Slovo na úvod

Zpravodaj
Obce Písečná
-------------------------------------------------------------------------

číslo 2 / srpen 2012
-----------------------------------------------------------------------------

Milí spoluobčané,
z tradičního místa v tradiční čas, tedy na sklonku prázdnin, se s Vámi chci podělit
o informace z obecního života.
Nemůžu začít ničím jiným než rekonstrukcí našeho kulturního domu, která byla zahájena
v dubnu letošního roku. Rekonstrukce probíhá dle našich předpokladů a časového
harmonogramu, i když jsme museli řešit mnoho stavebně konstrukčních problémů po
obnažení původních konstrukcí. Před 40 lety se prostě stavělo jinak, s použitím levnějších
materiálů a technologií, statika konstrukcí budov se řešila jednodušším způsobem, proto
při rekonstrukci vznikají vícepráce. V současné době jsou vyměněny okna, nataženy
omítky, jsou dokončeny sádrokartonové podhledy, dlažby a obklady, instalují se otopná
tělesa a nový kotel na biomasu. Fotografie dokumentující rekonstrukci si můžete
prohlédnout na obecních webových stránkách. Jak jsem Vás informoval už v minulém
čísle zpravodaje, s otevřením KD počítáme v průběhu měsíce října. Kompletní
rekonstrukce však bude dokončena až v příštím roce realizací zateplení fasády a výměnou
střešní krytiny a to z důvodu omezených možností obecního rozpočtu a snahy získat i na
tuto část rekonstrukce dotaci.
V druhé části svého příspěvku se budu věnovat projektu, který je pro rozvoj obce velmi
důležitý. Mám teď na mysli přípravu projektové dokumentace pro vybudování centrální
splaškové kanalizace v obci. Všichni víme, jakým způsobem se běžně a nejčastěji likvidují
odpadní vody v obci. Trativody, přepady ze septiku svedené do příkopu u silnice, případně
svedené do potoka Kotelnice. Často se setkávám se stížnostmi na tento stav a s tím
spojenými žádostmi o nápravu stavu. Všichni také víme, jak intenzivní výstavba nových
rodinných domů v obci probíhá a se vzrůstajícím počtem domů roste množství
vypouštěných odpadních vod.
Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo tento stav řešit a s použitím dotace ve výši 400 000,Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje chceme už v letošním roce zahájit práce na
přípravě projektové dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace v obci. Projektová
dokumentace má být dokončena do konce roku 2013 se záměrem pokrýt sítí kanalizačních
stok co největší zastavěné území obce. Vzhledem k tomu, že půjde o liniovou stavbu, která
bude zasahovat prakticky celé území obce, budou se projekční práce týkat většiny z nás
z důvodu umístění tras kanalizačních stok. Věřím, že chápete důležitost výstavby
kanalizace pro další rozvoj obce a budete při projednávání územního řízení vstřícní. Návrh
tras kanalizačních stok vyplyne především z výškopisného a polohopisného zaměření
katastru obce.
Někteří z Vás se oprávněně mohou ptát, proč tedy obec začala podporovat instalaci
domovních čistíren, když se začíná projektovat kanalizace. K tomu chci podotknout, že
k samotné výstavbě může dojít až za několik let, financování totiž zatím není vyřešeno
a jen z běžných prostředků obce kanalizaci nejsme schopni zrealizovat. Podporu ČOV
proto chápeme jako přechodné řešení do doby výstavby kanalizace. V mnoha místech však
nebude možné z technických nebo ekonomických důvodů splaškovou kanalizaci realizovat
a domovní čistírny tak budou v dané lokalitě náhradním řešením a jejich podpora je tak na
místě.
David Ćmiel, starosta
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Kytička jubilantům

