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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

znovu se k Vám obracím prostřednictvím našeho občasníku a přemýšlím o jaké 
informace a myšlenky se s Vámi podělit. Významné ocenění Písečné v celostátní 
soutěži, probíhající rekonstrukce školy, blížící se oslavy Dne obce a připomenutí 
10. výročí osamostatnění Písečné, to jsou tři  témata, kterým se budu ve svém 
příspěvku věnovat.
Jak  jistě  víte,  obec  Písečná  od  roku  2003  poskytuje  dotace  na  pořízení 
ekologického vytápění s cílem zlepšit kvalitu ovzduší zejména v  průběhu topné 
sezóny.  Program podpory ekologického vytápění v obci  nepřetržitě běží 8 let  a 
během  této  doby  bylo  podpořeno  31  instalací  nových  zařízení  pro  vytápění 
rodinných domů, v převážné míře se jednalo o automatické kotle na dřevní pelety 
(25), tepelná čerpadla (4) a kotle na dřevo (2). Obec ze svého rozpočtu poskytla 
dotace  ve  výši  celkem 862 457  Kč  a  dále  poskytla  bezúročné  půjčky  ve  výši 
293 230 Kč.  Tolik velmi  hrubé a jednoduché shrnutí  celého programu, který je 
v měřítku  celé  České  republiky  ojedinělý.  Výjimečnost  našich  aktivit  v oblasti 
ochrany životního prostředí ocenila i porota soutěže E.ON Energy Globe Award 
ČR. Jedná se o jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí, 
tzv. ekologický Oskar. Vyznamenává energeticky úsporné projekty tzn. projekty, 
které  šetří  energii,  přírodu  a  přispívají  k ochraně  životního  prostředí. Obec 
Písečná  zvítězila  v jedné  ze  sedmi  vyhlašovaných  kategorií  a  postoupila  do 
finálového  kola.  Všech  sedm  finalistů  se  utká  o  přízeň  široké  veřejnosti  v 
internetovém  hlasování,  které  již  probíhá  až  do  11.10.2011  na  webu 
www.energyglobe.cz. Tyto hlasy pak budou využity při určování celkového vítěze 
letošní soutěže, pro kterého je letos nově určena odměna ve výši 500.000,- Kč. 
Vedle  hlasování  na internetu  o vítězi  rozhodnou také diváci  v sále  a tříčlenná 
televizní porota při slavnostním vyhlášení. 
Chci  Vás  na  tomto  místě  požádat  o  podporu  Písečné.  Vy,  kteří  máte  přístup 
k internetu, hlasujte  pro svou obec!! Jde o jedinečnou možnost, jak naší krásnou 
obec zviditelnit v celé republice. Stejně tak cena pro vítěze je svou hodnotou velmi 
lákavá.  Už  teď  ale  víme,  že  Písečná  poprvé  dostane  svůj  televizní  prostor 
v podobě krátké  prezentace  jednotlivých vítězů kategorií  v přímém přenosu  na 
ČT1 od 20.00 h v úterý 11.10.2011. Teď hlasujte a potom u televize držte palce, 
děkuji Vám.
Nyní k dalšímu tématu a tím je probíhající rekonstrukce školy. Jedná se o letošní 
nejvýznamnější  akci  obce  z pohledu  výše  investice  i  přínosu  v podobě 
významného  rozšíření  prostor  pro  výuku.  Ve  výběrovém  řízení  zvítězila  firma 
Milan  Holec  z Třince  s  nejnižší  nabídkovou  cenou  díla  1 783 500  Kč.  Termín 
ukončení díla byl smluvně dojednán na 31.8.2011. Děláme všechno proto, aby 
firma v řádném termínu dílo  předala  a ve škole  mohla být  zahájena  výuka od 
5.9.2011, jak je naplánováno. Mateřská školka i školní jídelna zahájí provoz od 1. 
9. 2011.
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Závěrem svého příspěvku bych vás chtěl pozvat na Den obce a připomenutí 10. 
výročí  osamostatnění  obce.  Uteklo  to  jako  voda,  ale  je  to  tak.  Písečná  se 
osamostatnila  právě  před  10  léty  a  při  této  příležitosti  se  uskuteční  malé 
ohlednutí  za  uplynulým desetiletím.  V pátek  26.8.2011 od  17.00  h  proběhne 
v Kulturním domě Písečná oslava za účasti pozvaných hostů, starostů okolních 
obcí,  bývalých  i  současných  zastupitelů.  Součástí  pátečního  slavnostního 
večera bude i kulturní vystoupení a malé občerstvení. Na oslavu Vás všechny 
občany Písečné srdečně zvu. 
Následující den, tj. v sobotu 27.8.2011 proběhne tradiční Den obce s bohatým 
programem pro všechny generace. Program začíná již dopoledne fotbalovým 
turnajem, turnajem v odbíjené pro žáky ZŠ, dětskou olympiádou v netradičních 
disciplínách.  Opět  budou  k dispozici  skákací  hrady,  trampolíny,  odpoledne 
proběhne  pro  děti  zábavná  show.  Na  své  si  přijdou  příznivci  folklóru  při 
představení  slovenského  souboru  Poľana,  k tanci  zahraje  Jablunkovanka  a 
nepříjdou zkrátka ani příznivci rockové hudby, pro které vystoupí kapela TEAM 
revival. Srdečně Vás tedy všechny zvu na Den obce Písečná.

