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SRDEČNĚ VÁS ZVEME
  NA ZAKONČENÍ PRÁZDNIN 

DNE 29. 8. 2009 
DO AREÁLU KD

09.00 – Sousedský turnaj v kopané
09.00 – Turnaj ve vybíjené
             pro žáky I. a II. stupně ZŠ
10.00 – Malování na chodníku
11.00 – Atrakce pro děti - skákací hrady, trampolíny
15.00 – „O veselém království“
              - divadelní představení + soutěže
17.00 – Folklorní soubor „Jackové“  
18.00 – Dechová hudba „Jablunkovanka“
21.00 – Vystoupení rockové kapely “Aspekt”
23.00 – Diskotéka – DJ Borski

       BOHATÉ OBČERSTVENÍ
       VSTUP ZDARMA



Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

letní  prázdniny  jsou  v  plném  proudu,  někteří  z  Vás  už  mají 
zaslouženou dovolenou za sebou, někteří se na ni teprve nedočkavě chystají. Letní 
prázdniny v naší obci jsou z pohledu sportovně aktivních občanů určitě zajímavější a 
bohatší než ty dřívější. Máme přeci v provozu nové víceúčelové hřiště a s otevřením 
hřiště fotbalového se podmínky pro sportovní vyžití  dále  rozšíří.  Sportovní  areál, 
který obec v nákladu 3 768 050 Kč vybudovala, slavnostně otevřeme v průběhu akce 
„Zakončení  prázdnin“  dne  29.8.2009.  Na  jeho  vybudování  přispěl  také 
Moravskoslezský kraj dotací ve výši 297 124 Kč.

Začal jsem tématem sportovní areál a u něj ještě zůstanu. Využívání 
víceúčelové  hřiště  upravuje  provozní  řád  schválený  přímo  zastupitelstvem  obce. 
Správcem hřiště byla jmenována paní Jarmila Krzoková. Od srpna se v této funkci 
bude v pravidelných  intervalech střídat  s  paní  Soňou Byrtusovou.  Obě správcové 
budou  objednávky  pronájmu  hřiště  přijímat  na  telefonním  čísle  720  160  426. 
Rezervaci  hřiště  je  možné  objednat  maximálně  na  měsíc  dopředu,  zrušení 
objednávky je  nutné  provést  minimálně  jeden den předem.  Pokud tak objednatel 
neučiní je povinen uhradit nájem za objednanou dobu. Správce má právo zamítnout 
další pronájem hřiště, pokud je ze strany pronajímatele porušován provozní řád. Na 
jiném místě zpravodaje otiskujeme celé znění provozního řádu. 

V  druhé  části  svého  příspěvku  Vás  chci  především  pozvat  na  akci 
„Zakončení  prázdnin“.  Protože  chceme  otevírat  sportovní  areál  a  jde  o  důležitý 
a slavnostní moment, bude i celý program akce bohatší a doufáme, že i přitažlivější. 
Vše vypukne už ráno v 9.00 h, kdy na novou travnatou plochu nastoupí místní borci 
fotbalisté s cílem vyhrát oblíbený a tradiční Sousedský turnaj v malé kopané. 

Tentokrát  nebudou soutěžit  jen  fotbalisté.  Pro školáky  (1.-2.  stupeň 
ZŠ) je totiž připraven turnaj ve vybíjené,  šestičlenná družsta se utkají o zajímavé 
ceny na víceúčelovém hřišti. Kapitáni mohou svá šestičlenná družstva v kategoriích 
mladší a starší žáci přihlásit do turnaje na OÚ Písečná v termínu do 26.8.2009.

Děti s chutí malovat, a to i ty nejmenší od předškoláčků, mohou své 
obrázky  vyhotovit  na  ploše  před  kulturním  domem,  křídy  budou  pro  všechny 
k dispozici zdarma a nejhezčí obrázky budou oceněny věcnými dárky. Téma obrázků 
je volné a začátek stanoven na 10.00 h dopoledne. Od 11.00 hodin spustíme atrakce 
pro děti, skákací hrady, dvě velké trampolíny a možná i něco navíc. Odpoledne od 
15.00  pro  děti  vystoupí  s  pohádkou  „O  veselém  království“  divadelní  agentura 
„Křesadlo“ z Třince. 

Slavnostní  otevření  nového sportovního  areálu  potom plánujeme  od 
16.00 h spolu s finálovým utkáním turnaje ve fotbale.