Vítání občánků

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu
svá životní jubilea.
Jedenáct nových občánků přivítal do obce pan starosta ve středu 20. června 2012 při
malé slavnosti v družině ZŠ v Písečné. Děti z mateřské a základní školy si pod vedením
svých učitelek připravily krátké vystoupení. Rodiče svým podpisem do pamětní knihy
stvrdili skutečnost o narození dítěte. Děti obdržely od pana starosty dárky a maminky
kytičky. V letošním roce jsme přivítali Annu Kantorovou, Nikol Kadlubcovou, Elišku
Čmielovou, Kláru Brodkovou, Jakuba Juříčka, Tobiáše Parmu, Szymona Filipka, Filipa
Nieslanika, Filipa a Pavla Byrtusovy a Teodora Pastuszka. Všem dětem přejeme mnoho
zdraví a štěstí v celém životě, který je čeká.

Květen
05. 05.
08. 05.

Kristina Parasková
Boleslav Szkandera

65 let
70 let

Písečná 19
Písečná 29

Červen
10. 06.
13. 06.
29. 06.

Josef Podškubka
Antonín Lipowski
Vanda Hamroziová

70 let
70 let
65 let

Písečná 188
Písečná 1
Písečná 91

Červenec
06. 07.
11. 07.
29. 07.

Stanislav Nieslanik
Anna Badová
Emilie Byrtusová

65 let
65 let
70 let

Písečná 114
Písečná 168
Písečná 14

Srpen
08. 08.
22. 08.
25. 08.
30. 08.

Jaroslav Lubojacki
Terezie Slowiková
Jan Noga
Alois Ćmiel

65 let
75 let
80 let
75 let

Písečná 75
Písečná 131
Písečná 121
Písečná 139

Přejeme všem pevné
zdraví, hodně štěstí,
elánu, spokojenosti
a pohody do dalších let.
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Z odpadového hospodářství
•

Poplatky za odpady
Poplatky za komunální odpad na 2. pololetí 2012 se vybírají do
30.9.2012. Je možno uhradit je přímo na obecním úřadě nebo
převodem na účet.

•

Separovaný odpad v pytlích
MODRÝ – papír
, ŽLUTÝ - plast
Svozový den je vždy ve čtvrtek v ranních hodinách. Do konce
roku 2012 budou ještě 3 svozy, a to ve 35., 41. a 47. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 20.10.2012
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!

Provozní doba sběrného dvora
Společnosti Nehlsen Třinec s.r.o. v Jablunkově
Telefonní číslo: 725 530 227
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 – 16.30
8.00 – 14.00
8.00 – 16.30
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
7.30 – 12.00
zavřeno

Pranostiky na toto období ...
Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě do rybníka.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jest
k doufání pěkné vinobraní.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné
dny potrvají.

