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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
úvodník prvního vydání zpravodaje v letoš-
ním roce nemohu začít jinak než informacemi 
o výrazném postupu v projektech Splašková 
kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské 
sítě Písečná, u kterých bylo úspěšně ukončeno 
výběrové řízení a byla uzavřena smlouva o 
dílo se společností Mobiko Plus, a.s., se sídlem 
ve Valašském Meziříčí, v celkové hodnotě  
53 046 162,96 Kč včetně DPH. Cena díla se dále 
člení na stavbu kanalizace s náklady ve výši  
43 268 322 Kč a stavbu chodníku s inženýrskými 
sítěmi s náklady ve výši 9 777 839 Kč. Finan-
cování stavby kanalizace je zajištěno z dotace 
poskytnuté v rámci Operačního programu 
životní prostředí ve výši 29 055 000 Kč a zbylé 
náklady ve výši 16 557 596 Kč budou hrazeny  
z rozpočtu obce. Součet těchto částek je vyšší 
než samotná cena stavby ze smlouvy o dílo, zahr-
nuje však i další náklady projektu, které pokrý-
vají  řízení stavby, administraci dotace, autorský 
dozor a jiné. Vzhledem k tomu, že máme v roz-
počtu vytvořenou rezervu ve výši 24 mil. Kč, není 
nutné si na kanalizaci sjednávat bankovní úvěr. 
Financování stavby chodníku a inženýrských sítí 
je v tuto chvíli ještě otevřené, kdy čekáme na 
výsledky hodnocení žádosti o dotaci ve výši cca 
3,5 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Pokud dotace nebude schválena, pokry-
jeme výstavbu chodníku vlastními prostředky  
a to i se zapojením předpokládaných příjmů roz-
počtu roku 2019. Ze smlouvy o dílo vyplývá pro 
zhotovitele mnoho povinností, jednou z nejdů-
ležitějších je lhůta pro dokončení díla. Stavební 
práce musí být zahájeny do konce měsíce března 
2018 a ukončeny musí být ve lhůtě 540 dnů, 
ukončení stavebních prací tak předpokládáme 
v průběhu měsíce září 2019. Stavba kanalizace 
zahrnuje realizaci hlavních kanalizačních stok  

o průměru DN 250 a DN 300 na veřejně přístup-
ných pozemcích a podružných kanalizačních stok 
pro napojení nemovitostí, které budou ukončeny 
u hranic soukromých pozemků. V rámci hlavní 
stavby bude realizováno i 19 tlakových domov-
ních přípojek zakončených domovní jímkou  
s čerpadlem. Projekt počítá s připojením cca 
160 rodinných domů. Na webových stránkách 
obce jsou na tomto odkazu dostupné jednotlivé 
stavební výkresy - http://www.obecpisecna.cz/
obecni-urad/kanalizace/
Pro napojení jednotlivých nemovitostí je nutné 
zpracovat projekt domovní přípojky a vyřídit 
územní souhlas. Obec občanům pokryje náklady 
spojené s vyřízením povolení pro výstavbu 
domovní přípojky. Projekty domovních přípo-
jek bude zpracovávat společnost MEDIUM pro-
jekt v.o.s. Pardubice na základě již uzavřené 
smlouvy v ceně 3 872 Kč včetně DPH za jednu pří-
pojku. Obec dále vlastníkům nemovitostí  uhradí  
i správní poplatek za každou přípojku ve výši  
500 Kč. Společnost MEDIUM projekt byla zpraco-
vatelem projektové dokumentace hlavní stavby 
a s místními poměry je seznámena. Úhrada 
nákladů na přípravu projektové dokumentace 
přípojky bude smluvně podmíněna závazkem 
napojení na kanalizaci. Před napojením na kana-
lizaci budou jednotlivé domácnosti uzavírat 
smlouvu o odvádění splaškových vod s provo-
zovatelem kanalizační sítě. Cena stočného bude 
předmětem jednání a zatím nebyla stanovena, 
lze však předpokládat, že se bude pohybovat  
v úrovni cca 40 Kč/m3.
Výstavbu domovní přípojky kanalizace si 
budou realizovat na své náklady vlastníci 
nemovitostí. Obec bude na výstavbu přípojky 
poskytovat dotaci ve výši 300 Kč/na 1 běžný 
metr. Všichni vlastníci nemovitostí, u kterých 
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je technicky možné provést napojení nemovi-
tosti na kanalizaci, obdrží písemné podklady 
obsahující žádost o zajištění územního sou-
hlasu pro stavbu domovní přípojky a návrh 
smlouvy o úhradě nákladů spojených s povo-
lením přípojky. Podklady budou obsahovat  
i pozvánku a termín veřejné schůze se zástupci 
stavební firmy Mobiko Plus, zástupci technic-
kého dozoru investora firmy G-servis a projek-
tanta stavby. 
Povinnost napojení rodinných domů na splaš-
kovou kanalizaci vyplývá ze zákona o vodách  
č. 254/2001 Sb. a zákona o vodovodech a kana-
lizacích č. 274/2001 Sb. Správní orgán, kterým 
je Městský úřad Jablunkov, odbor životního 
prostředí, může vlastníku nemovitosti uložit 
povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci. 

Obec musí zajistit napojení alespoň 80% nemo-
vitostí z předpokládaného počtu uvedeného  
v žádosti o dotaci, jinak se vystavuje možnosti 
uložení sankce ze strany poskytovatele dotace. 
Stavba kanalizace bude pro nás pro všechny 
svým rozsahem výjimečná, budeme se snažit 
vám zajistit maximální možnou informovanost 
o průběhu výstavby, ale i přesto vás prosíme  
o trpělivost i vstřícnost při různých omeze-
ních, která budou výstavbu kanalizace pro-
vázet. Věřím, že přínosy stavby kanalizace  
v budoucnu oceníme všichni.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál mnoho 
krásných slunečných dnů v nadcházejícím 
jarním období.