Dopoledne soutěží děti, odpoledne rodiče. Klub přátel recese připravil 
novou soutěž s názvem „Taťka a mamka v akci“. Od 16.30 h budou rodiče ve třech 
disciplínách  společně  prokazovat  dovednosti  a  manželskou souhru.  Hudební  blok 
vystoupení zahájí folklorní souboj „Jackové“ od 17.00 h, následovat bude orchestr    
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         Placená inzerce
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Přejeme všem příjemné prožití druhé poloviny 
prázdnin, pěkné zážitky z dovolených
a načerpání nových sil do další práce

 ,,Kolik  jí  tedy  je?“  zeptal  se  Alan.  ,,Sto  padesát  dva,“  řekla  Judy.  ,,Poslyšte, 
nevzpomínáte si na nějakou aféru kolem Eden Lake?“ řekl Patrik. ,,Eden Lake, je mi 
to povědomé,“ přiznala Judy. ,,No jasně že je,“ přitakal Alan. ,,Dělaly se tam přece ty 
podvodní  průzkumy.  Detonace  a  tak.  Dokonce  i  nějaké  zakázané  experimenty 
s radioaktivitou a potom bylo jezero uzavřeno pro veřejnost.“
 ,,To je ono,“ řekl Patrik. ,,Musela být v tom jezeře ozářena nebo tak něco a když se 
utopila, její tělo se změnilo. Stala se z ní voda. Proto získávala všechny ty soukromé 
informace o slavných. Na svých schopnostech si vybudovala kariéru.

 Zabila Lois Dodsnovou, protože odhalila pravdu. A chtěla zabít i mě. Což znamená, 
že ji musíme najít a zatknout.“ ,,Ale jak ji chceš zatknout? A z čeho ji obviníš? Že je 
voda? Patriku, všichni by si mysleli, že jsi blázen a jen blouzníš, když ses probral 
z kómatu,“ řekla Judy. ,,Navíc, není možné ji zatknou,“ řekl Alan.
 ,,Proč ne?“ řekl vztekle Patrik. Měl dojem, že si oba myslí to, co právě pronesla 
Judy.
 ,,Protože tady není. Pokud si pamatuju, před dvěma měsíci odjela někam do Francie. 
Bylo to v novinách,“ vysvětlil mu Alan. ,,Sakra,“ zaklel Patrik.
,,Jo, už to tak bude kamaráde, prostě frnkla do Evropy.

Konec třetí části O. J.
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„Jablunkovanka“od 18.00 h. Večer malinko přitvrdíme žánr, když máme od 21.00 h 
připraveno vystoupení  pop rockové kapely Aspekt z Třince.  Kapela  má za sebou 
mimo  jiné  i  vystoupení  na  Noci  plné  hvězd,  Hutníku  a  vydala  i  své  první  CD. 
Nejvytrvalejší  tanečníci  budou  určitě  trsat  i  po  živých  vystoupeních  při  hudební 
produkci  DJ  Borského  z  Hrádku.  Srdečně  Vás  tedy  všechny  zvu  29.8.2009  na 
„Zakončení prázdnin“. 

                                                   Váš starosta  David Ćmiel

Sousedský turnaj v kopané Písečná 
2009 

V letošním roce se bude konat jubilejní a to 10. ročník sousedského turnaje v kopané 
a bude vskutku slavnostní, protože se uskuteční na nově vybudovaném fotbalovém 
hřišti. 

Tento  turnaj  se  uskuteční  v sobotu  29.8.2009  v  rámci  zakončení 
prázdnin. Začátek bude upřesněn podle množství přihlášených mužstev.

Jednotlivá mužstva budou tvořená sousedy (tj. hráči staršími jak 15 let 
a mladšími jak 100 let, bydlících ve stejné lokalitě), výjimku může tvořit jeden host, 
kterého  si  mužstvo  dohodne  i  z jiné  části  Písečné  (tato  výjimka  by  měla  být 
používána například při  nedostatku hráčů ve svém okolí).  Mužstva mohou mít na 
soupisce i občany z jiné obce bydlících bezprostředně u hranic obce Písečná, kteří 
jsou rovněž našimi sousedy, v tomto případě však musí být většina hráčů na soupisce 
z naší obce. 

Počet hráčů na hřišti je 5 a brankář, startovné na každého hráče (včetně 
náhradníků) je 100,- Kč. Z těchto peněz budou zakoupeny ceny, občerstvení hráčů, 
odměna rozhodčímu, atd. 

Kapitáni jednotlivých mužstev předají jmenný seznam hráčů s názvem 
mužstva  a  složením  startovného  do  21.8.2009  Janu  Krzokovi,  Písečná  44,  mob. 
725 141 261.

Dne 28.8.2009 v 17.30 hodin se sejdou hráči a kapitáni všech mužstev 
v areálu  KD,  kde  proběhne  příprava  hřiště  na  turnaj  a  rozlosování  turnaje 
s upřesněním začátku turnaje, hrací dobou, systémem, pravidly atd.

V sobotu bude také probíhat Zakončení prázdnin na Písečné v areálu 
kulturního  domu,  kde  bude  připraven  program  od  brzkého  rána  až  do  pozdních 
nočních hodin pro všechny věkové skupiny. Jste zváni  všichni  sousedé,  Písečané 
a hosté  na  sportovní  klání,  kde  se  můžete  zapojit  do  sportování  aktivně  anebo 
pasivně. 

Co  více  si  přát  než  den  plný  zábavy se  svými  známými  a  přáteli. 
Základem každé  akce  je  hezké  počasí  a  proto  držím  palce  ať  se  na  nás  usmívá 
sluníčko. 

