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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

tentokrát  budou má úvodní slova zpravodaje spíše slovy závěrečnými.  Už za dva 
měsíce skončí čtyřleté volební období 2010 – 2014 a Vy dostanete možnost volit 
nové  zastupitele.  Rád  bych  jménem  celého  zastupitelstva  stručně  zrekapituloval 
končící volební období. 
Zastupitelstvo  obce  pracovalo  od  8.11.2010  v tomto  složení:  Bc.  David  Ćmiel, 
starosta; Žaneta Poloková, místostarostka; Libor Szotkowski, předseda kontrolního 
výboru; Mgr. Bogdan Cienciala, člen kontrolního a finančního výboru; Mgr. Pavel 
Kantor, člen finančního výboru; Ing. Jan Krzok, předseda finančního výboru a člen 
kontrolního  výboru;  Karel  Kaleta,  předseda  výboru  pro  národnostní  menšiny. 
Starosta  pracoval  ve  volebním  období  jako  uvolněný,  místostarostka  jako 
neuvolněná.  V průběhu  volebního  období  se  uskutečnilo  celkem  35  zasedání, 
9.9.2014  je  plánováno  poslední  36.  zasedání.  Všechny  usnesení  z jednání  jsou 
zveřejněny na webových stránkách naší obce – www.obecpisecna.cz. 

Rok 2010
- schválen záměr zateplení budovy ZŠ a pořízení projektové dokumentace
- schválen záměr přístavby budovy ZŠ

Rok 2011
- schválena Rozvojová strategie obce
- je  provedena  rekonstrukce  kapličky  sv.  Izidora  (kaplička  se  zvoničkou) 

s využitím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 79 821,- Kč
- v budově ZŠ Písečná je realizována půdní vestavba, vzniká počítačová učebna a 

učebna  školní  družiny  se  sociálním  zázemím,  projekt  je  realizován  s  dotací 
Moravskoslezského kraje ve výši 550 000,- Kč

- zpracovává  se  projektová  dokumentace  k  přístavbě  a  rekonstrukci  ZŠ  a  MŠ 
Písečná

- zpracovává se projektová dokumentace Rekonstrukce Kulturního domu Písečná
- obec slaví 10. výročí osamostatnění
- obec získává významné ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award za dotační 

program na podporu ekologického vytápění
- je  schválen  nový  dotační  program  na  podporu  instalace  domovních  čistíren 

odpadních vod v obci
- obec  poskytuje  dotace  na  instalaci  ekologického  vytápění  v  celkové  výši 

57 352,- Kč

Rok 2012
- je  provedena  rekonstrukce  vnitřních  prostor  Kulturního  domu  Písečná, 

hydroizolace  a  dešťová  kanalizace  budovy  s  využitím  dotace 
z Moravskoslezského kraje ve výši 550 000,- Kč
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- je provedena celková rekonstrukce mostu ev.č. 13 přes potok Kotelnice 
- obec Písečná vstupuje do Místní akční skupiny Jablunkovsko
- je zahájena výstavba Výletiště
- zahajuje se zpracování projektové dokumentace Splaškové kanalizace
- obec poskytuje dotace na ekologické vytápění v celkové výši 73 832,- Kč
- obec poskytuje dotace na domovní čistírny v celkové výši 147 267,- Kč

Rok 2013
- je  dokončena  stavba  Výletiště  Písečná  –  multifunkční  centrum  kulturního, 

společenského,  spolkového  a  sportovního  života  s  využitím  dotace 
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve výši  4 945 878,39 
Kč

- je provedeno zateplení budovy ZŠ a MŠ Písečná s využitím dotace OP Životní 
prostředí ve výši 1 010 529,65 Kč

- je  provedeno  zateplení  budovy  Kulturního  domu  Písečná  a  výměna  střešní 
krytiny s využitím dotace OP Životní prostředí ve výši 969 361,20 Kč

- obec poskytuje dotace na ekologické vytápění ve výši 110 570,- Kč
- obec poskytuje dotace na domovní čistírny ve výši 263 546,- Kč