David Ćmiel, starosta

Na další straně otiskujeme certifikát za 1. místo udělený obci v soutěži E.ON 
Energy Globe Award ČR v kategorii Obec.

Poděkování

Děkuji touto cestou dobrovolným hasičům z Písečné za profesionální 
pomoc při odstraňování následků červnové bleskové povodně. A zároveň 

děkuji také sousedům a známým, kteří rovněž pomohli.

          Žaneta Poloková
                 

Upozornění
V jarních měsících letošního roku byla vyčištěna lokalita v lesním porostu, 
tzv.  „Badziurova  dziura“  v  části  Písečná  -  konečná,  kam  občané 
dlouhodobě a neoprávněně odkládali komunální odpad. 
Vyzýváme  všechny  občany,  aby  v  místě  neukládali  odpad,  a  tím  se 
nevystavovali  postihu  za  zakládání  černých  skládek,  kdy  může  být 
udělena pokuta až do výše 50 000,- Kč.

Obecní úřad Písečná
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 

kteří oslavili v měsících květnu, červnu a červenci 
 svá životní jubilea. 

Květen
  24. 05. Ján Paraska 65 let Písečná 19
        26. 05. Jaroslava Szkanderová 70 let Písečná 73
            

Červen
21. 06. Alenka Škanderová 70 let Písečná 170

Červenec
05. 07. Fridrich Toráč 70 let Písečná 53
17. 07. Helena Szoloná 70 let Písečná 27
18. 07. Miroslav Ćmiel 60 let Písečná 12

 

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti 
a pohody do dalších let.
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Z odpadového hospodářství
V sobotu 22. 10. 2011 bude proveden v obci

sběr a svoz nebezpečného odpadu 

stanoviště sběru hodina
u kulturního domu 12.30 - 13.00
na konečné 13.15 - 13.45

Žihla - naproti bývalé ETY 14.00 - 14.30

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: barvy a ředidla včetně obalů 
jimi  znečištěných,  lepidla  a  pryskyřice,  kyseliny  a hydroxidy,  čisticí  a 
odmašťovací  prostředky,  oleje  (mimo  potravinářských),  fotochemikálie, 
zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky a 
výbojky,  obaly  se  zbytky  chemikálií,  rtuťové  teploměry,  léky  a  léčiva, 
ledničky, mrazničky, hasicí přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a 
počítače.

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

<  <  <  <  <

Pro informaci uvádíme přehled o tom, kolik tun a čeho se Písečané zbavili  
při letošním jarním svozu velkoobjemového odpadu.

Umístění 
kontejneru

množství 

u KD 9,98 t

konečná 6,45 t

Žihla 4,61 t

sběr po 
odvezení 
kontejneru

0,61 t

celkem 21,65 t

Název množství

obaly obsahujicí zbytky 
nebezpečných látek

0,17 t

stavební materiál 
obsahujicí azbest

0,4 t

směsný stavební a 
demoliční materiál

7,51 t

objemný odpad 12,19 t

komunální odpad blíže 
neurčen

1,38 t

obec celkem uhradila za svoz velkoobjemového odpadu  
56 419,00 Kč
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● Připomínáme  občanům,  kteří  dosud  nezaplatili  poplatky  za  odpady  na 
2. pololetí 2011, že splatnost poplatku je do konce měsíce září.

<  <  <  <  <

● Od měsíce listopadu bude znovu zahájen  separovaný svoz popela,  konkrétní 
termíny svozu budou včas zveřejněny.

● Občané,  kteří  by  měli  ještě  zájem  o  separovaný  sběr  popela  a  přistavení 
popelové nádoby, ať kontaktují obecní úřad do konce měsíce září.

Sbírka použitého ošacení

Koncem listopadu opět plánujeme uspořádat ve spolupráci s Občanským 
sdružením Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení. Přesný termín a 
podrobnosti budou zveřejněny.