Mateřská škola
SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ve středu 30. 5. 2012 se na hřišti u polské základní školy v Jablunkově
konaly sportovní hry mateřských škol.
Zúčastnily se jich děti z 15 mateřských škol od Hrádku až po Mosty
u Jablunkova.
Na tuto „Olympiádu“ jsme se poctivě připravovali celý školní rok a úspěch
se dostavil - vyhráli jsme 1. místo.
Szotkowská Jiřina
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Základní škola a mateřská škola
Písečná
Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012
V tomto školním roce navštěvovalo základní školu 46 žáků a mateřskou školu 46 dětí. Do
ZŠ Jablunkov odchází do 6. ročníku 13 žáků a do první třídy nastoupí 13 prvňáčků.
Velkým přínosem pro žáky i učitelé bylo zahájení výuky v nové počítačové učebně
a ve školní družině, která se dopoledne využívá i jako třída pro výuku v dělených
hodinách. Snad se brzy podaří realizovat přístavbu školy tak, aby byly lepší podmínky
i pro mateřskou školu a výuku tělesné výchovy v ZŠ.
V průběhu roku jsme se pilně učili, vzdělávali a pořádali řadu akcí.
Fotogalerii můžete shlédnout na adrese http://msazspisecna.webnode.cz/ .
V listopadu proběhl projekt Jablečný den. Jablka zpracovaná výtvarnými
technikami, v písničkách a příbězích doprovázela žáky celým dopolednem. Sladkou
odměnou dětem byla jablka zapečená v listovém těstě. Atmosféra Vánoc byla oživena
zhotovením adventních věnců. S jejich výrobou nám pomáhala paní Darina Košťálová.
V zimě jsme pořádali zimní olympiádu i stavby ze sněhu, které se žákům velice povedly.
K vítání jara jsme využili vyfouknutá vajíčka a přírodniny k výrobě velikonočních
a jarních výrobků, které potom byly vystaveny ve třídách a na chodbě školy. Den Země
jsme oslavili úklidem okolí školy - sbíráním papírků, plastů, skla a všeho, co do přírody
nepatří s důrazem na význam jejich třídění. Odměnou za dobře vykonanou práci bylo
opékání párků. Červen byl měsícem oslavy Dne dětí, malování na chodníku, výletu na
Filipku a hledáním pokladu.
Mezi dlouhodobé akce patří naše účast v Recyklohraní. Letos jsme sbírali baterie,
staré elektrospotřebiče a plnili zadané úkoly. Za to žáci získali body, které jsme
v internetovém obchodě tohoto projektu směnili za výtvarné pomůcky. I letos jsme se
zúčastnili sběrové soutěže vyhlášené společností Nehlsen. Většina žáků se opět zapojila
velice aktivně a naše umístění v soutěži byla potěšující. Získali jsme dvakrát 2. místo ve
sběru starého papíru a 5. a 6. místo ve sběru PET lahví. Za toto umístění jsme obdrželi ve
sběrném dvoře v Jablunkově finanční odměny, které byly z části po zásluze rozděleny ve
formě sladkostí a drobných dárků zúčastněným žákům a zbytek byl použit na nákup
karimatek do tělocvičny a dalších potřebných pomůcek do školy.
Žáci pátého ročníku úspěšně plnili internetový kurz - „HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ“.
Nově jsme se zapojili do projektu Čtení pomáhá. Cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí
z pomoci druhým. Žáci po přečtení knih odpovídají na pár otázek vztahujících se ke knize
a získají 50 korun. Tuto odměnu si nelze vyzvednout v hotovosti, mohou ji však
věnovat někomu, kdo potřebuje pomoc třeba na výcvik
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pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která
nemůže chodit, na operace, které vrátí zrak africkým dětem…...
Během školního roku proběhly preventivní prožitkové programy na téma
vztahy ve třídě, komunikace, spolupráce ve skupině. Ve spolupráci s pedagogy ZŠ Písek
jsme společně připravili pro žáky program ke Dni prevence, který proběhl 1. června.
Cílem této akce bylo motivovat žáky ke vzájemné pomoci, toleranci a komunikaci mezi
sebou ve skupině. Žáci byli rozděleni do družstev, každé družstvo si vymyslelo svůj
název a na jednotlivých stanovištích plnili úkoly. Mohli si vyzkoušet ošetřit zraněného
spolužáka a přivolat pomoc. Zjišťovali, jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo,
jak se mají chodci nebo cyklisté chovat na silnici. Hovořili o škodlivosti kouření a jeho
dopadu na zdraví člověka, o pravidlech slušného chování ve škole, v rodině,
na veřejnosti, o důležitosti osobní hygieny. Prostřednictvím smyslů poznávali různé
druhy potravin a rozdělovali je na zdravé a takové, které zdraví příliš neprospívají.
V tělocvičně potom zjišťovali pomocí štafetového běhu svou rychlost
a obratnost.
Zapojili jsme se do soutěží sportovních - přespolní běh v Jablunkově,
celostátní oranžový pětiboj, vybíjená, atletický trojboj. Radek Sikora získal ve šplhu
2. místo. V mnoha běžeckých soutěžích se výborně dařilo Markétce Sikorové.
Ve výtvarné soutěži Jablunkovský džbánek se umístili Szotkowská Adrianka na
2. místě, Turková Klárka a Byrtus Lukáš na 3. místě, v soutěži Život na louce (DDM)
získali Jarek Košťál a Johanka Ćmielová 3. místo a v soutěži Vánoční strom (DDM)
obsadil 4. a 5. ročník 1. místo.
V pěveckých soutěžích byla úspěšná Klárka Turková, která získala první místa
v soutěžích Zpěváček 2012 a Super hlas Jablunkova.
Všem zúčastněným blahopřejeme.