David Ćmiel, starosta obce

Informace obecního úřadu…

Očkování psů a koček
V sobotu 21. 4. 2018 proběhne v obci Písečná 
očkování psů a koček proti vzteklině. Dle 
zákona o veterinární péči je každý majitel psa 
povinen nechat ho naočkovat proti vzteklině 
od stáří 6 měsíců a pak pravidelně dle vakci-
načního schématu, který udává výrobce vak-
cíny. Za provedené očkování bude vybírán 
na místě poplatek ve výši 120,- Kč. Zároveň 
bude možnost očkování proti ostatním psím 
nemocem a zakoupení přípravků na odčer-
vení a odblešení. Vakcinaci bude provádět  
MVDr. Pavlína Gajdošová (tel. 737 720 957). 
Očkování bude probíhat na těchto místech:

• autobusová zastávka konečná 9.00 hod.
• Kulturní dům Písečná 9.30 hod.
• Žihla – u obchodu 10.30 hod. 

Připomínáme majitelům psů, kteří ještě neza-
platili poplatek za psy na rok 2018, ať tak 
neprodleně učiní. Poplatek je dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2016 o místních poplat-
cích splatný do konce měsíce března běž-
ného roku.

Odpady
Připomínáme občanům, 
kteří ještě nezaplatili 
poplatek za odpady na  
1. pololetí roku 2018, ať 
tak neprodleně učiní. Poplatek je dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů splatný do konce měsíce 
března běžného roku.
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Statistika obyvatel

Statistické údaje platné k 1. 1. 2018

Bilance  
za rok 2017Celkem Průměrný 

věk

Datum  
narození 

nejstaršího

Datum  
narození  

nejmladšího

Osoby 1011 37,03 26. 8. 1924 13. 12. 2017

- z toho osoby
s cizím státním
občanstvím

10

Muži 502 35,99 29. 1. 1929 15. 10. 2017 Přistěhovalo se 19

Ženy 509 38,07 26. 8. 1924 13. 12. 2017 Narodilo se 12

Děti do 15 let 204 7,15 2. 2. 2003 13. 12. 2017 Zemřelo 7

Děti do 18 let 236 8,38 29. 1. 2000 13. 12. 2017 Odstěhovalo se 8

Osoby starší 
60 let 188 70,39 26. 8. 1924 29. 12. 1957

Možní voliči 775 45,87 26. 8. 1924 22. 11. 1999

- z toho osoby  
s cizím státním
občanstvím

10

Děkuji za zimní údržbu komunikací a za 
rychlou POMOC automobilům uvízlým ve 
sněhu. Například za vyproštění auta fa PPL 
a dalších.

Ještě jednou dík 
Kurek Daniel, Písečná

Poděkování p. Ligockému
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Sběr a svoz nebezpečného odpadu 12. 5. 2018

stanoviště sběru hodina

centrum u KD 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 potravinář-
ských), 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!

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 12. 5. 2018

stanoviště objem kontejneru hodina

centrum u KD 40 m3

9.30 – 17.00konečná - autobusová točna 40 m3

Žihla naproti bývalé ETY 40 m3

Upozornění: Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny pouze v jeden den,  
a to na uvedených místech a v uvedeném čase! V případě, že dojde k naplnění kontejnerů  
a odpad do nich nebude možné uložit, využijte sběrného dvora firmy Nehlsen v Jablunkově 
na Bělé. Uložení odpadu mimo kontejnery lze považovat za založení černé skládky a může 
být postihováno. Rovněž upozorňujeme, že 
sběr velkoobjemového odpadu je určen pro 
občany s trvalým bydlištěm v obci Písečná.

Do kontejneru na objemný odpad je zakázáno 
odkládat nebezpečný odpad (zejména chlad-

ničky, televize a rádia).

Z odpadového hospodářství
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sobota 
21. 

dubna 
Pojďme společně 
uklidit Písečnou! 

Sraz bude v 14.00 hodin 
před budovou kulturního 
domu v Písečné 

S sebou si vezměte dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci budeme opékat špekáčky! 
 
Kontaktní osoba: David Ćmiel, 725 146 249 
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MILÍ TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI,
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. 
Děkujeme, že jste při sbírce 2018 pro Charitu 
Jablunkov nasbírali rekordních: 

928 681,- Kč
Z celého srdce děkujeme za Vaše dary! Díky 
Vám jsme i letos vykoledovali rekordní částku 
na pomoc charitnímu dílu u nás i v zahraničí. 
Pán Bůh Vám zaplať! 
Tříkrálová sbírka je zásadní součástí finanč-
ních příjmů Charity Jablunkov. Díky Vašemu 

koledování se podílíte 
na všem, co pro druhé 
děláme. Přímo nám, 
do Jablunkova, se vrátí 
částka ve výši 65%, 
která bude využita na 
výše uvedený účel. 
Jako poděkování za Vaši pomoc bude i v tomto 
roce každý měsíc sloužena mše sv. za všechny 
koledníky, organizátory, dárce a všechny, jež 
toto dílo jakkoli podporují. Bůh Vám žehnej za 
Vaši štědrost.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 VÝSLEDKY počet pokladniček

Jablunkov 221 330 Kč 30

Mosty 169 580 Kč 16

Návsí 103 887 Kč 17

Písek 76 749Kč 7

Bukovec 67 035 Kč 7

Milíkov 51 044 Kč 7

Písečná 55 969 Kč 5

Hrádek 61 535 Kč 7

Bocanovice 37 281 Kč 5

Horní Lomná 10 079 Kč 2

Dolní Lomná 51 738 Kč 7

Hrčava 9 231 Kč 2

Košařiska 13 223 Kč 2

CELKEM 928 681 Kč 114

Výsledky koledování z ostatních Charit, diecézí a celé republiky můžete shlédnout na webu 
Tříkrálové sbírky.

DĚKUJEME VÁM VŠEM !

