Slovo na úvod

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

číslo 2 / srpen 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí spoluobčané,
léto je v plném proudu, prázdniny se přehouply do své druhé půle a já
přicházím s informacemi o dění v obci.
Jistě jste si všimli, že probíhá stavba „Snížení energetické náročnosti
základní a mateřské školy v obci Písečná“. Co se pod tímto pojmem
skrývá? Je to hlavně zateplení obvodových a suterénních stěn,
odvodnění celé budovy od spodních a dešťových vod, provedení nového
oplechování vnějších parapetů, atik a říms. Dojde také k výměně
nevyhovujících oken včetně vnitřních parapetů v suterénních prostorech
a další. Práce provádí firma Milan Holec a dokončení díla je
předpokládáno na 23. 8. 2013.
V letošním roce nás ještě čeká zateplení Kulturního domu Písečná, na
které bylo v současné době vyhlášeno výběrové řízení. S dokončením se
počítá do konce měsíce října letošního roku.
Vážení spoluobčané, v posledních týdnech došlo v naší obci k několika
případům krádeže. Zloději se zaměřili na věci, které je možné bez větších
obtíží odvézt.
Prosím Vás všechny o co největší obezřetnost, pokud se budou v obci
pohybovat neznámí lidé pochybného vzezření, případně neznámá auta,
dejte jim najevo, že si je prohlížíte a zapisujete jejich registrační značky.
Bylo by vhodné veškeré podezřelé osoby hlásit, důsledně zamykat,
zajistit kůlny, garáže na soukromých pozemcích. Rovněž je vhodné
nenechávat na pozemcích volně kola, sekačky a další materiál vhodný
pro zloděje, kteří si naši obec „našli“. Chceme, aby v naší obci bylo
pohodové bydlení.
Přeji příjemný zbytek prázdnin, zároveň Vás všechny zvu na Zakončení
prázdnin a den obce, který se koná dne 24. 8. 2013 na Výletišti Písečná.
Program naleznete na zadní straně zpravodaje.
Žaneta Poloková, místostarosta
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Z odpadového hospodářství
•

Poplatky za odpady
Poplatky za komunální odpad na 2. pololetí 2013 se vybírají do
30.9.2013. 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 2013 budou ještě 3 svozy, a to ve 37., 43. a 49. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 19.10.2013
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

Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu
svá životní jubilea.
Květen
08. 05.
09. 05.
14. 05.

Vladislav Lysek
Anna Kantorová
Květuše Pastuszková

65 let
70 let
65 let

Písečná 149
Písečná 147
Písečná 31

Červen
07. 06.
14. 06.

Marie Stecová
Jan Lysek

80 let
70 let

Písečná 137
Písečná 169

Červenec
02. 07.
02. 07.
16. 07.
20. 07.
25. 07.
29. 07.

Marie Ćmielová
Helena Nogová
Emilie Puczoková
Emil Suszka
Anna Placzková
Zuzana Czyžová

60 let
75 let
60 let
80 let
60 let
65 let

Písečná 12
Písečná 121
Písečná 175
Písečná 123
Písečná 129
Písečná 66

Srpen
27. 08.

Aloisie Karchová

70 let

Písečná 174

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

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
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Volejbal Písečná 2013 turnaj smíšených družstev
Dne 31.8.2013 se uskuteční 4. ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev na víceúčelovém hřišti
v Písečné. Přihlášky je možné zasílat do 28.8.2013 na
e-mail: ivona.cmielova@seznam.cz. V družstvu musí
hrát minimálně dvě ženy. Startovné za hráče činí 75
Kč. Začátek turnaje je v 9.30 hod., prezentace od 9.00
hod.
Systém
turnaje
bude
přizpůsoben
počtu
startujících družstev. Pořadatelem turnaje je Obec
Písečná. V případě nepříznivého počasí se turnaj
uskuteční v náhradním termínu.