<  <  <  <  <

Ještě  před  uspořádáním  sbírky  proběhne  „burza  oblečení“  
(pravděpodobně 22. a 23. listopadu). Bude možnost prodat či nakoupit  
starší  oblečení za symbolické ceny.  Kdo by měl zájem o prodej,  ať  se  
informuje na obecním úřadě osobně nebo telefonicky na č. 558 359 825.

Poděkování

V minulých  dnech proběhla  v  obci  dobrovolná  sbírka  na  kapličku  sv.  
Izidora,  organizovaná  věřícími  z  Písečné,  při  které  se  vybrala  pěkná  
částka 23 954,- Kč. Peníze budou použity na dovybavení vnitřku kapličky.  
Způsob  využití  prostředků  ze  sbírky  bude  zveřejněn  v  příštím  vydání  
Zpravodaje.
Děkujeme touto cestou za organizaci sbírky rodině Podolových a také  
všem občanům, kteří přispěli na tuto sbírku.
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Pořád se něco děje aneb Ohlédnutí za 
minulým školkovým rokem

                   Poté, co jsme se všichni po letních prázdninách ve školce sešli a přivítali nové 
kamarády, začal pro nás rok plný práce, učení, hraní a legrace.

V tomto  školním  roce  jsme  připravili  a  uskutečnili  několik  projektů,  do 
kterých se zapojovaly všechny děti. Tyto naše „malé úkoly“ byly zaměřeny především na 
seznamování se s okolím, tradicemi a obyčeji, které se vážou k danému ročnímu období. 
Počátkem  podzimu  jsme  se  jako  malí  pasáčci  rozhodli  pochutnat  si  na  pečených 
bramborách. Některé děti se s touto pochoutkou setkaly úplně poprvé a nemohly se od ní 
odtrhnout. Následovala drakiáda na Piprečce, které se zúčastnili i někteří rodiče.

Školku navštívila  malá  čarodějnice,  která  vykouzlila  kouzelné  lektvary a 
sladké odměny pro čarodějné učně za splněné úkoly.

V druhé polovině podzimu začala probíhat plavecká výuka a seznamování 
s vodou v nedalekém bystřickém bazéně. Děti si  užily spousty her a vodních skotačení 
společně s plavčíky.

S blížícím se  adventním časem se  naše  činnosti  přesunuly především do 
prostor  školky.  Věnovali  jsme  se  výzdobě  třídy  a  také  jsme  se  úspěšně  zúčastnili 
Mikulášské soutěže pořádané Domem dětí a mládeže v Jablunkově. Za Mikuláše, čerta a 
anděla jsme získali vynikající 1. místo. Jednoho pátečního dne do školy přišel samotný 
Mikuláš  s čertem  a  andělem  a  přinesl  s  sebou  nadílku.  Starší  děti  si  pro  Mikuláše 
připravily  básničky,  menší  písničku.  I  když  se  toto  dopoledne  neobešlo  bez  slziček, 
vzpomínaly děti na návštěvu s jiskřičkami v očích. Každá třída si vystrojila svůj vánoční 
stromeček  a do školky se přišel podívat Ježíšek, na kterého jsme už s dětmi netrpělivě 
čekali. 

Ani jsme se nerozkoukali, a polovina roku byla za námi. A před námi byl 
karneval. V kulturním domě se sešly rozličné masky; princezny, víly, šmoulové, kašpárci, 
piráti  a  loupežníci,  na  které  čekaly  zábavné  hry,  tanečky  a  samozřejmě  odměny  za 
nejzajímavější masky.

Pro předškolní děti  před zápisem do první třídy bylo připraveno zábavné 
dopoledne ve škole. S paní učitelkou děti prošly prostorami školy. Ve škole plnily různé 
úkoly  zaměřené  na  pohybové  schopnosti,  motoriku,  koordinaci  pohybů,  dodržování 
jednoduchých pravidel. Návštěva školy se dětem líbila.
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„A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty včely tolik bzučely, a ta tráva 
byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci - ale ti se 
něco nacvrčeli!“(J. Karafiát; Broučci). Znovu jsme chodili na procházky vonící přírodou 
a začali jsme se připravovat na besídku pro maminky a babičky.

1. června jsme oslavili  svátek dětí  v indiánském duchu. Na děti čekaly 
soutěže, dověděly se také, jak a kde indiáni žili, naučily se písničku v řeči kmene Apačů, 
a nakonec ulovily medvěda. Protože nám však nepřálo počasí,  všichni malí  indiánci 
museli zasednout k totemu v kulturním domě (ještě, že ho máme). 

   Jestliže nám první polovina roku utekla jako voda, druhá pádila rychlostí 
blesku.  A byl  za  námi  náš  malý  výlet  i  školní  radovánky  s doslova  vymodleným 
počasím. Tak jsme se teda rozloučili výrobou paraplíček a ovocných pohárů a zamávali 
na celé dva měsíce naší školce.

