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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
má tradiční rubrika nazvaná „Slovo na úvod“
by se tentokrát s ohledem na končící čtyřleté volební období mohla jmenovat „Slovo
na závěr“. Než se ale budu loučit a děkovat,
dovolte mi pár slov k aktuálním projektům.
Písečná je naplno „zasažena“ stavbou kanalizace. Intenzivní pohyb stavební mechanizace,
zúžení hlavní silnice, narušené povrchy komunikací, hluk a prach, to všechno jsou důsledky
velké investiční akce, kterou si naše obec bude
procházet ještě více než rok. Další výrazná omezení bohužel ještě přijdou. V průběhu měsíce
srpna bude hlavní komunikace kompletně uzavřena ve směru na autobusovou točnu, autobusová linka tak bude končit na zastávce Písečná,
škola.
Velmi Vás proto prosím o trpělivost a pochopení, společně se stavební ﬁrmou se budeme
snažit o minimalizaci dopadů na každodenní
život v naší obci. Případné stížnosti nebo podněty k průběhu stavby směřujte přímo na mě
na tel.: 725 146 249 nebo stavbyvedoucího pana
Dušana Gejdoše, tel.: 737 288 276. Chtěl bych
zdůraznit, že stížností na stavbu není mnoho
a já v tom vidím velké pochopení a toleranci
od Vás všech.
Na tomto místě bych však chtěl ještě zmínit
jednu pozitivní informaci a to skutečnost, že se
nám podařilo na ﬁnancování stavby kanalizace
získat další dotaci ve výši 3 miliónů Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v Programu na podporu ﬁnancování akcí s podporou EU, celková
výše dotace na kanalizaci tak bude činit 32 miliónů Kč. Velmi dobrou zprávou také je, že o připojení na kanalizaci projevilo zájem skoro 100%
nemovitostí a už teď víme, že se podaří naplnit
požadavky Státního fondu životního prostředí
na připojení příslušného počtu obyvatel.

S velkou stavbou kanalizace se nám v centru
obce časově i místně potkává realizace projektu Autobusová zastávka, chodník a dešťová
kanalizace Písečná v hodnotě 1 293 000 Kč.
Na základě výsledků otevřeného výběrového
řízení provádí realizaci ﬁrma MOBIKO Plus, a. s.,
tedy stejný zhotovitel jako u stavby kanalizace.
Projekt byl podpořen dotací ve výši 861 tisíc Kč
z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím výzvy vyhlašované Místní akční skupinou Jablunkovsko.
V rámci stavby mimo jiné dojde také k vybudování přechodu pro chodce s osvětlením, který
vytvoří funkční celek spolu s chodníkem pro
pěší budovaným na protilehlé straně silnice.
Po stavbách, které už nám rostou na očích, bych
se ještě rád zmínil o projektech, u kterých předpokládáme zahájení realizace ještě v letošním
roce. Před podpisem smlouvy o dílo je projekt
výstavby Obecního úřadu Písečná. Stavební
práce by mohly začít koncem září letošního
roku v závislosti na výsledku dotačního řízení
v programu na podporu staveb občanské vybavenosti budovaných v nízkoenergetickém standardu. Druhým významným projektem, který
byl doporučen k financování Ministerstvem
školství s přislíbenou dotací ve výši 11 miliónů Kč, je Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ
Písečná. První výběrové řízení jsme zrušili
z důvodu chyb v projektové stavební dokumentaci. Vyhlášení nového výběrového řízení předpokládáme na počátku září. V rámci projektu
dojde k výstavbě tělocvičny, kuchyně s jídelnou, rozšíření prostor mateřské školy o denní
místnost a rekonstrukci sociálních zařízení
a šaten. Po realizaci se kapacita školky navýší
o 9 dětí. Poskytnutí dotace je spojeno se závazkem dokončení stavby v termínu do 31. 8. 2019.
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V tuto chvíli jsou v investičním dvouletém
plánu obce zařazeny projekty s předpokládanými náklady ve výši 81 miliónu Kč a očekávanou dotační podporou ve výši 46,3 miliónů Kč.
K ﬁnancování projektů bude kromě dotačních
prostředků využita rozpočtová rezerva v aktuální výši 25,8 miliónů Kč a volné rozpočtové
příjmy v období příštích dvou let v předpokládané výši 8 miliónů Kč. Plán financování
počítá v případě potřeby s možností využití
investičního bankovního úvěru, jehož výše se
bude odvíjet od skutečné ceny realizovaných
projektů. Dokončení všech naplánovaných projektů se přelévá do dalšího volebního období
a nové zastupitelstvo tak bude mít práce nad
hlavu, to už je ale jiný příběh a nová kapitola
v historii naší mladé obce.
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Mě nezbývá než se rozloučit, poděkovat Vám
občanům za čtyřletý mandát, za cenné podněty,
spolupráci a důvěru. Všem zastupitelům děkuji
za ochotu pracovat pro naši obec, za nelehké rozhodování o věcech veřejných, za odpovědnost,
kterou na sebe vzali i za spolupráci při realizaci
projektů. Stejně tak děkuji zaměstnancům obecního úřadu za vstřícný přístup ke všem občanům, za dokonalý servis vedení obce a zvládání
náročného papírování. Můj velký dík patří i všem
zájmovým spolkům za jejich velký přínos k rozvoji společenského a kulturního života v naší
obci a spolupráci s obecní úřadem. Děkuji také
zaměstnancům ZŠ a MŠ Písečná za příkladnou
pedagogickou práci a péči o naše děti.
Přeji Vám krásné slunečné léto.
David Ćmiel, starosta obce