Rok 2014
- rozpočet obce na rok 2014 je schválen s rezervou ve výši 9 992 642,- Kč
- je  zpracována  architektonická  studie  Obecního  úřadu  a  Mateřské  školky  a 

vyhlášeno výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace
- je zpracována architektonická studie Rekonstrukce hasičské zbrojnice
- je provedena rekonstrukce povrchu místní komunikace v části Písečná – Lazy
- obec poskytuje dotace na ekologické vytápění v celkové výši 80 812,- Kč
- obec poskytuje dotace na domovní čistírny v celkové výši 59 757,- Kč

- Věřím, že výše jmenované aktivity přispěly k významnému rozvoji naší obce. 
Chtěl bych závěrem poděkovat všem členům zastupitelstva obce za spolupráci. 
Poděkování patří také všem, kteří se významně podíleli na rozvoji obce, i na 
jejím společenském a kulturním životě a díky nimž naše obec žije. Mám tím na 
mysli především vedení ZŠ a MŠ Písečná, pedagogickým pracovníkům, členům 
SDH Písečná, členům Klubu důchodců, PZKO i dalším aktivním členům všech 
našich neziskových organizací i zaměstnancům obecního úřadu. 
Jménem  celého  zastupitelstva  děkuji  Vám  občanům  za  cenné  podněty  a 
spolupráci v průběhu uplynulého volebního období. 

David Ćmiel, Váš starosta
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Z odpadového hospodářství…
• Poplatky za odpady

Poplatky za komunální odpad na 2. pololetí 2014 se vybírají do 
30.9.2014. 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 
2014 budou ještě 3 svozy, a to ve 39., 45. a 51. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 18.10.2014

stanoviště sběru hodina
u kulturního domu 12.30 – 13.00

konečná – autobusová točna 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!
*************************************************************************************************************************************

K likvidaci nadbytečného komunálního odpadu využijte
sběrného dvora Společnosti Nehlsen Třinec s.r.o. v Jablunkově

Telefonní číslo: 725 530 227
Provozní doba:
Pondělí 8.00 – 16.30
Úterý 8.00 – 14.00
Středa 8.00 – 16.30                        
Čtvrtek 8.00 – 14.00
Pátek 8.00 – 14.00
Sobota 7.30 – 12.00
Neděle    zavřeno
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Obecní úřad informuje…
Informace pro o  byvatele  

Žádáme všechny majitele  rodinných domů,  u kterých  dojde  ke změně 
počtu trvale žijících obyvatel, aby tuto skutečnost nahlásili nejpozději do 
15 dnů, ode dne kdy ke změně došlo. Jedná se zejména o narození, úmrtí 
a odhlášení z trvalého pobytu. Tuto skutečnost je nutno doložit patřičnými 
doklady (rodný list, úmrtní list, potvrzení o změně místa trvalého pobytu 
z jiné obce).

Informace pro cizince k volbám

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou Volby do zastupitelstva obce. 
Informujeme občany Písečné, kteří mají polské nebo slovenské státní 
občanství a chtějí v těchto volbách hlasovat, musí se přijít přihlásit na 
Obecní úřad Písečná. Toto neplatí pro občany, kteří již v letošním roce 
hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu. 

Pranostiky na toto období…

Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě do rybníka.

Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.

Když v srpnu fouká severák, bude dlouho pěkně pak.

Když je vlhko v září, v lesích se houbám daří.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny 

potrvají.
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 

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

Květen
            06. 05. Lubomír Chlouba 60 let Písečná 37

24. 05. Jana Borkovcová 60 let Písečná 83
            31. 05. Anna Byrtusová 65 let Písečná 106

31. 05. Jan Placzek 65 let Písečná 129
            
            Červen

25. 06. Jan Mitręga 60  let Písečná 179
25. 06. Anna Byrtusová 70 let Písečná 145

Srpen
25. 08. Monika Jachnická 65 let Písečná 100
26.08. Rozálie Kufová 90 let Písečná 921
28.08. Anna Sikorová 70 let Písečná 38

Přejeme všem pevné 

zdraví, hodně štěstí, elánu,  

spokojenosti a pohody do 

dalších let.
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Setkání jubilantů
Dne  18.6.2014  proběhlo  v  Kulturním  domě  Písečná  již  druhým  rokem  "Setkání 
jubilantů". Pozváni byli všichni občané Písečné, kteří v letošním roce dosáhli krásného 
životního jubilea, a to 70, 75, 80, 85, 90 a více let. Kromě malého pohoštění ještě každý 
z přítomných jubilantů obdržel dárkový balíček a ženy navíc dostaly od pana starosty 
i kytičku. Ke zpestření zábavy zatančili, zahráli a zazpívali členové folklórního souboru 
Mionší. 
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Mateřská škola Písečná