Monika Ježowiczová
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Co se děje ve škole ?
 V posledním čtvrtletí školního roku 2010/2011 
jsme připravili program ke Dni matek pro Klub 
důchodců  z Písečné.  Den  dětí  žáci  oslavili 
hraním a zábavnými soutěžemi.  Na výlet jsme 
jeli  do  Českého  Těšína,  kde  jsme  mimo  jiné 
navštívili  Těšínské  divadlo  a podívali  se  na 
pohádku Hrátky s čertem. 

    Na atletickém trojboji v Jablunkově získala 
Táňa Paříková 2. místo, Radek Sikora 2. místo a 

Zuzana Janiczková 1. místo. Blahopřejeme všem žákům, kteří reprezentovali naši školu ve 
sportu, ve zpěvu, výtvarných i sběrových soutěžích ☺

   Na pozvání OÚ Bukovec jsme se zúčastnili Dětského dne v Bukovci. Jedno dopoledne 
strávili  žáci  sportovně v ZŠ Jablunkov. Starší  žáci měli možnost  vyzkoušet  si  techniku 
výroby rámečků v Muzeu v Jablunkově.

   Mezi dlouhodobé projekty, kterých se škola účastní, patří Recyklohraní. Za nasbírané 
použité baterie, staré mobily a splněné úkoly jsme obdrželi nové míče na vybíjenou. 

   Zúčastnili jsme se sběrové soutěže vyhlášené společností Nehlsen. Tato měla dvě části: 
podzimní,  ve které se  sbíral  pouze starý papír  a jarní,  která se uskutečnila  v červnu a 
sbíraly  se  kromě  starého  papíru  i  PET  lahve.  V obou  částech  jsme  získali  vynikající 
umístění. V podzimním kole 1. místo ve sběru papíru a v jarním kole 1. místo ve sběru 
papíru a 4. místo ve sběru PET lahví. Úspěch nás těší a budeme se i nadále účastnit těchto 
akcí a přispívat tak k ochraně naší přírody.

   Škola byla a i nadále bude zapojena do projektu Ovoce do škol, který spočívá v dodávce 
ovoce a zeleniny pro žáky 1.-5. ročníku zdarma několikrát  měsíčně. Pokračuje projekt 
Mléko do škol - žáci mají možnost kupovat si ve škole dotované mléčné výrobky.  

    Prázdniny končí a blíží se začátek dalšího školního roku. Školní rok v mateřské škole 
bude zahájen dne 1. září 2011. Provozní doba mateřské školy je od 7,00 do 16,00 hodin. 
V základní škole a ve školní družině bude školní rok zahájen z důvodu rekonstrukce půdy 
později  -  v pondělí  5.  září  2011  v 8,00 hodin.  Do  první  třídy nastoupí  12  prvňáčků. 
Slavnostní zahájení v 1. ročníku proběhne společně s rodiči, bude trvat do 9,00 hodin. 

   Žáci 2. – 5. ročníku si donesou první den přezůvky a psací potřeby. První den bude 
vyučování do 11,30. Pak mohou jít žáci na oběd a do školní družiny (prosíme rodiče, aby 
dětem napsali, jestli 5. 9. žáci obědvají a jsou v družině nebo ne). Upřesňující informace 
budou vyvěšeny ve vchodu do školy. Provoz školní družiny je od 11,30 do 15,00 hodin.
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   Škola je zapojena do projektu EU Peníze do škol. V rámci tohoto projektu bude ve 
školním roce 2011-2012 umožněna vyšší  míra individualizace výuky žáků, učitelé si 
budou ve výuce ověřovat zpracované inovativní výukové materiály, budou zakoupeny 
nové vyučovací pomůcky. 
    V současné době probíhá ve škole půdní vestavba (děkujeme). V příštích letech by se 
měla realizovat přístavba školy v místech, kde kdysi byl školní byt. Přikládám pár fotek 
– poznáte v nich školu?

                                                                             Pěkný zbytek prázdnin, M. Ligocká
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„Chčije a chčije ...“
Snad  mi  odpustíte  trochu  uvolněnější  nadpis  mého  „letního“  příspěvku  o  činnosti 
dobrovolných hasičů. Určitě mi ale dáte zapravdu, že slova dědy Komárka velice přesně 
vystihují tento způsob léta,  který se pro mnohé z nás může zdát poněkud nešťastným.

Z pohledu hasičů můžeme být rádi, že nás nesužují sucha s rizikem požárů. Na druhou 
stranu ale zažíváme celoroční bouřky s náhlými přívalovými dešti, a i když je naše obec na 
kopci, na vlastní kůži jsme se už letos přesvědčili, jak nebezpečná může být průtrž mračen. 