Tříkrálová sbírka 2018 na Jablunkovsku
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Kytička jubilantům

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 
kteří oslavili a oslaví v měsících lednu, únoru, březnu a dubnu svá životní jubilea.

 
Leden
21. 01.  Ligocká Helena 65 let Písečná 178

Únor
02. 02.  Josef Legerský 70 let Písečná 160
07. 02.  Jiřina Szotkowská 60 let Písečná 123
08. 02.  Eva Byrtusová 65 let Písečná 208
10. 02. Anna Nieslaniková 92 let Písečná 946
16. 02.  Antonín Martynek 65 let Písečná 101
18. 02.  Jiří Andrle 75 let Písečná 143
18. 02.  Josef Lysek 70 let Písečná 45
27. 02.  Josef Lysek 80 let Písečná 138

Březen
03. 03. Anna Radetzká 70 let Písečná 111
05. 03. Josef Filipek 80 let Písečná 26
21. 03.  Josef Kohutek 75 let Písečná 67
22. 03.  Vladislav Sikora 70 let Písečná 9
28. 03.  Ota Cieslar 65 let Písečná 117
31. 03.  Josef Kufa 60 let Písečná 79

Duben
07. 04.  Helena Nieslaniková 70 let Písečná 150
28. 04.  Jarmila Mydlová 60 let Písečná 94

Přejeme všem pevné zdraví,  
hodně štěstí, elánu, spokojenosti  
a pohody do dalších let.
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Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů 
se v únoru letošního roku poprvé uskutečnila 
ve zrekonstruovaných prostorách Hasičské 
zbrojnice. Její interiér prošel celkovou rekon-
strukcí zahrnující výměnu všech rozvodů, nata-
žení nových omítek, položení dlažeb, obkladů  
a výměnu oken i dveří. Po skončení stavebních 
prací byl interiér vybaven novou kuchyňskou 
linkou, skříněmi a dalším nábytkem. Na rekon-

strukci se podíleli vlastní prací i sami hasiči, byli 
to především Tomáš a Petr Benek, Jan Sikora, 
Zdeněk Buček a další. Náklady stavby činily 
cca 500 000 Kč a zčásti byly pokryty i dotací  
z Ministerstva pro místní rozvoj. V příštích 
letech budeme hledat prostředky i na obnovu 
fasády a úpravu prostranství kolem budovy.

David Ćmiel, starosta obce

Hasičská zbrojnice v novém
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Chtěl bych vás seznámit s našimi začátky Klubu 
Seniorů na Písečné. 
Až do konce roku 2000 byla Písečná jako pří-
městská část Jablunkova. Na základě referenda 
konaného v červnu 2000 byla dnem 1. 1. 2001 
vyhlášena jako samostatná obec.
Proto v naší obci vznikl požadavek o založení 
Klubu důchodců. Na první schůzi, která se konala 
6. 5. 2003 v Kulturním domě na Písečné, se sešlo 
21 důchodců. Schůzi řídil bývalý starosta Jan 
Krzok a byl zvolen výbor v tomto obsazení: před-
seda Gustav Puczok a členové výboru Josef Bada, 
Kristýna Parasková, Jana Boturová a Josef Filipek. 
Dne 1. 5. 2004 požádal Gustav Puczok o uvolnění 
z funkce předsedy a s ním i celý výbor. Novým 
předsedou byl zvolen Eduard Rojczyk a novými 
členy výboru Pavel Byrtus, Anna Badová, Tadeáš 
Byrtus, Jan Lysek, Karel Szotkowski, Helena 
Walachová, Emil Suszka a Anna Radetzká. Tento 
výbor pracoval do roku 2010. Na výroční členské 

schůzi dne 23. 1. 2010 požádal o uvolnění po 
šesti letech působení celý výbor.
Byla provedena volba nového výboru, do kte-
rého bylo zvoleno 8 nových členů. 
Předsedou byl zvolen Miroslav Ćmiel, členy 
byli zvoleni Stanislav Byrtus, Anna Badová, 
Marie Nieslaniková, Eliška Jurgová, Bohuslav 
Lysek, Antonín Pastuszek a Alois Szkandera. 
Po omluvě dvou členů ze zdravotních důvodů 
byl doplněn výbor o dva členy Jana Placzka  
a Lubomíra Chloubu. Tento výbor pracuje 8 let. 
Za 15 let našeho trvání jsme zorganizovali  
20 zájezdů, 6 seniorských plesů a několik desí-
tek brigád. V naší organizaci k dnešnímu dni 
máme 90 důchodců, z toho 55 žen a 35 mužů. 
Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřadu za pod-
poru našeho spolku a dobré podmínky pro naše 
fungování. Našim důchodcům přeji hodně zdraví 
do dalších roků a příjemné chvíle mezi námi 
důchodci.  Miroslav Ćmiel, předseda

Jubileum 15 let založení Klubů Důchodců na Písečné
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W dniu 13 stycznia w Pioseczańskim Domu Kul-
tury miał miejsce tegoroczny Bal PZKO. Zeszło 
się ponad 120 sympatyków dobrej zabawy. 
Jak tradycyjnie, bal zaczął się wspólnym polo-
nezem. Dla urozmaicenia imprezy zatańczyły 
brzuszne tancerki, były do nabycia róże i koty-
liony, by wyrazić wzajemne sympatie. O pół-
nocy wylosowano tombolę, dziękuję wszystkim 
sponsorom, którzy przyczynili się o wartoś-
ciowe ceny. Przy dobrej muzyce w podaniu 
DJ. p. Młynka, smacznych posiłkach przygo-

towanych przez nasze kucharki oraz bogatym 
bufecie balowaliśmy we wspaniałym nastroju 
do rana. Podziękowanie należy gospodarzowi 
Balu p. Cienciałowi Edkowi oraz wszystkim 
pomocnikom za pierwszorzędne przygotowa-
nie tej imprezy. Wierzę, że za pomocą ofiarności  
naszych członków kolejne tegoroczne imprezy 
jak Walne zebranie PZKO, udział w Olimpiadzie 
spółek, Gorolskim Święcie  czy w Dniu gminy, 
uda nam się pomyślnie zrealizować. 