Pořád  se  něco  děje  aneb  Ohlédnutí  za  minulým  školkovým  rokem 
2013/2014

Poté, co jsme se všichni zase po dlouhých letních prázdninách ve školce sešli a přivítali  
nové kamarády, začal pro nás rok plný práce a učení se, ale také hraní a legrace.  V tomto 
školním roce  jsme připravili  a  uskutečnili  několik projektů,  do kterých  se zapojovaly 
všechny děti. Naše „malé úkoly“ byly zaměřeny především na seznamování se s okolím, 
tradicemi a obyčeji, které se vážou k danému ročnímu období.

 Například:
-návštěva hřiště pro hru a ekologické poznávání v Žihle,
-Drakiády se zúčastnili   rodiče i prarodiče. 
- Plavecká výuka a seznamování s vodou. Děti si v bystřickém bazénu užily spousty her a 
vodních skotačení. 
-Pro lesní zvířátka jsme připravili Mikulášskou nadílku. Ke krmelci jsme donesli ovoce,  
zrní, seno, kaštany a žaludy.
-Na podzim mladší dětí vyráběly ovocnáčky a kaštánky, z pilin a punčoch různá zvířátka
-Společně s  rodiči proběhly dílničky.
-Mladší dětí vyráběly ruční  papír
 -1. třída  pekla voňavé vánoční perníčky.
 - Do školy přišel  Mikuláš s čertem a andělem.
-Každá třída si vystrojila svůj vánoční stromeček.
-Autobusem jsme jeli do Jablunkova do Kina
-Na Dětském karnevalu  se sešly rozličné masky, na které čekal v KD Klaun z Balonkova 
-Pro předškolní děti před zápisem do první třídy bylo připraveno zábavné dopoledne ve 
škole. -Zúčastnili jsme se Jarní výtvarné soutěže na téma planeta Země.
- v Kulturním domě proběhla oslava MDŽ. Děti si připravily pro maminky malé dárečky.
- autobusový zájezd do divadla v Českém Těšíně na představení Sněhurka a 7 trpaslíků.
 -1. června jsme oslavili svátek dětí a hledali  poklad.
-fotografování,
-mladší  děti  v  rámci  dopravní  výchovy  si  vyzkoušely  jízdu  na  kole  se  správným 
dodržováním bezpečnostních a dopravních předpisů
-školní Olympiáda mladších dětí
- Dětské radovánky
-výlet vlakem s rodiči na horskou chatu Zuzana v Mostech u Jablunkova.
- loutkové divadlo Kašpárek
- loučení s předškoláky
Spolupracovali jsme s OÚ a Klubem důchodců Písečná, na jejich oslavu Dne matky jsme 
nacvičili pásmo básniček, písniček a krátkou scénku. Sbírali jsme starý papír, PET láhve 
a monočlánky.

Děkuji všem za spolupráci, Szotkowská Jiřina 
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Usnesení č. 34 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne 17. 4. 2014 

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
34/1.1 program jednání
34/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
34/1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Mgr. Kantor
34/1.4 plnění usnesení č. 33 ze dne 20. 2. 2014
34/1.5  Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 651,- Kč na instalaci ekologického 

vytápění  s ..., trv. bytem ...
34/1.6 revokaci  usnesení  č.  32/1.13  o  schválení  Smlouvy  o  zřízení  věcného  

břemene č. FM/61/e/2013/Koc
34/1.7 Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  FM/22/e/2014/Koc  

s Moravskoslezským krajem
34/1.8 finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na pořádání akce Běh na Bahenec  

žadateli ...
34/1.9 zpevnění povrchu příjezdové komunikace na pozemku p.č. 1103/1
34/1.10 návrh na rozvoj areálu Výletiště se zapojením veřejnosti 

2. Vzalo na vědomí 
34/2.1 informaci  o  jednostranném  zvýšení  základní  časové  odměny  za  právní  

služby poskytované společností AK Hajduk a partneři 
ukládá: připravit návrh dodatku ke smlouvě

Usnesení č. 35 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne 25. 06. 2014 