Turnaj v nohejbalu

Dne 15.9.2012 se uskuteční 3. ročník nohejbalového
turnaje na víceúčelovém hřišti v Písečné. Turnaj je
organizován pro tříčlenná družstva.
Přihlášky je možné zasílat do 10.9.2012 na e-mail:
starosta@obecpisecna.cz nebo telefonicky na tel. č.:
725 146 249. Startovné za hráče činí 75 Kč. Systém
turnaje bude přizpůsoben počtu startujících družstev.
Pořadatelem turnaje je Obec Písečná. V případě
nepříznivého počasí se turnaj uskuteční v náhradním
termínu.

Školní rok 2012/2013 zahájíme 3. září 2012 v 8,00 hodin.

Děkuji všem zaměstnancům školy, obecního úřadu i rodičům za spolupráci.
Přeji pěkný zbytek prázdnin, M. Ligocká
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Usnesení č. 15 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 29.03.2012

Usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 15.05.2012

Zastupitelstvo obce Písečná

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
15/1.1
15/1.2
15/1.3
15/1.4
15/1.5

1. Schválilo
16/1.1
16/1.2
16/1.3
16/1.4
16/1.5

15/1.6
15/1.7
15/1.8
15/1.9
15/1.10
15/1.11
15/1.12
15/1.13
15/1.14

program jednání
návrhovou komisi: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala, p. Pavlusová
ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Mgr. Kantor
plnění usnesení č. 14 ze dne 13. 3. 2012
pořadí firem výběrového řízení na realizaci díla „Rekonstrukce Kulturního
domu Písečná - I. a II. etapa: 1. R+M stavební s.r.o., Bukovecká 615,
Jablunkov; 2. RESA s.r.o., Šalounova 778/18, Ostrava – Vítkovice;
3. Milan Holec stavební firma s.r.o., Nábřežní 1029, Třinec; 4. Slezská
stavební s.r.o., Míru 282, Třinec; 5. Zbyhněv Worek, Hrádek 445
Smlouvu o dílo s firmou R+M stavební s.r.o., Bukovecká 615, Jablunkov
na provedení díla „Rekonstrukce Kulturního domu Písečná - I. a II. etapa“
Mandátní smlouvu na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby
„Rekonstrukce Kulturního domu Písečná – I. a II. etapa“ s firmou H3 –
TEC spol. s r.o., Třinec, ve znění pozměňovacího návrhu
Smlouvu o dílo na výkon inženýrské činnosti na akci „Stavební údržba
mostu ev. č. M13 přes potok Kotelnice“ s Bc. Stanislavem Ćmielem,
Návsí 34
finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč na činnost 1. Běžeckému Jablunkov
členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR na rok 2012 ve výši
2 000,- Kč
rozpočtové opatření č. 1
Smlouvu o právu provést stavbu č. FM/3/r/2012/Koc s Moravskoslezským
krajem
Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd + přípojka vody
pro novostavbu rod. domu na pozemku parc. č. 796/4, k.ú. Písečná
u Jablunkova“
Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodní přípojky na pozemku
parc. č. 1110/1

