsme hry. Ze všeho nejvíc se mi líbila beseda
s panem revírním, kterému patří revír v Mostech. Dověděla jsem se, že divoké kočky stále
žijí na Slovensku. Od koček domácích se liší velikostí a ocasem. Kočce divoké se ocas
směrem ke konci rozšiřuje. Další zajímavostí bylo, že starý medvěd nešplhá na stromy,
protože by si polámal drápy. Pěkně jsme si odpočinuli a načerpali sílu na celý školní rok.
(Zuzana Janiczková, 5. ročník)
Malí sportovci naší školy startovali v Jablunkově v přespolním běhu, nejlépe se
vedlo Zuzce Janiczkové, která postoupila do okresního kola.
Dne 5. října jsme využili příznivého počasí k uspořádání tradiční Drakiády na Piprečce.
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Děti si z domu přinesly barevné draky, které samy nebo s pomocí učitelek vypustily do
vzduchu. Většinou všichni draci vzlétli a pohybovali se po obloze. Nejen žáci, ale
i ostatní obyvatelé Písečné tak mohli obdivovat rej draků nad Piprečkou.
Zúčastnili jsme se soutěže Jablunkovský džbánek. Tématem byla výroba
zvířátka. Dětem se díla povedla a oceněni byli z naší školy Samuel Cieslar a Kateřina
Paříková. Ocenění patří i paní učitelkám .
Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Národní pedagogické knihovny Záložka do knihy spojuje školy. Záložky vyrobili žáci všech ročníků naší školy a napsali
kamarádům ze Slovenska také dopisy. Výměnou nám přišel balíček se záložkami
z partnerské školy - Základní školy Dúbrava. Doufáme, že se naše záložky líbí
slovenským dětem a vzniknou nová kamarádství mezi žáky naší a slovenské školy.
V současné době pokračujeme v ekologických soutěžích – recyklohraní, sběr
papíru.
M. Ligocká

Podzimní bilancování
První adventní neděle je jistě pro většinu z nás nepřehlédnutelným signálem blížících se
vánočních svátků, po kterých se i rok 2010 nachýlí ke svému konci. Je tedy nejlepší čas
pro zhodnocení činnosti dobrovolných hasičů a požární jednotky obce.
Hned v první části mi dovolte splnit část slibu z posledního čísla a krátce Vás informovat
o závěru sportovní sezóny. Poslední soutěží s naší účastí byly Babice u Kelče, kde své
síly změřilo několik desítek družstev ze širokého okolí a kde jsme obsadili 9. příčku.
Necelý měsíc před tím jsme uzavřeli posledním kolem v Bartovicích MSL 2010 a mezi
tím se ještě předvedli na několika nočních soutěžích. V MSL jsme letos obsadili 7.
příčku. Výsledek sice není vůbec špatný, ale přece jenom jsme na začátku sezóny doufali
v lepší umístění. Celkem naše družstvo mužů A absolvovalo 43 soutěží (z toho 15
ligových kol, 4 soutěže na Slovensku a 8 nočních). První místo se nám při tom povedlo
obsadit v 9-ti případech, pětkrát jsme skončili druzí a čtyřikrát třetí. Družstvo B se
zúčastnilo devíti soutěží, z toho v Horní Lomné, Mostech a Dolní Lomné byli na
stupních vítězů. V soutěži o pohár starosty okrsku obhájili svůj loňský výsledek
a skončili na 1. místě. Družstvo žen se představilo na sedmi soutěžích, ze kterých si
děvčata odvezla 3x 1. místo a 1x 2.
Lednový hasičský ples spolu s červencovou soutěží byly tradiční veřejné akce pořádané
naším sborem. Kromě toho jsme pro své členy ještě uspořádali smažení vaječiny
a výroční valnou hromadu. Dále jsme se částečně podíleli na vybudování zpevněné
plochy pro soutěže v požárním útoku, uspořádali brigády u hasičské zbrojnice pro
srovnání terénu a výkop odvodňovací jímky dešťové vody u vstupních vrat zbrojnice. Na
prosbu obce jsme dále pomohli instalovat betonové lavičky u fotbalového hřiště, stojany
na kola a stojan na odpadkový koš.
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Složení zastupitelstva obce Písečná
Bc. David Ćmiel - starosta
Žaneta Poloková - místostarostka
Libor Szotkowski
Mgr. Pavel Kantor
Ing. Jan Krzok
Karel Kaleta
Mgr. Bogdan Cienciala