Vážené dámy a dívky !
Ve čtvrtek 12. 9. 2013 od 18.00 hod se v našem Kulturním domě v Písečné bude konat
předváděcí lekce Pilates.
• První lekce bude zcela zdarma
• Zkušená instruktorka paní Gabriela Lipus
• Jste zvány všechny bez ohledu na věk
• Vezměte si sebou: podložku (karimatku), ručník a halovou obuv. Je možné
cvičit i naboso
• Podle zájmu si s paní instruktorkou domluvíme stálý termín cvičení, takže určitě
přijďte!

Proč cvičit Pilates
Pilates zpevňuje zádové, břišní a
hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu,
ohebnost, rovnováhu, koordinaci a
dýchání. Zlepšuje držení celého těla, ulevuje od bolestí zad a krku, je prevencí před
osteoporózou, je cestou k relaxaci a boji proti stresu, zlepšuje tělesnou stabilitu, je
vhodným doplňkem k rehabilitacím.

Kalendář akcí
•
•
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24.8.2013 Den obce
31.8.2013 Volejbalový turnaj
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Usnesení č. 25 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 2. 5. 2013

Usnesení č. 26 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 20. 6. 2013

Zastupitelstvo obce Písečná

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1. Schválilo

25/1.1
25/1.2
25/1.3
25/1.4
25/1.5
25/1.6
25/1.7
25/1.8
25/1.9
25/1.10
25/1.11
25/1.12
25/1.13
25/1.14
25/1.15
25/1.16
25/1.17
25/1.18
25/1.19

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, Mgr. Kantor
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, p. Kaleta
plnění usnesení č. 24 ze dne 26. 3. 2013
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu Výletiště s firmou Milan Holec, stavební
firma, s.r.o.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu Výletiště s firmou Milan Holec, stavební
firma, s.r.o.
pořadí nabídek na zhotovení kuchyňského koutu v objektu Výletiště v tomto pořadí:
1. Byrtus Nábytek, Písečná 187; 2. Truhlářství Cienciala Jan, Písek; 3. SALU
systems s.r.o., Jablunkov
pořízení vnitřního vybavení Výletiště dle předloženého návrhu
podmínky výběrového řízení na zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ
Písečná
Smlouvu o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky s firmou SMP Net, s.r.o.
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 28 429,- Kč na ekologické vytápění s paní ...,
bytem …
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na instalaci domovní čistírny
odpadních vod s manželi …, bytem …
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na instalaci domovní čistírny
odpadních vod s manželi …, bytem …
úpravu zásad pro poskytování dotací na pořízení domovních čistíren odpadních vod
poskytnutí finančního příspěvku na nákup materiálu do výše 2 000,- Kč na opravu
kapličky u „Tří křížů“
finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na pořádání akce Běh na Bahenec žadateli Ing.
Milanu Lyskovi
rozpočtové opatření č. 3
ceník pronájmu a energií objektu Výletiště Písečná pro rok 2013
osvobození od pronájmu zájmovým organizacím se sídlem v obci Písečná v objektu
Výletiště

26/1.1
26/1.2
26/1.3
26/1.4
26/1.5

26/1.6
26/1.7
26/1.8
26/1.9
26/1.10
26/1.11
26/1.12
26/1.13
26/1.14
26/1.15

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, Mgr. Cienciala
ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, Mgr. Kantor
plnění usnesení č. 25 ze dne 2. 5. 2013
pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti základní
a mateřské školy v obci Písečná“: 1. Milan Holec stavební firma s.r.o., Třinec;
2. Zbyhněv Worek, Hrádek 445; 3. Zowada s.r.o., Jablunkov; 4. REVOLT s.r.o.,
Oldřichovice
Smlouvu o dílo s firmou Milan Holec stavební firma s.r.o., Nábřežní 1029, 739 61
Třinec, na realizaci díla „Snížení energetické náročnosti základní a mateřské školy
v obci Písečná“
Mandátní smlouvu na provádění stavebně technického dozoru stavby „Snížení
energetické náročnosti základní a mateřské školy v obci Písečná“ s firmou Dozor
stavitele s.r.o. se sídlem Jablunkov 628
podmínky výběrového řízení na zakázku „Zateplení Kulturního domu Písečná“
závěrečný účet obce Písečná za rok 2012, a to bez výhrad
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na pořízení domovní čistírny
odpadních vod s panem …, bytem ...
rozpočtové opatření č. 4
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku mezi obcí Písečná a městem Jablunkov
dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na výkon inženýrské činnosti s firmou H3-TEC, s.r.o.
závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2012, a to bez výhrad
žádost č.j. 192/2013 o navezení kameniva na pozemek ve vlastnictví obce Písečná