Na setkání s Vámi se těší                                                       
                            Ing. Jan Krzok, místostarosta
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili v měsíci červnu 

a oslaví v měsících srpnu a září svá životní jubilea

ČERVEN

 5.6. Ferdinand Sikora 75 let Písečná 74
25.6. Anna Byrtusová 65 let Písečná 145

SRPEN

25.8. Monika Jachnická 60 let Písečná 100
26.8. Rozálie Kufová 85 let Písečná 921
28.8. Anna Sikorová 65 let Písečná 38

ZÁŘÍ

3.9. Anna Byrtusová 60 let Písečná 47

                                                        
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti a pohody 

do dalších let
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 Alan  v modrém  županu  otevřel  domovní  dveře  a  pak  se  s Patrikem  přátelsky 
poplácávali po zádech. ,,Jo, hele Alane, nemohl bys zaplatit za taxíka, jsem švorc.“ 
Alan se zasmál dobrému vtipu a zaplatil pákistánskému taxikáři tučné jízdné a pak 
Patrik a Alan zmizeli v domě.

 V bytě, jen co za nimi zaklaply dveře, na něj Judy skočila a dlouho se objímali. ,,Ty 
vypadáš úžasně,“ řekl.  Judy se zasmála. Kaštanově hnědé vlasy měla rozcuchané, 
hnědé oči rozespalé, tvář nenalíčenou. Kdysi byla úžasně štíhlá, ale vypadalo to, že 
hodně přibrala. ,,Budeme mít miminko, oznámila mu.“ ,,Vážně? To je skvělé!“ řekl. 
,,Co tady vůbec děláš? Měl jsi  být  přece v nemocnici,  v kómatu,“ nechápal Alan. 
V černých vlasech mu začínaly prosvítat první šediny, modré oči však zářily radostí, 
že svého starého kamaráda vidí.  I on viditelně přibral,  ale byl do hněda opálený, 
takže se to jaksi vyvažovalo.
 ,,Mohli bychom se posadit?“ požádal. Sedli si ke skleněnému stolu v kuchyni 
a  Judy  mu  uvařila  silnou  kávu.  Pak  se  posadila  a  Patrik  se zeptal:  ,,Kterého  je 
dneska?“ ,,Desátého srpna,“ řekla Judy. Patrik vytřeštil oči. ,,To jsem byl v kómatu 
čtyři měsíce?“ ,,Jo, byl. Po té nehodě…“ ,,Jasně, nehoda. Právě o tom s vámi chci 
mluvit.“
 Pak jim celou půl hodinu všechno líčil a skončil tím, jak se dostal až k nim. Oba 
jeho přátelé byli šokovaní.
 ,,Podívejte se, já vím, že je to neskutečné, ale je to všechno pravda. A musíme ji 
zarazit, než ještě někoho zabije.“ ,,Ale jak? Jak chceš zarazit, vodu?“ zeptala se Judy. 
,,Pokud  je  to  pravda,  je  to  fakt  síla.  Je  to  vůbec  možný?“  zapochyboval  Alan. 
,,Možná bychom ji našli v databázi,“ nadhodila Judy.  ,,Těžko,“ řekl Alan. ,,Za pokus 
to stojí,“ řekl Patrik.

 Na  policejní  stanici  dorazili  po  jedné  v noci.  Službu  konající  strážník  je  pustil 
dovnitř, protože poznal Alana a Judy. Ve služebně se všichni tři smáčkli u Alanova 
stolu  a  Alan  zapnul  počítač.  Otevřel  si  policejní  rejstřík  a  vyhledal  kolonku 
HLEDAT.
 Nejdřív zkusili jméno Laura Waterová a počítač jim vyvrhnul celkem sedmapadesát 
L. Waterových. Pak zkusili zadat vzhled a přibližný věk. A počítač jim nabídl jen 
jednu možnost. Jen jednu Lauru Waterovou.
 Alan klikl na její složku a před nimi se objevil nejdřív popis pak se nahrála
i fotografie. Všichni tři se naklonili blíž k obrazovce. Na černobílé fotografii byla asi 
šestnáctiletá  dívka,  bledá,  se  zavřenými  oči  a  popraskanými  rty  –  zjevně 
vyfotografována  jako  mrtvá.  A  skutečně,  pod  jménem  byla  zaškrtnuta  kolonka 
MRTVÁ.
 ,,Co to má bejt?“ nechápal Alan. Patrik se však začetl. ,,Teprve šestnáctiletá Laura 
Waterová  se  utopila  v jezeře  Eden  Lake  nedaleko  Chicaga.  Lékař  na  místě 
konstatoval už jenom smrt.“ ,,Ale, podívejte se na rok, kdy se to stalo,“ řekla Judy. 
V kolonce DEN SMRTI bylo 19. června 1857.
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Vodní stvůra – Kdo je ta žena ?
přinášíme třetí část povídky na pokračování našeho mladého začínajícího  
spisovatele z Písečné