Prezes Jan Ligocki

Bal PZKO
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Drazí rodiče, milí spoluobčané Písečné,
již máme po plesové sezoně, a i když se na 
Písečné konalo celkem 7 plesů, tak můžeme 
říci, že náš školní ples měl  
i přesto hojnou účast 75 plesu-
jících s bohatým programem 
i tombolou s 81 cenami, za 
což děkujeme všem sponzo-
rům, kteří jsou spjati zejména 
s naší základní školou, obcí  
a okolím. Poděkování patří 
paní Milušce Brodkové, která 
na plese navařila výborné jídlo a nelze opome-
nout i aktivní rodiče, kteří se zapojili přispěním 

vlastních výrobků, organizováním plesu, jeho 
průběhu a následného úklidu. V rámci kulturního 
programu dorazil kouzelník, tanečnice a k dispo-

zici byla možnost okamžitých 
fotografií Polaroidem.
21. února 2018 se konal kar-
neval dětí Mateřské školy 
Písečná v Kulturním domě, 
kde vystoupili klauni, kteří 
bavili naše předškolní rato-
lesti. Z rozpočtu Sdružení 
rodičů bylo na této akci hra-

zeno vystoupení klaunů i zhotovení dárkových 
balíčků pro děti.

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná
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Dle naší žádosti nám byla zastupitelstvem obce 
Písečná schválena dotace ve výši 2.500,- Kč  
a to na dětskou olympiádu, konající se v květ- 
nu.
Rozhodli jsme se, že by bylo přínosem, pro lepší 
komunikaci a informovanost nás všech, vytvořit 
Facebookové stránky. Tyto budou funkční pod 
názvem Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná - 
staňte se proto našimi přáteli. Správcem těchto 
stránek bude Jana Avratová.
Jelikož jsou Velikonoce za dveřmi, přejeme Vám 
proto krásné prožití těchto svátků.

Váš předseda Sdružení rodičů 
při ZŠ a MŠ Písečná 

Miroslava Placzková
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Náš Spolek i letos, tak jako každý rok, bude 
pořádat řadu sportovních i kulturních akcí. 
Rok 2018 jsme započali pořádáním jubilejního  

10. ročníku maškarního plesu, který byl ten-
tokrát na volné téma. A to, že ples se povedl, 
dokládají následující fotografie…

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s. informuje…

Jojo, kde je h…, tam bývají i mouchy! 

Letos došlo i na společnou fotku.
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Akce pro veřejnost pořádané našim Spolkem v roce 2018 

10. 2. Maškarní ples - Kulturní dům

17. 3. Turnaj ve stolním tenise - Kulturní dům

30. 4. Stavění Máje (začátek akce v 15:00) - Areál Výletiště

26. 5. Kácení Máje + Olympiáda spolků - Areál Výletiště

5. - 8. 7. Sjíždění řeky Otavy
4. 8. Tůr de Gorol (výlet na kolech) - start v 8:00 od KD

18. 8. Turnaj v malé kopané v rámci Dne obce Písečná

20. 10. Dětská olympiáda v deskových hrách - Kulturní dům

31. 12. Silvestrovský fotbálek

Stavění Máje

Mimoni letos zvítězili v soutěži o nej masku.

Tak jako každý rok tak i letos bude náš Spolek 
přátel kultury a sportu na Písečné stavět Máj  
v blízkosti Výletiště, začátek akce bude v 15:00, 

kdy ho připravíme a následně postavíme, poté 
bude na programu opékání klobás a posezení 
u ohně s přáteli.
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Součástí akce Kácení máje bude i letos Olym-
piáda spolků a to již 4. ročník. Klání spolků  
v netradičních disciplínách se letos zúčastní  
i hosté, dvě družstva z partnerské obce Brenna, 
v rámci projektu Brenna Písečná – společný 
start v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński programu 
Interreg V-A Česká republika – Polská republika.
V letošním roce bude nově každé družstvo 
tvořit 10 členů, z toho 4 budou děti ve věku 6 až  
12 let a alespoň dvě ženy. Soutěžit se bude 
v pěti netradičních disciplínách, dvě budou 
čistě pro dospělé, jedna čistě pro děti a ve dvou 
budou soutěžit děti společně s dospělými. Slav-
nostní nástup a tím začátek celé Olympiády 
bude v 13:00 hodin. Bude nachystán i pro-
gram pro děti, o který se postarají „Klauni na 
volné noze“ – Bedřich Voháňka a Alois Vemeno,  
o hudební produkci pak skupina Blaf a večer 
pak s diskotékou DJ Roman Labaj.

Harmonogram Olympiády

13:00 Slavnostní nástup, zapálení olympijského ohně, začátek soutěží.

15:00-18:00 Program pro děti, malování na obličej, skákací hrad, klauni Bedřich Voháňka  
a Alois Vemeno se svou šou…

18:00 Slavnostní ukončení Olympiády, vyhlášení výsledků a předání cen.

18:00 Vystoupení hudební skupiny Blaf.

20:00 Slavnostní skácení Máje.

20:00-02:00 Taneční zábava v podání Dj Romana Labaje

S pozdravem a přáním krásného dne  Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

I letos na Májce zavlaje naše olympijská vlajka!!!