Naše zásahová jednotka obce každoročně vyjíždí  jen k několika výjezdům. Z každého 
z nich  se  ale  snažíme  poučit  a  podle  jejich  charakteru  také  postupně  dovybavujeme 
zásahovou techniku. Koncem minulého roku se nám povedlo zakoupit menší elektrické 
kalové čerpadlo. Na jaře jsme pak zakoupili starší požární stříkačku PS12 se zvýšeným 
sacím výkonem, kterou v těchto dnech po několika zkouškách dolaďujeme, aby byla ve 
100% stavu. Také jsme přes zimu opravili čerpadlo na PS8, která nyní slouží jako záložní 
zásahová stříkačka. Jednotka byla také posílená o nového člena Tomáše Benka, který po 
úspěšném absolvování strojnického školení zastává funkci strojníka. Obnovu školení pro 
velitele družstev také absolvoval velitel jednotky Jan Sikora. 

Ani  v  oblasti  sportu  ale  nespíme  na  vavřínech.  Soutěží  se  aktivně  zúčastňuje  hlavně 
mužské áčko, které se již šestým rokem účastní Moravskoslezské ligy v požárním útoku. 
Výsledky sice  nejsou  nijak  ohromující,  ale  na  dvou ligových  kolech  se  nám povedlo 
umístit na 2. příčce. Poprvé v Oprechticích  a podruhé tuto sobotu 13.8. ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí, kde jsme také postoupili do mimořádně vypjatého finále, ve kterém se nám 
povedlo předvést náš vůbec nejlepší čas v desetileté historii soutěžení s hodnotou 13,941 s. 
Okrskových soutěží  se  nadále účastní  družstvo mužů B a jedno družstvo žen.  V rámci 
stmelení jednotky a zpestření sportovní sezóny jsme se zúčastnili i soutěže PS8 v Dolní 
Lištné a oblíbené klasické soutěže se sáním z potoka v „Koszarziskach“, kde jsme i s naší 
PS8 dokázali prohnat většinu družstev s výkonnějšími stroji PS12.

V neděli 10. července se konala naše tradiční soutěž v požárním útoku. Již podruhé na 
nové trati a vůbec poprvé byla tato soutěž zařazena i do seriálu soutěží MSL! S velikou 
odpovědností  jsme se  tedy ujali  organizace  a  dle  svých  možností  i  soutěž  realizovali. 
Pokud jsem v minulých letech používal v hodnocení prefix „nej“, pak i tentokrát jej mohu 
bez  obav  použít.  Soutěže  se  zúčastnilo  nejvíce  družstev  v  historii  (38  mužských  a 15 
ženských). Počasí bylo vynikající a myslím, že jsme dokázali přilákat i některé z Vás, za 
což bych Vám rád touto cestou poděkoval.  Je to jedna z mála příležitostí,  jak jednu z 
našich celoročních činností prezentovat před domácím publikem. Naše družstva sice až tak 
nezazářila,  krásným výkonem se  ale  blýskl  perspektivní  proudař  Tomáš  Szotkowski  z 
béčka. Za Staškov totiž dokázal shodit první terč nejrychleji ze všech soutěžících v čase 
14,1  s.  Pro  ty,  kterým  tato  disciplína  připadá  moc  jednotvárná  a  nevidí  rozdíly  ve 
výkonech soutěžících,  rádi  bychom někdy v  budoucnu uspořádali  i  nějakou soutěž  se 
sáním  z  potoka  a  klasickým  požárním  útokem  „po  staru“.  Určitě  ve  skromnějších 
podmínkách i účastí, ale snad najdeme nějaký vhodný prostor se zázemím.
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Letos náš sbor uspořádal již 3 kulturní akce. V lednu hasičský ples, v červnu vaječinu 
pro členy sboru a  v  červenci  hasičskou soutěž.  Poslední  srpnový víkend budeme ve 
spolupráci  s  Klubem  důchodců  pomáhat  při  zajištění  občerstvení  na  dnech  obce  a 
19. listopadu se bude konat Výroční valná hromada SDH Písečná spojená se slavností 
85. výročí založení místního sboru. Ze zajímavých akcí také stojí za zmínku hasičská 
soutěž v Jablunkově na Vojtěchově, kde se 3.9. od 12:30 bude konat soutěž jednotlivců 
tzv.  „Železný  hasič“  a  od  15:00  soutěž  v  požárním  útoku  se  stroji  PS8.  V obou 
kategoriích budeme mít zastoupení.