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
35/1.1   program jednání
35/1.2   návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Kantor, p. Szotkowski
35/1.3      ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
35/1.4 plnění usnesení č. 34 ze dne 17. 4. 2014
35/1.5 zpracování  stavební  projektové  dokumentace  pro  územní  rozhodnutí 

stavby „Obecní úřad a Mateřská škola Písečná“ včetně přilehlých ploch 
dle studie a dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby pro 
budovu Obecního úřadu a Mateřské školy Písečná
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35/1.6 vyhlášení  výběrového  řízení  zakázky  malého  rozsahu  Zpracování 
projektové  dokumentace  pro  územní  rozhodnutí,  stavební  povolení  a 
prováděcí dokumentaci stavby „Obecní úřad a Mateřská škola Písečná“

35/1.7 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 161 Kč na instalaci ekologického 
vytápění s ..., bytem Písečná ...

35/1.8 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  30 000  Kč  na  instalaci  domovní 
čistírny odpadních vod s ..., bytem Písečná ...

35/1.9 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na instalaci ekologického 
vytápění s ..., bytem Písečná ...

35/1.10 zpracování prováděcí dokumentace stavby „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a 
MŠ Písečná“

35/1.11 vyhlášení  výběrového  řízení  na  zakázku  malého  rozsahu  „Zpracování 
prováděcí  dokumentace  stavby  -  Přístavba  a  rekonstrukce  ZŠ  a  MŠ 
Písečná“

35/1.12 Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace se společností  Strojírny a 
stavby Třinec, a.s. se sídlem Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

35/1.13 uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se 
společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

35/1.14 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 
21 Praha 4

35/1.15 členský  příspěvek  na  rok  2014  ve  výši  2000  Kč  Spolku  pro  obnovu 
venkova ČR

35/1.16 účetní závěrku obce Písečná sestavenou k 31. 12. 2013
35/1.17 závěrečný účet obce Písečná za rok 2013, a to bez výhrad
35/1.18 účetní  závěrku  příspěvkové organizace  Základní  škola a  Mateřská  škola 

Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42, sestavenou k 31. 12. 2013
35/1.19 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Mysliveckému sdružení 

Potůčky – Písek na přikrmování zvěře v zimním období
35/1.20 rozpočtové opatření č. 1
35/1.21 stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období, zastupitelstvo bude 

sedmičlenné

2. Vzalo na vědomí
35/2.1 architektonickou studii Hasičské zbrojnice v obci Písečná
35/2.2 závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2013

3. Neschválilo
35/3.1 ve  smyslu  stanov  Regionálního  sdružení  územní  spolupráce  Těšínského 

Slezska,  čl.  V Členství,  bodu 1 vstup  do  Regionálního  sdružení  územní 
spolupráce Těšínského Slezska a souhlasí, že ve smyslu čl. XI Financování 
činnosti Sdružení a závazky, bodu 1a. bude roční příspěvek řádného člena 6 
Kč / osoba / rok
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Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím násilím. Je 
to  mnohem  častější  jev,  než  se  většina  lidí  domnívá.  Jedná  se  o  chování,  které 
v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. 

Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie v Havířově je napomáhat 
svým  uživatelům  při  řešení  jejich  krizové  situace,  kterou  domácí  násilí  určitě  je.  
Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují zásady diskrétnosti, anonymity,  
profesionálního  a  individuálního  přístupu,  tolerance,  respektují  rozhodnutí  uživatele. 
Veškeré  zajišťované  služby  jsou  bezplatné.  INTERVENČNÍ  CENTRUM 
v Havířově je jednou z mnoha služeb nabízených Slezskou diakonií. 

Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov patří :
- telefonické,  osobní  konzultace,  emaily,  dopisy,  doprovody.  Pracovnice 

Intervenčního centra Havířov jsou schopny na žádost spolupracující organizace 
nebo  samotného  uživatele  v nepříznivé  sociální  situaci  vyjet  k osobní 
konzultaci i do vzdálenějších lokalit.

- Poskytnutí  sociálního a základního právního poradenství, související s oblastí 
domácího násilí  pro osobu ohroženou domácím násilím. Pracovnice,  konající 
konzultaci  analyzuje  podle  informací  uživatele  jeho  situaci  a  s ohledem  na 
veškeré  aspekty navrhne možnosti  řešení  současného stavu. Záleží  pouze na 
samotném uživateli, zda nabízené možnosti přijme. Pracovnice Intervenčního 
centra  v plné  míře  respektují  rozhodnutí  uživatele  a  nenutí  je  do  určitého 
způsobu řešení jeho situace. 

- Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání – pracovnice Intervenčního 
centra jsou schopny sepsat s uživatelem svých služeb žádosti, žaloby a návrhy 
předběžných  opatření  podle  jejich  informací.  Jedná  se  o  návrhy  a  žaloby, 
související  s domácím násilím.   Jedná se  např.:  žádost  o  rozvod,  žaloba  na 
zrušení společného nájmu, žaloba na vyklizení nemovitosti, návrh na podání 
předběžného opatření apod. 

- Bezpečnostní  plánování  –  pracovnice  se  svým  uživatelem  mohou  probrat 
bezpečnostní plán, který poslouží k zachování bezpečnosti ohrožené osoby jak 
v případě, kdy se rozhodne setrvat v násilném vztahu, tak pro případ, kdy se 
rozhodne ze vztahu odejít. 

- Ventilace  – v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov  nalezne uživatel  prostor 
pro  vyjádření  svých  emocí  a  ventilaci,  která  je  v případech  domácího  násilí 
velmi důležitá. Provází uživatele procesem domácího násilí s tím, že se může 
na pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit. 
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- Poskytování  krizové  intervence  –  pracovnice  Intervenčního  centra  jsou 
proškoleny v poskytování  pomoci  osobám v krizi  a  jsou  schopny poskytnout 
krizovou intervenci jak telefonickou, tak osobní. 

- Služby  INTERVENČNÍHO  CENTRA  Havířov  jsou  bezplatné,  anonymní, 
diskrétní a dobrovolné. Uživatel služeb INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov 
zde nalezne bezpečné prostředí, kde bude přijímán bez předsudků a s důvěrou. 

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto 
INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově kontaktovat na adrese:  

Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu), 
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, 
tel: 596 611 239 
mobil: 739 500 634 email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz

zpracovaly pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov

Jubilejní 15. ročník Sousedského turnaje 
v kopané Písečná 2014

Opravdu je tomu tak,  letos  to  bude již  15 let,  co jsme začali  srovnávat 
fotbalové  umění  mezi  sousedy v rámci  turnaje.  Tento  turnaj  spolu  se  Silvestrovským 
fotbalem (který se pravidelně koná ještě o rok déle) již patří k tradičním akcím v naší 
obci.
                       Letošní jubilejní ročník se uskuteční v sobotu 23.8.2014 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  +  brankář,  startovné na  každého hráče 
(včetně  náhradníků)  je  150,-  Kč.  Kapitáni  jednotlivých  mužstev 
předají  jmenný  seznam  hráčů  s názvem  mužstva  a  složením 
startovného  do  15.8.2014  Janu  Krzokovi,  Písečná  44,     mob. 
724 299 121, e-mail  jkrzok@seznam.cz.

Milí spoluobčané, jste všichni zváni na sportovní klání, jak ti 
aktivní, kteří ukážou své umění přímo na hřišti, tak i ti, kteří budou 
z ochozů sledovat dění na hřišti,  povzbuzovat ,,své koně“ a bavit se 
s přáteli.  

            Na setkání s Vámi se těší Ing. Jan Krzok
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 

DEN OBCE 
A ZAKONČENÍ PRÁZDNIN

 

23. 8. 2014 V AREÁLU VÝLETIŠTĚ PÍSEČNÁ

  9.00 – 15.00 SOUSEDSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
10.00 – 12.00 SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA PRO DĚTI
10.00 – 17.00 BUBLINOVÝ FOTBAL A ZÁPASY SUMO
12.00 - 17.00 SKÁKACÍ HRAD A ZÁBAVNÉ ATRAKCE 

         PRO DĚTI                      
15.00 – 17.00 KLAUNIÁDA A DISKOTÉKA PRO DĚTI
15.00 – 17.00 PROJÍŽĎKY NA KONÍCH PRO DĚTI  
17.00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUSEDSKÉHO 

TURNAJE V KOPANÉ
18.00 – 20.00  DECHOVÁ HUDBA ROZMARÝNKA A LIDOVÝ 

VYPRAVĚČ
20.30 – 22.00 LUCIE & WANASTOWI VJECY REVIVAL
OD 22.00       DISKOTÉKA – DJ LABAJ

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 2014
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