Složení finančního výboru
Ing. Jan Krzok – předseda finančního výboru
členové: Mgr. Pavel Kantor
Mgr. Bogdan Cienciala

Složení kontrolního výboru
Libor Szotkowski – předseda kontrolního výboru
členové: Ing. Jan Krzok
Mgr. Bogdan Cienciala

Složení výboru pro národnostní menšiny
Karel Kaleta – předseda výboru pro národnostní menšiny
členové: Ing. Władyslaw Sikora
Marie Nieslaniková

Usnesení č. 1 z ustavujícího jednání
zastupitelstva obce Písečná
ze dne 8. 11. 2010
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1/1.1
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Szotkowski, p. Kaleta
1/1.2
ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, Ing. Krzok
1/1.3
program jednání
1/1.4
zvolení jednoho místostarosty
1/1.5
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon
funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
1/1.6
Bc. Davida Ćmiela starostou obce
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Výsledky voleb
do zastupitelstva obce Písečná
ze dne 15. - 16. října 2010

pořadí, jméno a příjmení kandidáta

počet získaných hlasů

Pro požární jednotku obce byl tento rok k dnešnímu dni obzvláště klidným. Na našem
území nedošlo k žádné vážné události. Vyjížděli jsme pouze při povodních k menším
pomocným pracem. Techniku naší jednotky se nám letos podařilo rozšířit o jednu
motorovou pilu a nechali jsme na ni proškolit dva hasiče. Do konce roku bychom ještě
rádi zakoupili menší elektrické kalové čerpadlo pro snadnější odčerpávání vody
v uzavřených objektech.
Závěrem mi dovolte popřát co nejhezčí prožití Vánoc, Silvestra a úspěšný vstup do roku
2011.
Z nejbližších kulturních akcí bych Vás také rád pozval na Hasičský ples pořádaný již
15. 1. 2011. Lístky budou v prodeji od poloviny prosince u pana Davida Ćmiela.

Ing. Władyslaw Sikora, nezávislý kandidát

1. Ing. Władyslaw Sikora

W. Sikora

194

Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj Písečné

1. Ing. Jan Krzok
2. Ing.Vojtěch Sikora
3. Mgr. Eva Byrtusová
4. Karel Kaleta
5. Mgr. Bohdan Cienciala
6. Bohuslav Lysek
7. Vladislav Lyžbický

187
129
139
166
172
127
128

Česká strana sociálně demokratická

1. Bc. David Ćmiel
2. Žaneta Poloková
3. Libor Szotkowski
4. Mgr. Pavel Kantor
5. Jan Byrtus
6. Ing. Jan Neslaník
7. Mgr. Josef Bada

266
257
237
201
141
168
180
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Kalendář akcí
4. 12. 2010
11. 12. 2010

Obecní Mikuláš
Výstava holubů

15. 1. 2011
22. 1. 2011
29. 1. 2011
19. 2. 2011

Hasičský ples
Rodičovský ples
Seniorský ples
Bal PZKO

5. 3. 2011

Maškarní ples
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Perličky našich školáků

Kytička jubilantům
Srdečné blahopřání všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících září, říjnu, listopadu a prosinci
svá životní jubilea

► Nejmenší tepny jsou válečnice.
► Střechy pokrývá pokrytec.
► V lese sbírám praváky a leváky.

Září
11. 09.
Říjen
9. 10.
27. 10.

Adolf Walach
Emilie Lysková
Jana Lysková

70 let
75 let
60 let

Písečná 173
Písečná 20
Písečná 149

► Nejmenšími zdroji elektrické energie jsou bakterie.
► Očkováním předcházíme některým nemocem – jako třeba tuberkulóze,
spalničkám a PVC.
► Rodinu tvoří otec, matka, děti a pes.
► V dávných dobách rostly i velké stromovité kapradiny, plavuně a překližky.

Listopad
4. 11.
6. 11.
12. 11.
27. 11.

Jan Bojko
Josef Slowik
Helena Tomiczková
Terezie Toráčová

80 let
60 let
75 let
65 let

Písečná 124
Písečná 22
Písečná 87
Písečná 53

Prosinec
3. 12.

Anna Cieślarová

80 let

Písečná 5

► Kdy se vyvěšuje státní vlajka? - Když je ředitelské volno.
► „Psali jsme krátkou písemku, sotva jsem začal, už jsem byl v koncích...“

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