Přeji Vám všem prosluněný konec léta, ještě krásnější Babí léto a kdyby sluníčko třeba 
ani ke konci nevyšlo, hodně optimismu a fantazie pro trávení volného času.

W. Sikora

Soutěž PS8 v Dolní Líštné

                     Start mužů B na domácí soutěži
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Záhadné kruhy v obilí
Navštívili  nás snad mimozemšťané? Napadne asi každého při pohledu na tyto záhadné 
kruhy v obilí, které byly objeveny v pátek 5. 8. 2011 dopoledne v Písečné. 
Určitě o tom už slyšeli nejen všichni Písečané, ale i lidé z okolí a také ti, kteří se o tyto 
jevy zajímají. Ne však každý se byl na místě podívat, a proto otiskujeme fotografie, které 
byly pořízeny z motorového paraglidu v den objevu. Více fotografií si můžete prohlédnout 
na obecních stránkách na www.obecpisecna.cz.
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Usnesení č. 6 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne  26.4.2011 

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

6/1.1 program jednání
6/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, p. Szotkowski
6/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
6/1.4 plnění usnesení č. 5 ze dne 8. 3. 2011
6/1.5 vyhlášení  výběrového  řízení  na  opravy  místních  komunikací  kolem

kapličky, místní komunikace Podškubka - Turek, místní komunikace Toráč 
6/1.6 pořadí uchazečů výběrového řízení  na realizaci díla „ZŠ Písečná – půdní

vestavba“:  1. Milan  Holec  stavební  firma  s.r.o.,  Třinec;  2.  T-DEX  s.r.o.,
Třinec; 3. R+M stavební s.r.o., Jablunkov; 4. W&J STAV s.r.o., Hrádek; 5.
VITÁSEK s.r.o., Frýdek-Místek; 6. ZOWADA s.r.o., Jablunkov

6/1.7 Smlouvu o dílo se společností Milan Holec stavební firma s.r.o., Nábřežní
1029, 739 61 Třinec, na realizaci díla „ZŠ Písečná – půdní vestavba“

6/1.8 Mandátní  smlouvu  se  společností  H3  –  TEC,  spol.  s  r.o.,  na  zajištění
technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „ZŠ Písečná –
půdní vestavba“

6/1.9 zásady pro poskytování finančního příspěvku a půjčky na pořízení kotle na
biomasu, tepelného čerpadla nebo solárního systému pro vytápění rodinných 
domů na území obce Písečná ve znění předloženého návrhu

6/1.10 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na
realizaci projektu „Rekonstrukce Kulturního domu Písečná – 1. etapa“

6/1.11 Směnnou  smlouvu  s  manželi  Jaroslavem  a  Bronislavou  Lubojackými,
Písečná 75

6/1.12 Smlouvu  úplatnou  o  zřízení  věcného  břemene  se  společností  ČEZ
Distribuce – přípojka NN pro RD Sikorová, IP-12-8007857

6/1.13 rozpočtové opatření č. 1
6/1.14 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2010, a to bez výhrad
6/1.15 finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Potůčky – Písek ve výši 2 000,-

Kč na zakoupení krmiva pro zvěř

2. Vzalo na vědomí

6/2.1 žádosti občanů o změnu územního plánu
6/2.2 žádost o finanční příspěvek HS Mosty – Písek
6/2.3 žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, OSH Frýdek-Místek
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Usnesení č. 7 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne  21. 6. 2011

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

7/1.1 program jednání
7/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
7/1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, Mgr. Kantor
7/1.4 plnění usnesení č. 6 ze dne 26. 4. 2011
7/1.5 záměr výstavby příjezdové komunikace na pozemku parc. č.  1110/1 v k.ú.  

Písečná u Jablunkova
7/1.6 pořadí  firem na  opravu místní  komunikace  u Madzie  na  k.ú.  Písečná“:  1.  

Arexstav s.r.o., Jablunkov, 2. Woltrans s.r.o., Mosty u Jablunkova, 3. Alpine  
Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí

7/1.7 Smlouvu  o  dílo  na  opravu  místní  komunikace  u  Madzie  na  k.ú.  Písečná  
uzavřenou s firmou Arexstav s.r.o., Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov 

7/1.8 pořadí firem na realizaci díla „Obnova drobné sakrální stavby Kaplička sv.  
Izidora v Písečné“: 1. R+M stavební s.r.o. Jablunkov, 2. AK plus Novostav  
s.r.o. Třinec, 3. Cieslar s.r.o. Bystřice

7/1.9 Smlouvu  o  dílo  na  „Obnovu  drobné  sakrální  stavby  Kaplička  sv.  Izidora  
v Písečné“ s firmou R+M stavební s.r.o. Jablunkov 

7/1.10 Smlouvu  o  dílo  na  zpracování  projektové  dokumentace  stavebních  úprav  
Mostu ev. č.  M13 přes potok Kotelnice v Písečné s Ing. Pavlem Kurečkou  
MOSTY s.r.o.