 V nemocnici U Milosrdných sester, všechno začínalo teprve po půlnoci. Nejčernější 
tma napomáhala živým snům a uspávala spáče až do rána. Noční hlídač Andy snil o 
luxusní dovolené na Jamajce. Sanitář Jack si představuje originální žádost o ruku své 
dívky. Noční sestra Mary-Ann přemýšlí o tom, jak opustí manžela. Ale nejživější sny 
měl pacient na pokoji 612.
 Ano, detektiv Patrik Palmer snil nepřetržitě již čtyři měsíce. Někdy se mu zdálo
o šokujícím tajemství, které objevil. Jindy o nehodě, která ho dostala do nemocnice. 
Ale nejčastěji snil o tom, že až se probudí, konečně řekne pravdu.
 A právě té noci se Patrik rozhodl, že je načase, probudit se.
 Zčistajasna otevřel oči a posadil se na posteli. Hluboce dýchal a díval se okolo sebe, 
jeho mozek postupně přijímal informace a hodnotil situaci.
 Uvědomil  si,  že  je  v nemocnici,  na  sobě  má  nemocniční  pyžamo  a  všechny 
vzpomínky se mu vrátily, čisté a syrové, jakoby nikdy v žádném kómatu nebyl. 
A pak mu došla naléhavá nutnost, sdělit někomu své tajemství.
 Vyhrabal se z postele a vyšel na ztichlou chodbu, kde hledal východ z nemocnice. 
Na věšáku u recepce, kde nikdo nebyl, popadl lékařský plášť a oblékl si ho. Pak tiše 
proklouzl kolem spícího hlídače k zadnímu vchodu, kde seběhl o pět pater níž 
a vchodem pro zaměstnance ven.
 Překvapilo ho, že je venku takové teplo a uvažoval, jak asi dlouho byl v kómatu, ale 
nutkavá touha říci pravdu ho přiměla, aby oběhl nemocnici a na chodníku zastavil 
taxi. Udal adresu Prescot Street 568.
Pákistánský taxikář si ho nejdřív pobaveně prohlédl a bez řečí nastartoval a odrazil se 
od chodníku.
,,Nemohl  byste  jet  rychleji?“  obořil  se  na  něj  po  pěti  minutách  Patrik.  ,,Já 
nerozumět,“ řekl taxikář.
 Na Prescot Street dorazili o půl jedné. Jelikož však Patrik neměl žádné peníze, řekl 
taxikáři, ať počká a vyhledal zvonek se jménem KELLEROVI a usilovně ho mačkal 
tak  dlouho,  dokud  se  mu  z reproduktoru  nedostalo:  ,,Kterej  kretén  zvoní  v tuhle 
hodinu!“ ,,Alane, to jsme já, Patrik.“ ,,Cože? To má bejt nějaká sranda. To jsi  ty 
Miku?“ ,,Žádná sranda, tak se koukni z okna!“ V reproduktoru to zapraskalo a pak se 
nad  ním  otevřelo  okno  ve  druhém  patře.  ,,Proboha!  Patriku,  to  jsi  vážně  ty?“ 
,,Nazdar, Judy.“ ,,Alan ti hned přijde otevřít,“ řekla a zalezla.
 Alan  a  Judy  Kellerovi  byli  jeho  nejbližší  přátelé,  také  policajti,  Alan  pracoval 
v oddělení narkotik a Judy jako policejní volavka. A právě je chtěl informovat
o tom, co ví.
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Poděkování 

     Občané konečné děkují Obci Písečná za veřejné osvětlení - úsek 
konečná Jan Jachnicki 

                                          
* * *

Touto  cestou  bychom  chtěli  veřejně  poděkovat  panu  Janu 
Jachnickému,  který  se  svou  obětavostí  zasloužil  o  zrealizování  
veřejného osvětlení místní komunikace vedoucí z konečné.
Za všechny: rodina Ligocká, rodina Skupieńova, rodiny Kantorovy a další spokojení 

občané z Písečné i Jablunkova. 

 

Informace  
z odpadového hospodářství …

Připomínáme občanům, kteří dosud nezaplatili poplatky za odpady na 2. pololetí 
2009, aby tak učinili do konce měsíce srpna.

* * *

Nové funkce CzechPOINTu

 datové schránky:  - podání žádosti o zřízení datové schránky
- podání žádosti o znaplatnění přístupových 
  údajů do datových schránek a vydání nových

 autorizovaná konverze dokumentů

* * *

V  měsíci  červenci  proběhla  v  obci  pod  záštitou  humanitární  organizace  ADRA 
sbírka na pomoc postiženým letošními povodněmi. Celkem se v naší obci vybralo 
2 550,- Kč. Tímto děkujeme všem občanům, kteří přispěli na tuto sbírku.
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Co se děje ve škole ?
Duben 
            Oslavili jsme Den Země. Žáci si zopakovali a prohloubili
své znalosti týkající se třídění odpadů, jejich zpracování a dalšího
využití. Řešili záludné otázky, luštili křížovky a kreslili stromy 
– symbol zdravé planety. Své znalosti uplatnili v praxi. Sbírali
a třídili odpadky, pleli a upravovali pískové doskočiště. Ukázala
se jejich zručnost, chuť pracovat a spolupracovat. Po úklidu přišla
zasloužena odměna – svačinka. Opékaný párek s chlebem potěšil
většinu dětí. Díky pěknému počasí se nám podařilo uklidit značnou
část odpadků. Žáci si kromě příjemných zážitků odnesli také poučení o tom, jak se má 
správně s odpady nakládat.