2. Vzalo na vědomí
15/2.1
žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub
„RADOST“, Prostějov
15/2.2
žádost č.j. 76/12 o poskytnutí příspěvku na ČOV
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16/1.6
16/1.7
16/1.8
16/1.9
16/1.10
16/1.11
16/1.12
16/1.13
16/1.14
16/1.15

program jednání
návrhovou komisi: p. Kaleta, p. Szotkowski, p. Pavlusová
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Krzok
plnění usnesení č. 15 ze dne 29. 3. 2012
pořadí firem výběrového řízení na realizaci díla „Rekonstrukce Kulturního
domu Písečná – sanace zdiva podřezáním, svislá hydroizolace, dešťová
kanalizace, zpevněné plochy“: 1. Milan Holec stavební firma s.r.o., Třinec;
2. RESA – sanace a rekonstrukce spol. s r.o., Ostrava – Vítkovice; 3. R+M
stavební s.r.o., Jablunkov; 4. RB IZOL s.r.o., Havířov – Dolní Suchá
Smlouvu o dílo s firmou Milan Holec stavební firma s.r.o., Třinec, na
realizaci díla “Rekonstrukce Kulturního domu Písečná – sanace zdiva
podřezáním, svislá hydroizolace, dešťová kanalizace, zpevněné plochy“
vstup obce Písečná do Místní akční skupiny Jablunkovsko – zájmového
sdružení právnických osob, se sídlem Bystřice 334, 739 95 Bystřice
Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko – zájmové sdružení
právnických osob
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s Ing. Pavlem
Czepiecem, bytem Mosty u Jablunkova čp. 862, ve výši 30 000,- Kč
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku s obcí Písek pro školní rok 2011/2012
závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2011, a to bez výhrad
Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004488/6 se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
vodovodní přípojky s manželi Janem a Marií Byrtusovými
rozpočtové opatření č. 2
změnu podmínek dotačního programu na podporu instalace čistíren
odpadních vod pro žadatele, kteří instalovali ČOV před vyhlášením
programu
ukládá starostovi: připravit dodatek k Zásadám k dotačnímu programu
„Domovní ČOV, kanalizační přípojky“

2. Vzalo na vědomí
16/2.1
navržený Model jednotného
v Moravskoslezském kraji
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financování

veřejné

osobní

dopravy

16/2.2
16/2.3
16/2.4

žádost o finanční prostředky pro sociální službu poskytovanou v rámci
Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
žádost o zatrubnění příkopu č.j. 109/12
usnesení č. 3 z řádného zasedání kontrolního výboru ze dne 7. 5. 2012

Usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 26.06.2012
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
17/1.1
program jednání
17/1.2
návrhovou komisi: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
17/1.3
ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, p. Kaleta
17/1.4
plnění usnesení č. 16 ze dne 15. 5. 2012
17/1.5
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko na realizaci projektu „Výletiště Písečná –
multifunkční
centrum
kulturního,
společenského,
spolkového
a sportovního života“
17/1.6
Smlouvu o dílo se společností KVADRO s.r.o., Bohumín – Skřečoň,
na zpracování projektové dokumentace stavby Výletiště
17/1.7
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
Obecního úřadu Písečná se společností KVADRO s.r.o., Bohumín –
Skřečoň
17/1.8
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Rekonstrukci KD Písečná I. a II. etapa
se společností R+M stavební, s.r.o.“
17/1.9
pořadí nabídek na vybavení kuchyně Kulturního domu Písečná:
1. AMKOR Trading spol. s r.o. Třinec; 2. IGLOO Technika s.r.o.
Vendryně
17/1.10
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě mandátní se společností H3 – TEC
s.r.o. na výkon inženýrské činnosti ve znění pozměňovacího návrhu
17/1.11
změnu zásad pro poskytování dotací na instalaci ČOV, zemních filtrů
a kanalizačních přípojek dle předloženého návrhu
17/1.12
Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s pořízením
a instalací domovní čistírny odpadních vod s Bc. Davidem Ćmielem, trv.
bytem Písečná čp. 12, ve výši 30 000,- Kč se zapracováním
pozměňovacích návrhů
17/1.13
zadání pro vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace stavby splaškové kanalizace v rozsahu pro stavební povolení
včetně inženýrské činnosti
17/1.14
závěrečný účet obce Písečná za rok 2011, a to bez výhrad
17/1.15
rozpočtové opatření č. 3
17/1.16
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/7/i/2012/Ch
s Moravskoslezským krajem
17/1.17
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1004/2011 s firmou Delta Třinec, s.r.o.
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Senioři, přijďte si k nám užívat
Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické půdě
s vašimi vrstevníky. Využijte možnosti se kvalifikovaně a na univerzitní
úrovni systematicky seznamovat s českým jazykem a literaturou. Univerzita
třetího věku (U3V) je tu právě pro vás.
Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní (ve čtvrtek)
setkávat se svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě (PdF OU). Po absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu.
Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva
semestry, tj. jeden akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte
mezi své vrstevníky na přednášky se zajímavými informacemi. To vše jen za
symbolickou cenu osm set korun. (Posluchačem U3V se může stát každý občan
starší 60 let.)
Neváhejte. Podejte přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český jazyk
a literatura v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začíná již v září 2012.
Zavolejte nám (597 094 017, 734 355 862) nebo napište co nejdříve. Naše
adresa: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
v Ostravě, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Náš e-mail: filip.goszler@osu.cz.
Vícena: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5
Podrobněji o kurzu U3V:
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum
dalších médií. Seznámíte se s velkými díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly
české i světové literatury pro dospělé a děti i vztahem literatury a filmu, literatury
a hudby. Výklady doprovodíme četbou úryvků literárních textů, audio i video
ukázkami, můžete diskutovat i přijít s vlastními náměty. Zvláštní pozornost
budeme např. věnovat spisovné češtině a jazykové kultuře, výkladu českého
pravopisu, kultuře řeči i různým typům textů (v médiích, reklamě…).

Mgr. Hana Jenčová
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Placená inzerce

Milé maminky,
jste na mateřské dovolené a chcete si ji trochu zpestřit? Chcete
se naučit něco nového? Nebo prostě jen přijít na jiné myšlenky
a přijít „mezi lidi“? Zkuste kurs angličtiny pro maminky na
mateřské dovolené. Co nabízím?
•

•
•

Kurs přímo na Písečné vedený zkušenou lektorkou
(několikaletá praxe při výuce angličtiny v MŠ a ZŠ a na
jazykové škole – výuka dospělých, včetně obchodní
angličtiny)
Zázemí pro maminky s miminky – přebalovací a kojící koutek
Přizpůsobení výuky Vašim potřebám

A hlavně – příjemnou atmosféru a nenáročný styl výuky.
Pokud máte zájem, napište si o více informací
na
zuzanacmielova@email.cz nebo volejte na tel. číslo 604 461
034 (pouze v úterky a čtvrtky mezi 13. a 15. hod.). Můžete mě
kontaktovat i v případě zájmu o jinou formu angličtiny.
Těším se na spolupráci.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OBCE
ZAKONČENÍ PRÁZDNIN DNE 25.8.2012
9.00 - 16.00 - SOUSEDSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
10.00 – 12.00 – SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA PRO DĚTI
14.00 - 17.00 – ZÁBAVNÉ ATRAKCE PRO DĚTI – SKÁKACÍ
HRAD, ELEKTRICKÁ AUTÍČKA
15.00 – 17.00 - SOUTĚŽ PRO DĚTI S HASIČI – SESTŘIK
TERČE
15.00 – 17.00 - PROJÍŽĎKY NA KONÍCH PRO DĚTI
17.00
– VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUSEDSKÉHO
TURNAJE V KOPANÉ
OD 18.00
– DISKOTÉKA - DJ WENCA

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Kalendář akcí
•
•
•

25.8.2012 Den obce
6.9.2012 Zájezd Klubu důchodců
15.9.2012 Turnaj v nohejbalu

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.
E-mail: urad@obecpisecna.cz, www.obecpisecna.cz
Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Číslo 2 srpen 2012
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