7/1.11 vyhlášení  výběrového  řízení  na  zpracování  projektové  dokumentace  
přístavby a přestavby ZŠ a MŠ Písečná pro územní a stavební povolení

7/1.12 uzavření  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  na  ekologické  vytápění  s  manželi  
Leošem a Věrou Michalskými, Písečná čp. 56 ve výši 27 352,- Kč

7/1.13 uzavření  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  na  ekologické  vytápění  s  manželi  
Martinem a Lucií Sikorovými, Dolní Lomná čp. 194 ve výši 30 000,- Kč

7/1.14 rozpočtové opatření č. 3
7/1.15 závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska
7/1.16 pravidla půjčování velkoprostorových stanů a skládacích stolů a lavic

2. Vzalo na vědomí

7/2.1 žádost  o  příspěvek na příjezdovou cestu na  pozemku parc.  č.  1088 v k.ú.  
Písečná u Jablunkova - č.j. 90/11

7/2.2 architektonickou studii přístavby a přestavby ZŠ a MŠ Písečná
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7/2.3 architektonickou studii rekonstrukce a přístavby Kulturního domu Písečná
7/2.4 výsledky  dotační  výzvy  v  ROP  Moravskoslezsko  a  zařazení  projektu

Výletiště mezi projekty náhradní
7/2.5 žádost Speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené a vady řeči  

ve Valašském Meziříčí
7/2.6 žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
7/2.7 rozpočtové opatření č. 2

3. Neschválilo

7/3.1 opravu místní komunikace u kapličky v technologii - asfaltový povrch 

Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne 9. 8. 2011

Zastupitelstvo obce Písečná
 
1. Schválilo

8/1.1 program jednání
8/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, p. Szotkowski
8/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
8/1.4 plnění usnesení č. 7 ze dne 21. 6. 2011
8/1.5 pořadí  firem  na  realizaci  díla  „Opravy  místních  komunikací  na  k.ú.

Písečná“: 1. Nehlsen  Třinec s.r.o., Třinec; 2. Ecovia Haná s.r.o., Olomouc
– Holice

8/1.6 Smlouvu  o  dílo  na  „Opravy  místních  komunikací  na  k.ú.  Písečná“
uzavřenou  mezi obcí Písečná a firmou Nehlsen Třinec s.r.o., Jablunkovská
392, 739 61 Třinec

8/1.7 pořadí firem výběrového řízení na zpracování PD „Přístavby a rekonstrukce 
ZŠ  a  MŠ  Písečná“:  1.  DELTA Třinec  s.r.o.;  2.  AL-VO  Ateliér  s.r.o.,  
Košařiska; 3. ASA EXPERT, a.s.,  Ostrava; 4. ARCHTEAM Brno; 5.
KVADRO s.r.o., Bohumín – Skřečoň

8/1.8 Smlouvu  o  dílo  na  zpracování  projektové  dokumentace  pro  územní
a stavební povolení  „Přístavba  a  rekonstrukce  budovy  ZŠ  a  MŠ
Písečná“ se společností DELTA Třinec, s.r.o. 

8/1.9 vyhlášení výběrového řízení  na realizaci  stavby „Výletiště  Písečná  
multifunkční centrum kulturního, společenského, spolkového a sportovního 
života“
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8/1.10 mandátní  smlouvu  se  společností  HRAT  s.r.o.,  se  sídlem  v  Třinci,
Družstevní  294,  na  výkon  zadavatelské  činnosti  k  veřejné  zakázce
„Výletiště  Písečná  –  multifunkční  centrum  kulturního,  společenského,
spolkového a sportovního života“

8/1.11 vyhlášení  výběrového  řízení  na  zpracování  stavební  projektové
dokumentace  rekonstrukce  Kulturního  domu  Písečná  v  rozsahu  stávající
dispozice budovy

8/1.12 vyhlášení  výběrového  řízení  na  zpracování  stavební  projektové
dokumentace budovy Obecního úřadu Písečná

8/1.13 zproštění poplatku za odpady za nezletilou Karolínu Byrtusovou za období
roku 2010

8/1.14 prodloužení  splatnosti  půjčky na  ekologické  vytápění  manželům Januszovi
a Lucii Mrazkovým do 31. 12. 2011

8/1.15 rozpočtové opatření č. 4

2. Neschválilo

8/2.1 žádost o navýšení počtu popelových nádob pro rodinný dům čp. 28
8/2.2 žádost o navýšení počtu popelových nádob pro rodinný dům čp. 106

3. Vzalo na vědomí

8/3.1 žádost č.j. 135/11 o opravu odtokových žlabů
8/3.2 žádost č.j. 126/11 o zatrubnění obecního pozemku p.č. 1109
8/3.3 žádosti č.j. 134/11 a 104/11 o prohloubení strouhy

* * *  Prosba  * * * 

Dovolujeme si požádat maminky, babičky a další přátele 
školy o pomoc při úklidu školy po rekonstrukci půdních 

prostor 
v době od 8.00 do 18.00 hodin, v termínu

od 29. srpna do 2. září 2011.