Kácení Máje a Olympiáda spolků 2018
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Olympiáda spolků 2017
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Tahle krásná a čistá řeka nacházející se v Pošu-
maví bude našim letošním cílem. Ve čtvrtek  
5. července na sv. Cyrila a Metoděje ráno odje-
deme vlakem z Návsí do jihočeských Horaž-
ďovic, kde pod stany přenocujeme v místním 
kempu. V pátek si vyzvedneme lodě a vyrazíme 
do 12 km vzdálených Katovic, kde přenocujeme 
ve zdejším vyhlášeném kempu „Otavský ráj“. 
V sobotu se vydáme do cca 16 km vzdáleného 
Štěkně, kde odevzdáme zapůjčené vodácké 
vybavení a v kempu přespíme. Domů vyrazíme 
v neděli 8. července ráno a do Návsí bychom 
měli dorazit v podvečer.
Cena zájezdu je 750 korun na osobu. V ceně 
zájezdu je zapůjčení lodi na dva dny včetně 
vybavení (pádla, vesty, barel), převoz zavaza-
del mezi tábořišti, místo v kempech a služby 
vodáckého průvodce.

Uzavírka zájezdu je do neděle 17. 6. z důvodů 
upřesnění počtu vypůjčených kánoí a raftů 
půjčovně a hromadné rezervaci jízdenek trasy 
Návsí - Horažďovice a Čejetice (Štěkeň nemá 
nádraží) - Návsí (jízdenky nejsou v ceně zájezdu, 
peníze za jízdenky budu vybírat ve vlaku).
Zájezd je možné platit u mne (Milan Sabol), 
jsem k zastižení téměř každý čtvrtek po osmé 
hodině večerní v hospůdce v Písečné, na akcích 
našeho Spolku, nebo u mě doma, či po domluvě 
na tel: 605 559 378. Zájezd je určen široké veřej-
nosti, na každý dotaz rád odpovím a doufám, 
že i letos bude dominovat hlavně skvělá nálada  
v partě super lidiček.

Tak ahóóóój na Otavě.
Milan Sabol, předseda

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

Sjíždění řeky Otavy

Loňské sjíždění řeky Sázavy…
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Letos bude probíhat již 10. ročník této každo-
roční vyjížďky a tak bych všechny, kdo se tohoto 
výletu zúčastní, rád požádal, aby si na sebe 
vzali co nejvíce oblečení žluté barvy. Je to po 
vzoru slavnější předlohy našeho výletu, čímž 
je slavná Tour de France, kde žlutý trikot nosí 
vedoucí závodník, a protože Tůr de Gorol není 
závod, ale výlet, vítězem je každý kdo vyjížďku 
absolvuje… 
Start bude 4. srpna v 8:00 od kulturního domu 
(přesně) a pojede se přes Jablunkov, Milíkov, 
Karpentnou, Oldřichovice, Javorový, Kalužný, 

Slavíč, Dolní Lomná, Jablunkov, Písečná. Jeli-
kož na Javorový lze využít lanovku (samo-
zřejmě i s koly), tento výlet zvládne každý 
dospělý člověk, jenž umí jezdit na kole!!! Jede 
se za každého počasí, kdyby však padaly výji-
mečně trakaře, akci zrušíme, ale jen a pouze 
kvůli trakařům…

Těším se a pamatujte - VE ŽLUTÉM!!!!!

Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

Tůr de Gorol

Společně na Javorovém v roce 2017
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Kalendář akcí
21. 4.   Den Země v Písečné – Ukliďme Česko
21. 4. Očkování psů
30. 4. Stavění máje
5. 5.  Železný hasič
19. 5.  Dětská olympiáda
26.5.  Kácení máje a Olympiáda spolků
13. 6.  Setkání jubilantů 

16. 6.  Dětské radovánky
1. 7.  Letní kino
14. 7. Soutěž v požárním útoku
29. 7.  Letní kino
4. 8.  Tůr de Gorol
18. 8.  Den obce Písečná
26. 8.  Letní kino

Usnesení
Usnesení č. 26 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 13. 11. 2017

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
26/1.1 program jednání
26/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, Mgr. Cienciala
26/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Lysková
26/1.4 plnění usnesení č. 25 ze dne 2. 10. 2017
26/1.5 pořadí cenových nabídek na zpracování PD pro vydání územního souhlasu domovních 
 přípojek: 1. MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice, IČ 64790584;  

2. Karin Podolewska, Bystřice nad Olší 1039/5, 739 95, IČ 73150576 a pověřuje starostu 
obce uzavřením smlouvy o dílo se společností MEDIUM projekt, v.o.s., Pernerova 168, 
531 54 Pardubice, IČ 64790584

26/1.6 uzavření smlouvy o dílo na Zpracování žádosti o dotaci ze SFDI, program zaměřený na 
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy 
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 na stavbu „Chod-
ník  a inženýrské sítě Písečná“ se společností HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, 
IČ 64087352

26/1.7 zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu 
133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol na projekt „Přístavba  
a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ se závazkem spolufinancování investiční akce v mini-
mální 30% výši povinné spoluúčasti z celkových způsobilých výdajů akce

26/1.8 pořadí předložených cenových nabídek na zpracování žádosti o dotaci ve výzvě  Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádosti o dotaci v letech 2018  
a 2019 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních  
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škol zřizovaných územně samosprávnými celky na projekt „Přístavba a rekonstrukce  
ZŠ a MŠ Písečná“: 1. HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ 64087352; 2. ProFak-
tum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087 a schválilo Smlouvu o dílo 
na Zpracování žádosti o poskytnutí dotace z MŠMT, Program 133 310 Rozvoj Výukových 
kapacit mateřských a základních škol „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná se 
společností HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ 64087352

26/1.9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/16/i/2017/Ch s Moravskoslezským 
krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

26/1.10 rozpočtové opatření č. 6
26/1.11 zvolení Mgr. Hany Kantorové, bytem Písečná 173 a p. Alžběty Kurkové, bytem Písečná  

144 za přísedící u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2018 - 2022
26/1.12 vyřazení majetku příspěvkové organizace dle předloženého návrhu

2. Vzalo na vědomí
26/2.1 informace o vyhlášení veřejné zakázky Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chod-

ník a inženýrské sítě Písečná
26/2.2 studii Prověření funkce stávajícího systému zásobování pitnou vodou v obci Písečná
26/2.3 návrh výsadby zeleně ve Sportovně-relaxačním parku Výletiště
26/2.4 dodatek č 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017 s firmou Basta stavební práce s.r.o., 