2. Vzalo na vědomí
25/2.1
25/2.2

žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti
usnesení a zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 3. 2013
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Usnesení č. 27 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 23. 7. 2013

Placená inzerce

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
27/1.1
27/1.2
27/1.3
27/1.4
27/1.5
27/1.6
27/1.7
27/1.8
27/1.9
27/1.10
27/1.11

program jednání
návrhovou komisi: p. Rathouská, p. Szotkowski, Ing. Krzok
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, p. Kaleta
plnění usnesení č. 26 ze dne 20. 6. 2013
záměr výstavby jednoho oddělení s kapacitou 28 dětí pro mateřskou školu v obci
Písečná
zrušení výzvy veřejné zakázky „Zateplení Kulturního domu Písečná”
vyhlášení výzvy na zakázku malého rozsahu „Zateplení Kulturního domu Písečná”
uzavření Mandátní smlouvy na činnosti spojené s administrací dotace na „Zateplení
Kulturního domu Písečná” s firmou C.E.I.S.CZ, s.r.o., Masarykovy Sady 51/27, 737
01 Český Těšín
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-8008697/2
rozpočtové opatření č. 5
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 90628/2012 o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava

2. Odložilo
27/2.1

projednání výkonu technického dozoru investora na stavbě “Zateplení Kulturního
domu Písečná”

3. Vzalo na vědomí
27/3.1
27/3.2
27/3.3

žádost č.j. 262/13 o řešení povrchových vod v části Písečná - Lazy
informace ohledně úpravy komunikace v části Písečná – Žihla dle žádosti č.j. 192/13
rezignaci kronikářky obce Písečná
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Výměna řidičských průkazů
Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy upozorňuje na nutnost výměny řidičských
průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro
jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Na ORP Jablunkov k datu 08. 04. 2013 zbývalo k výměně 1 161 řidičských průkazů, což
činí 71.10% z celkového počtu.
Vzhledem k značnému objemu řidičských průkazů určených k výměně, je smyslem této
informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a eliminování
stresujících situací vyvolaných obrovským náporem zájemců o výměnu řidičských
průkazů před koncem lhůty. Z toho důvodu se obracíme na všechny držitele uvedených
typů řidičských průkazů, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak
zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci terminovaného období při výměně
řidičského průkazu.
Výměna řidičského průkazu se provádí bezplatně. K vyřízení žádosti je potřebný platný
průkaz totožnosti, stávající řidičský průkaz a jedna fotografie 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled).
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

DEN OBCE A ZAKONČENÍ PRÁZDNIN
24.8.2013 V AREÁLU VÝLETIŠTĚ PÍSEČNÁ
9.00 – 15.00
10.00 – 12.00
12.00 - 17.00
15.00 – 17.00
17.00
18.30 – 20.00
OD 20.00

SOUSEDSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA PRO DĚTI
SKÁKACÍ HRAD A ZÁBAVNÉ ATRAKCE
PRO DĚTI
PROJÍŽĎKY NA KONÍCH PRO DĚTI
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUSEDSKÉHO TURNAJE
V KOPANÉ
DECHOVÝ ORCHESTR JABLUNKOVANKA
DISKOTÉKA - DJ ROMAN a DJ L-M

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.
E-mail: urad@obecpisecna.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.
Číslo 2 srpen 2013
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