Předem děkujeme, zaměstnanci a žáci ZŠ Písečná
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Nohejbal cup 2011
V sobotu  4.  6.  2011  se  uskutečnil  na  víceúčelovém hřišti  II.  ročník 
turnaje v nohejbalu trojic „Nohejbal cup Písečná“.
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev a vítězem se stalo družstvo  „109“ ve 
složení Tomáš Szotkowski, Michal Szotkowski a Marek Haas.
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Sousedský turnaj v kopané Písečná 2011

V letošním roce se bude konat již 12. ročník sousedského turnaje v kopané. 
Po  jedenácti  letech  ukončil  svou  cestu  sympatický  putovní  pohár  se  zobrazením 
,,vrcholového fotbalisty“  a  skončil  navždy v rukou mužstva  Konečná.  To znamená,  že 
v letošním roce se bude hrát o již druhý a zbrusu nový putovní pohár.

Turnaj se uskuteční v sobotu 27.8.2011 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 140,- Kč. Z těchto peněz bude vyhotovený nový putovní pohár, zakoupeny 
ceny, občerstvení hráčů, odměna rozhodčímu, atd..

Kapitáni  jednotlivých  mužstev  předají  jmenný  seznam  hráčů  s názvem 
mužstva  a  složením  startovného  do  22.8.2010  Janu  Krzokovi,  Písečná  44,  mob. 
725 141 261.

Dne  25.8.2010  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  a  dobrou 
zábavu. Co více si přát než den plný zábavy se svými známými a přáteli.

Na setkání s Vámi se těší                                                       
                            Ing. Jan Krzok 
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 PROGRAM DNE OBCE:
PÁTEK 26.8.2011

17.00 - OHLÉDNUTÍ ZA DESETILETÍM SAMOSTATNÉ 
          OBCE
17.20 - VYSTOUPENÍ SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO 

SOUBORU           „PRZEŁĘCZ“ Z MOSTŮ
18.00 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „TAKO MIŁOŚĆ“, 

AMATÉRSKÉ DIVADLO ZE SMILOVIC 
18.30 - OBČERSTVENÍ U KÁVY

SOBOTA 27.8.2011

 9.00 - SOUSEDSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
 9.30 – TURNAJ VE VYBÍJENÉ PRO DĚTI
10.30 – DĚTSKÁ OLYMPIÁDA V NETRADIČNÍCH 

DISCIPLÍNÁCH
11.00 – ATRAKCE PRO DĚTI – SKÁKACÍ HRAD, 

TRAMPOLÍNA
14.00 – ZÁBAVNÁ SHOW PRO DĚTI S MALÍŘEM A 

DĚTSKÝM BAVIČEM ADOLFEM DUDKEM
16.00 - SOUTĚŽ V PITÍ PIVA NA ČAS
17.00 - GYMNASTÉ Z VENDRYNĚ – AKROBACIE, LIDSKÉ 

PYRAMIDY
18.00 - FOLKLORNÍ SOUBOR „POĽANA“ (ZVOLEN, SK)
18.30 - DECHOVÁ KAPELA „JABLUNKOVANKA“
21.00 - TEAM REVIVAL
22.30 -  DISKOTÉKA
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Pranostiky a citáty ...

 V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje.

 Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.

 Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.

 Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.

 Když nás srpen deštěm nepokropí, ten už potom škody nenatropí.

 Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

*  *  *  *  *
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 V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku 
kvůli rozumu.   

François-René de Chateaubriand

 Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem 
rozumu. 

             Jean-Richard Bloch

 Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát, srdce 
jen jednou. 

            Nizozemské přísloví

 Škoda krásy, kde rozumu není. 
                    České přísloví

 Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum. 
                                   Seneca

__________________________________________________
placená inzerce

 SOLÁRNÍ 
SYSTÉMY

VODA ›› TOPENÍ ›› PLYN
TEPELNÁ ČERPADLA

---------------------------------------------
tel.: +420 739 283 742

ROBERT BOJKO   
739 95  Bystřice 312               
739 91  Písečná 69 (Závrší)   
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