Žáci  5.  ročníku  si  porovnali  své  znalosti  v anglickém  jazyce  s páťáky 
okolních škol  v rámci zábavného odpoledne s angličtinou v ZŠ Bystřice  nad Olší. 
Květen

Hráli jsme pohádku Sněhurku a sedm trpaslíků. Od ledna jsme přemýšleli
nad  scénářem,  obsazením,  kostýmy,  kulisami,  hudbou,  rekvizitami.  Do  práce  se 
pustili všichni zaměstnanci školy i šikovné maminky. Malí herci se pilně učili své 
role a s trémou čekali 
na premiéru před diváky. Hráli jsme pro maminky, mateřskou školu, babičky 
a dědečky, děti  z MŠ a ZŠ Písek,  Dolní  Lomná,  Bukovec a žáky ZŠ Jablunkov. 
Nedělní představení bylo trochu dramatické, když před koncem přišla bouřka 
a vypadl proud. Herci neztratili hlavu a dohráli pohádku do konce bez hudby. Příběh 
Sněhurky a jejich přátel z lesa byl plný krásných i humorných scén, žáci moc pěkně 
hráli, měli nádherné kostýmy i kulisy. Diváci si odnesli pěkné kulturní zážitky
a chutný perníček s motivem trpaslíka. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci divadla, moc děkuji.

Zúčastnili jsme se výchovného koncertu v ZUŠ v Jablunkově. Mezi jinými 
hudebníky jsme obdivovali i hru na hudební nástroje našich současných a bývalých 
žáků. Cestou domů jsme si pochutnali na zmrzlině a upekli placky na ohni. 

Žáci 3.-5. ročníku absolvovali kurz dopravní výchovy s teoretickou 
i praktickou částí.
Červen

Proběhlo kreslení ,,na chodníku,, s tématem Sněhurka. 
Na  školní  výlet  jsme  jeli  do  Rožnova  pod  Radhoštěm.  Některé  děti  již 

navštívily místní skanzen, ale znova se nechaly unášet krásou valašské přírody. Podle 
slov místních se zde každý rok staví, přistavuje, či opravuje, proto si každý přišel na 
své. Kolem poledne však už zaznívalo z úst dětí jen jedno slovo – bazén. Vyrazili 
jsme tedy do aquaparku ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme se osvěžili. Voda 
byla příjemně teplá, sluníčko svítilo, žáci s nadšením plavali, jezdili na skluzavkách 
a hráli si ve vodě. Zpáteční cesta byla pro mnohé příležitostí k odpočinku, někteří si 
na chvíli i zdřímli. Vrátili jsme se plní zážitků a dojmů. 
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V květnu  náš  sbor  zorganizoval  pro  své  členy  dvoudenní  zájezd  do  Pasohlávek. 
Cestou jsme navštívili  technické muzeum Tatra – Kopřivnice, lednicko – valtický 
areál a Zoo v Lešné. V červnu jsem zorganizovali hasičskou soutěž a na podzim nás 
čeká každoroční výroční členská schůze.

V  požární  jednotce  došlo  také  k  jedné,  již  v  minulém  čísle  avizované,  změně. 
V dubnu tohoto roku naše jednotka obdržela  od Ministerstva vnitra  5 zásahových 
obleků včetně bot. 4 sady jsme z rozpočtu jednotky doplnili zásahovými přilbami. 
Obleky byly poprvé použity v červenci při odstraňování nebezpečného hmyzu. 19.6. 
se dále konalo v prostorách hasičské zbrojnice interní školení členů jednotky.

Závěrem  bych  všechny  rád  pozval  na  nadcházející  okrskové  hasičské  soutěže 
v Bocanovicích  (15.8.)  a  Písku  (22.8.).  Na  obou  by  se  mělo  předvést  družstvo 
Písečná B a Písečná – ženy.

W. Sikora
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Jak si vedou naši hasiči ?
V  každém  vydání  zpravodaje  se  snažíme  přinášet  informace  o  činnosti  Sboru 
dobrovolných  hasičů  Písečná.  Protože  jsme  uprostřed  sportovní  sezóny,  tentokrát 
bych začal informacemi ze sportovní činnosti našeho sboru.

Stejně jako v minulých letech se naše družstvo mužů A účastní Moravskoslezské ligy 
v požárním sportu. Letos se liga skládá z 15ti kol, z toho již 10 máme za sebou a ve 
zbylých  pěti  se  rozhodne  o  celkovém  umístění  družstev.  Do  soutěže  se  letos 
přihlásilo 25 mužských a 9 ženských družstev. Za zmínku stojí, že se mezi ligové 
nováčky zapsali i kluci z Bukovce a vystřídali  nás na postu účastníka s nejdelším 
dojezdem na soutěže.  Naši muži si v průběžném pořadí drží 9. příčku.
Z absolvovaných  10-ti  kol,  jsme  se  nejlépe  umístili  na  4.  příčce  v  Metylovicích 
a Kojkovicích. V Karviné-Hranicích jsme jedno ligové kolo vyhráli. Ligové výsledky 
sice  nejsou úplně podle  našich představ,  nicméně věříme,  že  do konce ligy jsme 
schopni dosáhnout umístění mezi prvními pěti. Mezi úspěchy na ostatních soutěžích 
patří vítězství v Mistřovicích, Podvysoké a Dolní Líštné, druhé místo v Kozlovicích 
+ na domácí soutěži. Jedinou třetí příčku jsme obsadili v Bukovci.