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 03748901
26/2.5 žádost o podporu projektu obnovy Faunaparku ve Frýdku-Místku

 
Usnesení č. 27 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
27/1.1 program jednání
27/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Mgr. Lysková
27/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Ing. Byrtusová
27/1.4 plnění usnesení č. 27 ze dne 13. 11. 2017
27/1.5 smlouvu o dílo se společností MEDIUM projekt v.o.s se sídlem Pernerova 168, 531 54 

Pardubice, na zpracování projektové dokumentace pro vydání územních souhlasů - 
domovní kanalizační přípojky včetně výkonu inženýrské činnosti

27/1.6 pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci 
Písečná č. 1/2017

27/1.7 obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

27/1.8 Smlouvu o dílo na tvorbu geografického informačního systému obce Písečná pro rok 
2018 s firmou DIGIS, s.r.o. se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
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Usnesení č. 28 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 15. 1. 2018

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
28/1.1 program jednání
28/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, Ing. Byrtusová
28/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
28/1.4 plnění usnesení č. 27 ze dne 18. 12. 2017
28/1.5    a)  výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem   

„Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“ doporučené 
komisí pro hodnocení a posouzení nabídek

b)  firmu MOBIKO plus a.s., se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí,  
IČ:   26788675 jako dodavatele staveb „Splašková kanalizace - I. etapa“ a „Chodník 
a inženýrské sítě Písečná“

c)  pověření starosty obce Bc. Davida Ćmiela k uzavření Smlouvy o dílo na stavby 
„Splašková kanalizace – I. etapa“ a „Chodník a inženýrské sítě Písečná“

28/1.6 zapojení obce do výběrového řízení na služby v oblasti odpadového hospodářství  
v rámci společné zakázky vyhlašované Sdružením obcí Jablunkovska v průběhu roku 
2018

28/1.7 vyhlášení výběrového řízení na stavbu obecního úřadu Písečná

27/1.9 rekonstrukci zvonícího systému kapličky sv. Isidora v Písečné
27/1.10 rozpočtové opatření č. 7
27/1.11 stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následu-

jících částkách: místostarosta 15 263,- Kč; předseda výboru 2 757,- Kč; člen výboru  
2 298,- Kč. Odměna bude poskytována za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna  
a nebude poskytována za souběh funkcí. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.  
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

27/1.12 rozpočet obce Písečná na rok 2018

2. Vzalo na vědomí
27/2.1 informace o průběhu výběrového řízení na projekt „Splašková kanalizace Písečná -  

I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“  
27/2.2 informace o vyhlášených dotačních výzvách MMR a KÚ MSK
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Usnesení č. 29 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 2. 2018

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
29/1.1 program jednání
29/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
29/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová
29/1.4 plnění usnesení č. 28 ze dne 15. 1. 2018
29/1.5  úhradu nákladů spojených s povolením stavby domovní kanalizační přípojky ve sta-

vebním řízení z rozpočtu obce
29/1.6 poskytnutí příspěvku na realizaci domovní kanalizační přípojky ve výši 300,- Kč na  

1 běžný metr
29/1.7 zajištění administrace projektu Splašková kanalizace - I. etapa podpořeného v rámci 

Operačního programu životní prostředí společností HRAT s.r.o., Družstevní 294, Třinec 
a pověřuje starostu obce k uzavření mandátní smlouvy 

29/1.8   a)   výsledky zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby s názvem  
„Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná - výběr TDI  
a koordinátora BOZP“

b)  příkazní smlouvu se společností G-servis Praha spol. s r.o. se sídlem Třanovského 
622/11, Praha 6, 163 00, IČ: 49680226 na výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP  
k akci „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“

29/1.9 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní 
organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91, na činnost v roce 
2018 a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesné postižených v ČR z.s., 
místní organizace Jablunkov

29/1.10 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Potůčky – Písek,  
IČ 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova, na přikrmování zvěře v zimním 
období a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Potůčky – Písek

29/1.11 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. Miroslavu 
Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12, na činnost Klubu 
důchodců Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individu-
ální dotace p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná

29/1.12 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení 
hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 
42, 739 91, na nákup věcných cen a pohárů do soutěží a nákup savic pro požární útok 
mladších a starších žáků, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná

29/1.13 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2500 Kč Sdružení rodičů 
při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání Dětské 
olympiády a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná
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29/1.14 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 1 000 Kč Spolku přátel 
kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání 
Dětské olympiády v deskových hrách, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

29/1.15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel 
kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání 
akce Kácení máje a Olympiáda spolků, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

29/1.16 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Integrova-
nému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p.o., IČ 00847038, se sídlem Komorní Lhotka 
184, 739 53 Hnojník, na částečnou úhradu provozních nákladů, a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Integrovanému sociálnímu 
ústavu Komorní Lhotka p.o.

29/1.17 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Konventu 
sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov  
739 91, na poskytování sociálních služeb seniorům v Domově sv. Alžběty v Jablunkově, 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Konventu 
sester Alžbětinek v Jablunkově

29/1.18 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový 
Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice v Bartošovicích 
v roce 2018, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců pří-
rody ZO Nový Jičín

29/1.19 rekonstrukci zvonícího systému v kapli sv. Isidora v souladu s cenovou nabídkou spo-
lečnosti Impuls-B, s.r.o., se sídlem Za potokem 1/1076, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

29/1.20 zapojení v projektu MAP II a nositele projektu město Jablunkov
29/1.21 zapojení obce do mezinárodní akce Vlajka pro Tibet
29/1.22 členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2018
29/1.23 členský příspěvek do Regionální rady Třinec na rok 2018
29/1.24 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná dle 

předloženého návrhu ze dne 12. 2. 2018
29/1.25 zaslání odmítavého stanoviska k novele zákona upravující zvýšení poplatku za sklád-

kování odpadu jako podnět v připomínkovém řízení v rámci legislativního procesu

2. Vzalo na vědomí
29/2.1 informaci o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěv-

kové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná
29/2.2 zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne ze dne 12. 2. 2018
29/2.3 zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 8. 1. 2018
29/2.4 dopis ve věci nebezpečí zvýšení nákladů v oblasti odpadového hospodářství 
29/2.5 otevřený dopis – výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn 

členů okrskových volebních komisí
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PŘÍJMY

Daňové příjmy

Par. Položka text

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 800 000

1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 100 000

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů 230 000

1121 Daň z příjmu právnických osob 2 600 000

1211 Daň z přidané hodnoty 5 500 000

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000

1340 Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. KO 360 000

1341 Poplatek ze psů 20 000

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000

1351 Odvod loterii a jiných podobných her kromě výh. hrac. př. 45 000

1361 Správní poplatky 8 000

1511 Daň z nemovitostí 145 000

Nedaňové příjmy

3349 Inzerce ve zpravodaji 5 000

3392 Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD) 50 000

3399 Záležitosti kultury 10 000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 25 000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – příjmy z pronájmu Výletiště 60 000

3722 Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu 18 000

3725 Sběr a svoz ostatních odpadů (EKO-KOM) 100 000

4379 Sociální služby - rozvoz obědů 30 000

6171 Činnost místní správy 6 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PÍSEČNÁ na rok 2018 
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VÝDAJE

Paragraf

2212 Silniční hospodářství 1 000 000

2212 Chodník a inženýrské sítě 9 660 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 78 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace 30 415 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace - domovní přípojky 400 000

3117 Základní škola - příspěvek na provoz 600 000

3117 Základní škola - volnočasový klub, provozní náklady 54 000

3117 Základní škola - pojištění budovy školy 4 000

3117 Základní škola - projekt přístavby ZŠ a MŠ 20 000

3319 Kronika obce 10 000

3326 Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. povědomí 151 000

3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. - Zpravodaj, kalendář 60 000

3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům; provozní náklady 130 000

3399 Sbor pro občanské záležitosti 280 000

3412 Veřejné sportoviště 90 000

3421 Zájmová činnost a rekreace - Relax park 230 000

Přijaté dotace

4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - dotace na volby 27 000

4112 Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 198 400

4116 Ostatní neinvestiční dotace - dotace ÚP 61 000

Investiční dotace z OPŽP - Kanalizace 19 400 000

Příjmy celkem 31 801 400

Financování

8115 Převod rezervy z roku 2017 24 000 000

Celkem 55 801 400
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3421 Zájmová činnost a rekreace - Relax park - projekt BRENNA 140 000

3429 Zájmová činnost a rekreace – Výletiště 130 000

3631 Veřejné osvětlení 180 000

3639 Pozemky 50 000

3713 Změny technologií vytápění 140 000

3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 15 000

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 530 000

3723 Sběr a svoz ostatního odpadu 110 000

3726 Využívání a zneškodn.ostatních odpadů - BRKO 20 000

3739 Ostatní ochrana půdy a spodních vod – ČOV 90 000

3745 Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce 10 000

3900 Individuální dotace 80 000

4222 Veřejně prospěšné práce 70 000

4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče - senior taxi 5 000

4379 Ostatní služby v oblasti sociální péče - rozvoz obědů 137 000

5512 Požární ochrana 115 000

5512 Požární ochrana - projekt na zateplení a rekonstr. střechy 70 000

6112 Zastupitelstvo 1 131 000

6118 Volba prezidenta ČR 27 000

6171 Místní správa (obecní úřad) 1 370 000

6171 Projekt OÚ a MŠ Písečná 3 601 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 47 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 26 000

6402 Finanční vypořádání minulých let 6 500

Výdaje celkem 51 282 500

6409 Rezerva z minulých let 4 518 900

Celkem 55 801 400

Schváleno zastupitelstvem obce Písečná na svém jednání dne 18. 12. 2017
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Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce 
nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijí-
cích prasat všech plemen a věkových kategorií. 
Původcem je virus vyvolávající u postižených 
zvířat vysokou horečku, krváceniny v játrech, 
slezině. Na člověka se AMP nepřenáší. Projevy 
nemoci se objeví od 4 do 19 dnů od nákazy. 
Zvíře hyne během čtyř až deseti dnů, ale  
k úhynu může dojít i velmi záhy, již před objeve-
ním se prvních klinických příznaků. Úmrtnost 
dosahuje až 100 %. Léčba neexistuje, v pří-
padě výskytu nákazy je nařízena okamžitá, 
radikální likvidace celého chovu. Potvrzení 
ohniska nákazy znamená zákaz exportu živých 
zvířat, masa i masných produktů z dané země. 
V zemích, kde už k propuknutí epidemie došlo, 
musely být populace prasat z velké části ome-
zeny – například v Gruzii o 70 %, na Maltě  
a v Dominikánské republice byly chovy domá-

cích prasat dokonce zrušeny všechny. Právě 
výskyt afrického moru prasat v Litvě byl ofi-
ciální příčinou toho, že Rusko zastavilo dovoz 
vepřového masa ze zemí EU. V současné době 
ještě není nikde na světě k dispozici účinná 
vakcína proti AMP, na její přípravě se intenzivně 
pracuje. Současné oblasti výskytu AMP jsou 
kavkazské republiky, Ruská federace, Ukra-
jina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 
Polsko, Česká republika - Zlínsko. V souvis-
losti s výskytem ohniska AMP na Zlínsku byla 
státní veterinární správou přijata následná 
opatření: vytvoření zamořené oblasti (k 20. 2. 
2018 40 % okresu Zlín) a v ní vysoce riziková 
oblast vytyčená ohradníky, vytvoření oblasti 
s intenzivním odlovem divokých prasat (část 
východní Moravy a Slezska) a postupy v těchto 
oblastech. Jablunkovsko, Třinecko patří do 
oblasti s intenzivním odlovem. Jak je situace 