Jako každý rok druhou červencovou neděli, se k nám i letos sjely ostatní sbory na 
naši pohárovou soutěž. Kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Počasí nám pro změnu 
vyšlo na jedničku a účast byla dokonce rekordní. Svou formu předvedlo celkem 41 
družstev mužů a 5 družstev žen. Soutěž mezi muži vyhrál Prchalov (stejně jako 
v roce 2007), na druhé příčce byli naši kluci Písečná A a třetí skončily Malenovice. 
Mezi ženami nejlepší útok předvedla děvčata z Rychaltic, druhé skončily Oprechtice 
a třetí Petřvaldík.

Kdo byl  na  naší  soutěži,  určitě  si  stačil  všimnout,  že  naši  obec  již  na  soutěžích 
nereprezentuje  pouze   jedno  družstvo,  ale  dva  družstva  mužů  a  letos  také  jedno 
družstvo  žen.  Béčko  a  ženy  se  zatím ještě  soustředí  na  soutěže  v  našem okrsku 
a okolí. Mladé družstvo mužů nabírá zkušenosti ze soutěží již třetím rokem a svými 
útoky  nasvědčují,  že  by  brzy  mohli  nahradit  současné  družstvo  A.  Letos  se  jim 
povedlo zvítězit na soutěžích v Nýdku a Mostech u Jablunkova. Velice dobře si vedli 
v Horní a Dolní Lomné a také na domácí soutěži, kde si vytvořili vlastní rekord
a v silné konkurenci obsadili 10. příčku. Družstvo žen sbírá své zkušenosti teprve 
prvním rokem. Přesto se jim už povedlo vyhrát soutěže v Hrádku a Nýdku.

Jedním velkým mínusem pro tento rok je práce s mladými  hasiči (žáci + dorost). 
Oproti  minulému  roku  jsme  se  nezúčastnili  žádné  soutěže.  Může  za  to  hlavně 
nedostatek vedoucích, kteří by se jim mohli věnovat. Nicméně se i v tomto směru 
pokusíme od podzimu zlepšit.
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Na radovánkách žáci v pyžamech vystoupili s polštářky a písničkou Pyžamo, děvčata 
s aerobikem ve skladbě Želva a jejich spolužáci kluci si zatančili v převlečení Pata 
a Mata.

Akce školy jsou často úzce spjaty s aktivitami Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ 
Písečná.  Radovánkami  se  rozloučil  s funkcí  předsedy  pan  Jan  Křepel,  který  tuto 
funkci dobře a obětavě vykonával několik let. Děkuji mu za jeho práci pro děti. Do 
funkce předsedy SR byla zvolena paní Zdeňka Nieslaniková. 

Do šestého ročníku ZŠ Jablunkov odchází šest žáků, do prvního ročníku naší 
školy nastoupí 7 dětí. 

Školní rok 2009/2010 začíná 1. září v 8,00. 
Přeji všem příjemný zbytek prázdnin.  

M. Ligocká

 Pranostiky na toto období ...

SRPEN

 Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
 Ať si kdo chce, co chce, říká - v srpnu ještě do rybníka. 
 Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
 Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
 Srpen zpočátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

                       ZÁŘÍ

 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
 Září - slunce ještě dosti září.
 Září, na léto jde stáří.
 Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
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Usnesení č. 23 z jednání zastupitelstva 
obce ze dne 29.4.2009

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, Ing. Hlawiczka
1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, p. Poloková
1.4 plnění usnesení č. 22 ze dne 11. 3. 2009
1.5 finanční  příspěvek  Klubu  důchodců  Písečná  ve  výši  15  000,-  Kč  na

činnost, v souladu se žádostí o dotaci ze dne 7. 2. 2009
1.6 finanční příspěvek SDH Písečná ve výši 25 000,- Kč na sportovní činnost
1.7 uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

k  zajištění  ostatní  dopravní  obslužnosti  na  území  obce  Písečná  se
společností Veolia Tansport, a.s. ve výši 55 000,- Kč

1.8 záměr zaměření a převodu pozemku pod komunikací vedoucí k rodinným
domům čp. 115, 173 a 52

1.9 navýšení  počtu svážených  popelových  nádob na 2 ks pro rodinný dům
čp. 116

1.10 Směrnici č. 1/2009 o organizaci a řízení autoprovozu a organizaci
a vyúčtování pracovních cest v podmínkách obce Písečná

1.11 správcem hřiště p. Jarmilu Krzokovou, bytem Písečná 44
1.12 pracovní cestu starosty na jednání SPOV v Lomnici, okres Bruntál
1.13 uzavření  Smlouvy  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného

břemene vzdušného kabelového vedení elektropřípojky NN na pozemku
p.č. 1483 s Bc. Lenkou Šertlerovou za úplatu 200,- Kč

1.14 uzavření  Smlouvy  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného
břemene  č.  IV-12-8003384/07  se  společností  ČEZ  Distribuce,  a.s.  za
úplatu 2 500,- Kč

1.15 uzavření  Smlouvy  úplatné  o  zřízení  věcného  břemene  provozování
podzemního  kabelového  vedení  NN  k  rodinnému  domu
Písečná_Nieslanik, č. IP-12-8004932 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

1.16 uzavření  Smlouvy  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného
břemene elektropřípojky NN na pozemku p.č. 894/27 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. za úplatu 500,- Kč

1.17 uzavření  Smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene
vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1076/1 s Ing. Dagmar Haratíkovou
za úplatu 200,- Kč

8

11. Opakované  nebo  úmyslné  poškození  hřiště  anebo  nedodržování  tohoto
provozního řádu může mít za následek odepření dalšího pronájmu.

12. Sportovní  nářadí  uživatelů  musí  splňovat  bezpečnostní  požadavky,  nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat zařízení hřiště.

13. Obec Písečná ani jí pověřený správce nenese odpovědnost za případné úrazy
vzniklé na hřišti.

14. Pro  případné  ošetření  drobných  poranění  je  k dispozici  lékárnička  první
pomoci přístupná po dohodě se správcem. 

 
15. V  areálu  víceúčelového  hřiště  jsou  uživatelé  povinni  udržovat  čistotu

a následující pravidla:
-zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkový koš
-zákaz vstupu v nevhodné obuvi (kopačkách, botách s podpatkem, ve
  znečištěné obuvi – štěrkem, pískem, blátem, atd.)
-zákaz kouření , manipulace s otevřeným ohněm
-zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
-zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
-zákaz konzumace alkoholických nápojů, sladkých nápojů (např. Coca-
  Cola, kofola, džus, atd.) a jídla všeho druhu
-zákaz vstupu se zvířaty

16. V zájmu bezpečné a nerušené  sportovní  činnosti  j  povoleno vstupovat  na
hrací plochu pouze hrajícím osobám a rozhodčím.

17. Provozní doba a ceník
Provozní doba je každý den od 8.00 do 20.00 hodin (v jarních a podzimních 
měsících zkrácena dle viditelnosti) 
Cena za jednu hodinu pronájmu – 70,-Kč při zaplacení 10 hodin a více 60,- 
Kč
K hřišti je možnost zapůjčení míče (na volejbal a nohejbal), cena je 30, Kč po 
dobu pronájmu.

18. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný zástupce
obce uživatele z hřiště vykázat.

19. S  tímto  provozním  řádem  vyslovilo  souhlas  zastupitelstvo  obce  svým
usnesením na 26. zasedáním dne 5.8.2009.
Provozní řád je platný od 6.8.2009

Kontakt na správce: mob. 720 160 426
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Pravidla využití víceúčelového 
hřiště

1. Vlastníkem a provozovatelem víceúčelového hřiště je obec Písečná.

2. Za provoz víceúčelového hřiště odpovídá pověřený správce.

3. Hřiště je určeno k provozování míčových her (volejbal, nohejbal, tenis, florbal, 
vybíjená, badminton, soft tenis, atd.)

4. Hřiště  je  možné  využít  pouze  v předem  dohodnutou  dobu  pronájmu  se
správcem  hřiště.  Rezervaci  hřiště  na  základě  dohody  (stabilní  den  a  čas)  je
možné  rezervovat  maximálně  na  měsíc  dopředu.  Na  další  měsíc  si  může
rezervovat hřiště na tuto dobu kdokoliv další, s tím, že minulý nájemce může
mít  přednostní  právo  (záleží  na  rozhodnutí  správce).  Pokud  se  nedostaví
dotyčná osoba na rezervovaný termín 2-krát po sobě, je tento termín nabídnut
dalším  zájemcům.

5. Uživatel (nájemce) hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas
a provozovat dohodnutý druh sportu.

6. Hřiště  si  může  pronajmout  občan  (nájemce)  starší  18-ti  let.  Ten  musí  být
přítomen přítomen při převzetí a předání hřiště a je zodpovědný za dodržování
tohoto řádu všemi přítomnými. Pronájem hřiště Základní školou a mateřskou
školou Písečná je dojednán samostatnou smlouvou o pronájmu víceúčelového
hřiště.

7. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený pronájem, je povinen
změnu ohlásit nejpozději jeden den před stanoveným časem. Pokud tak neučiní
je povinen uhradit nájem za objednanou dobu, v případě neuhrazení částky za
pronájem  je správce  oprávněn  příště  nepřijímat  od  tohoto  objednatele  další
objednávky.

8. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je oprávněn
správce provoz hřiště přerušit.