Africký mor prasat – reálné nebezpečí

Úkon Výše příspěvku 
v Kč

Předpokládaný 
počet úkonů  
v roce 2018

Zástřelné u divokých prasat v oblasti s intenzivním 
odlovem - ks

2 000,- 30 000

Zástřelné u divokých prasat v zamořené oblasti určené 
mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými  
v souvislosti s výskytem afrického moru prasat - ks

4 000,- 2 500

Zástřelné u divokých prasat s hmotností nad 50 kg  
v zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními 
opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem afrického 
moru - ks

8 000,- 2 500

Nálezné u divokých prasat - ks 2 000,- 1 500
Nálezné u divokých prasat v oblasti s intenzivním odlo-
vem - ks

3 000,- 500

Nálezné u divokých prasat v zamořené oblasti určené 
mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými  
v souvislosti s výskytem afrického moru prasat - ks 

5000,- 800
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vážná, dokazuje opatření Ministerstva země-
dělství, ve kterém myslivci mají nárok za spl-
nění předepsaných podmínek nárok čerpat 
ze státního rozpočtu v roce 2018 k potlačení 
nákazy finanční kompenzace ve výši uvedené 
v této tabulce:
Státní veterinární správa současně uživatelům 
honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu  
v oblasti s intenzivním odlovem nařizuje:
intenzivní celoroční lov prasete divokého bez 
ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s mož-
ností využití následujících způsobů lovu 
a)  pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení 

pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní kon-
struovaného na principu noktovizorů, 

b)  pomocí mechanismů pohybujících se po 
zemi, 

c)  na honebních pozemcích, na kterých sou-
časně probíhá sklizeň zemědělských plodin, 
a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti 
do 200 m od hranice těchto pozemků, 

d)  na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic 
sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, 
umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov 
z mysliveckých a jiných zařízení, 

e)  střílením v odchytových zařízeních krát-
kou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií  
v 0 metrech vyšší než 300 J, 

f)  odlovem kňoura a bachyně na společných 
lovech s možností lovu jednotnou střelou  
z brokové zbraně. 

Dále odebrat z ulovených kusů prasete divokého 
vzorek krve, a není-li to možné, vzorek sleziny, 
mízní uzliny a plic, vyplnit objednávku labora-
torního vyšetření, jejíž vzor je uveden v příloze 
těchto mimořádných veterinárních opatření; tuto 
objednávku přiložit ke vzorku a předat vzorek  
v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, 
které je nejbližší místu ulovení. 

Ing. Jiří Vavřač
Odbor ŽPaZ MěÚ Jablunkov
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Zdravotní stav nejrozšířenější dřeviny našich 
lesů - smrku je již delší dobu velice špatný. Pří-
činy jeho chřadnutí je potřeba hledat ve změně 
klimatických podmínek za posledních 10 - 15 let. 
Zejména opakující se periody sucha svědčí oby-
čejné houbě václavce smrkové. Ta se dnes pro 
smrk stala doslova pohromou. Kdysi neškodná 
houba je dnes  tzv. spouštěčem chřadnutí 
smrku, což se projevuje jeho postupným vad-
nutím vedoucím až k odumření celého stromu. 
Od fáze napadnutí kořenového systému smrku 
václavkou až po jeho odumření může uběhnout 
různě dlouhá doba, a to od několika měsíců až 
po několik roků. Jakmile strom začne pomalu 
vadnout, je to ideální šance pro kůrovce, který 
v takto oslabeném stromě cítí ideální příleži-
tost k dalšímu rozmnožování. A právě toho jsme 
dnes v našem okolí svědky. Ten, kdo pravidelně 
navštěvuje zdejší lesy, si určitě všimne, že už  
cca 3 poslední roky stoupá intenzita těžeb právě 
oněch kůrovcových stromů. Dnes mluvíme  
o silné kůrovcové gradaci. Musím zde podotk-
nout, že s touto situací nebojují lesníci jen na 
Jablunkovsku, ale kůrovcová kalamita zasáhla 
už i Jesenicko, Bruntálsko, Olomoucko a bohu-
žel šíří se dál západním směrem. Nikdo dnes 
nemůže a neumí říci, kdy kalamita skončí.  
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně 
některých zákonů (lesní zákon), je vlastník 

lesů povinen činit veškerá opatření k zamezení 
šíření škůdců. Právě proto jsme dnes svědky 
zvýšené těžební činnosti, a to nejen u lesů ve 
vlastnictví státu, ale i u ostatních vlastníků. 
S tím, jak stoupá objem těžeb, samozřejmě 
stoupá i odvoz dřeva. Tím se automaticky zvy-
šuje tlak na odvozní cesty. Bohužel, někdy 
opravdu lesní odvozní cesty nevypadají příliš 
udržovaně. Nicméně dokud nedojde k uklid-
nění kalamitní situace v lesích, budeme muset 
tento neutěšený stav strpět. Po odeznění kala-
mity je povinností vlastníka lesních cest pro-
vést jejich řádnou údržbu. Po dobu trvání kala-
mity je vlastník lesních cest povinen udržet 
jejich sjízdnost pro lesní techniku. Odvozní lesní 
cesty jsou využívány i k odvozu dříví ze soukro-
mých lesů, kterých je v působnosti lesní správy 
Jablunkov kolem 4 000 ha. Ovšem náklady na 
opravy a údržbu lesních cest nesou v naprosté 
většině případů pouze Lesy ČR, státní podnik. 

Ing. František Lipowski  
lesní správce

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Jablunkov

Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov 
T:  +420 956 111 101
M: +420 724 523 111

E:  frantisek.lipowski@lesycr.cz

Kůrovcová kalamita a lesní cesty
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Veselé Velikonoce
                   plné jarní pohody 
                        a dobré nálady

                               přejí

                              starosta, zastupitelé 
                              a zaměstnanci obce