9. Do doby pronájmu se započítává příprava (natažení sítí, umístění branek, atd.)
a úklid sportovního náčiní a pomůcek.

10. Zjistí-li  nájemce  po  příchodu  na  hřiště  jakékoliv  závady,  na  které  nebyl
správcem upozorněn,  nezačne  hřiště  užívat  a  tyto  skutečnosti  ihned  oznámí
správci. V případě , že tak neučiní nese plnou zodpovědnost za škody, které je
povinen uhradit.
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1.18 uzavření  Smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene
podzemního kabelového vedení  NN na pozemku p.č.  1091/1 s manželi
Markem a Gabrielou Sikorovými za úplatu 200,- Kč

1.19 rozpočtové opatření č. 2

2. Vzalo na vědomí

2.1 rozpočtové opatření č. 1

3. Neschválilo

3.1 zadání výběrového řízení na víceúčelové hřiště

4. Vzalo na vědomí

4.1 závěrečný účet SOJ za rok 2007
4.2 žádost Klubu Radost o příspěvek na činnost
 

Usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva 
obce ze dne 12.6.2009

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Hlawiczka, p. Szotkowski
1.3 ověřovatele zápisu: p. Walachová, p. Kaleta
1.4 plnění usnesení č. 23 ze dne 29. 4. 2009
1.5 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-

12-8005186/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
1.6 uzavření  Smlouvy  o   uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného

břemene  zemního  kabelového  vedení  elektropřípojky  NN na  pozemku
p.č. 1110/1s Jaroslawem Slowikem, bytem Písečná 25

1.7 povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Písečná pro školní rok 2009/2010
1.8 finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč Českému rybářskému svazu, MO

Jablunkov na zarybnění chovných potoků
1.9 uzavření  Smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene

zemního kabelového vedení elektropřípojky NN na pozemcích p.č. 1110
a 1108 s Richardem Grocholem, bytem Písečná 172
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1.10 připravit  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  na  bezúplatný  převod  na  obec
Písečnou  části  komunikace  vedoucí  k  rodinným domům čp.  115,  173
a 52 a projednat s obcí Písek budoucí správu a údržbu této komunikace

1.11 rozpočtové opatření č. 4

2. Vzalo na vědomí

2.1 rozpočtové opatření č.3
2.2 zprávu o činnosti JSDH obce Písečná za rok 2008

Usnesení č. 25 z jednání 
zastupitelstva obce ze dne 30.6.2009

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Kaleta, p. Szotkowski, p. Szotkowská
1.3 ověřovatelé zápisu: p. Walachová, p. Poloková
1.4 plnění usnesení č. 24 ze dne 12. 6. 2009
1.5 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2008 a to bez výhrad

Usnesení č. 26 z jednání 
zastupitelstva obce ze dne 5.8.2009

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, p. Walachová
1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, Ing. Hlawiczka
1.4 plnění usnesení č. 25 ze dne 30. 6. 2009
1.5 uzavření  Smlouvy  úplatné  o  zřízení  věcného  břemene  zemního

kabelového  vedení  elektropřípojky  NN  na  pozemku  p.č.  1072  a  p.č.
1091/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s.               
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1.6 uzavření  Smlouvy  o  právu  provést  stavbu  vodovodní  přípojky  na
pozemku p.č.  264/56 a pozemku p.č.  1110/1 s  Janem Byrtusem,  bytem
Lidická 550, Třinec

1.7 uzavření  Smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene
provozování podzemního kabelového vedení NN k rodinnému domu
Písečná_Verčimák,  č.  IP-12-8006466/3  se  společností  ČEZ  Distribuce,
a.s.

1.8 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu rozšíření vodovodního řádu na
pozemku  p.č.  1080  a  pozemku  p.č.  1066  s  Markem  Sikorou,  bytem
Bystřice 592

1.9 uzavření  Smlouvy  o  právu  provést  stavbu  vodovodní  přípojky  na
pozemku p.č. 1066 s Jolanou Lyžbickou, bytem Písečná 78

1.10 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi
Josefem a Alicjí Jachnickými, bytem Písečná 138 ve výši 30 000,- Kč

1.11 uzavření  Smlouvy  darovací  s  Alžbětou  Kurkovou,  bytem  Písečná  144,
o darování parcely č. 48/44 s výměrou 291 m2

1.12 uzavření  Smlouvy  darovací  s  Mgr.  Hanou  Kantorovou,  bytem  Písečná
173 a  Ing.  Alešem Walachem,  bytem Písečná  115,  o  darování  parcely
č. 7/1 s výměrou 191 m2, parcely č. 7/3 s výměrou 9 m2, parcely č. 8/3
s výměrou 33 m2 a parcely č. 8/4 s výměrou 67 m2

1.13 uzavření  Smlouvy  o  dílo  se  společností  ISO CZ s.r.o.,  se  sídlem Bělá
1031, Jablunkov

1.14 uzavření Smlouvy o realizaci uměleckého pořadu s Divadelní agenturou
„Křesadlo“ se sídlem DK Trisia, nám. Svobody 526, Třinec

1.15 Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  3/2009  o  nakládání  s  komunálním
a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce
Písečná

1.16 Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  4/2009  o  místním  poplatku  za  provoz
systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  
a odstraňování komunálních odpadů

1.17 rozpočtové opatření č. 5
1.18 navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 6
1.19 úpravu  provozního  řádu  víceúčelového  hřiště  v  souladu  s  předloženým

návrhem
1.20 správcem hřiště p. Soňu Byrtusovou, bytem Písečná 200

2. Vzalo na vědomí

2.1 žádost o finanční podporu mezinárodního závodu na kolečkových lyžích
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