Setkání s jubilanty
Ve středu 13. 6. 2018 se v Kulturním domě
Písečná uskutečnilo další „Setkání s jubilanty“.
Seniorům, kteří v letošním roce slaví významná
životní jubilea, byly předány drobné dárky

a gratulace od představitelů obce. S programem se představili žáci místní základní školy
a goralská kapela Nowina, která byla velkým
zpestřením této akce.
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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
Anna Kantorová

75 let

Písečná 147

Květuše Pastuszková

70 let

Písečná 31

Vladislav Lysek

70 let

Písečná 149

Josef Samiec

65 let

Písečná 132

Anna Mitrengová

70 let

Písečná 103

Stanislav Ćmiel

65 let

Písečná 919

Emil Suszka

85 let

Písečná 123

Helena Nogová

80 let

Písečná 121

Danuše Byrtusová

70 let

Písečná 28

Zuzana Czyžová

70 let

Písečná 66

Marie Ćmielová

65 let

Písečná 12

Emilie Puczoková

65 let

Písečná 175

Anna Placzková

65 let

Písečná 129

Rudolf Szlauer

65 let

Písečná 77

Danuše Ligocká

60 let

Písečná 182

Václav Sikora

60 let

Písečná 133

Rozálie Kufová

94 let

Písečná 921

Ludmila Lipowská

70 let

Písečná 1

Vladislav Ramsza

65 let

Písečná 6

Červen

Červenec

Srpen

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

srpen 2018
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Vítání občánků
Slavnost Vítání občánků se i letos uskutečnila
v Kulturním domě v Písečné. Starosta krátkým
proslovem přivítal do života 13 narozených
občánků Písečné. Rodiče se podepsali do pamětní
knihy, obdrželi pamětní list, kytičku a děti dárky.
Krátký program dětí z naší mateřské školky přispěl ke slavnostní náladě události. Součástí bylo
i fotografování každé rodiny s miminkem.

V letošním roce byly přivítány tyto děti: Soﬁe
Martynková, Veronika Sikorová, Eliška Sikorová,
Rozálie Haas, Peter Rusnok, Adam Hamrozi, Jiří
Hlawiczka, Antoni Szarzec, Martin Sikora, Mateo
Stryja, Tereza Klusová, Matěj Onderek a Natálie
Szkanderová.
Všem rodinám přejeme touto cestou ještě jednou
hodně štěstí, zdraví, lásky i rodinné pohody.

Obecní úřad přechodně v novém
Od začátku června letošního roku sídlí Obecní
úřad Písečná v pronajatých prostorách dřevěnice č. p. 40 za obchodem s potravinami. Ke stěhování došlo z důvodu připravovaného projektu
Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná, kdy
v průběhu podzimu plánujeme zbourání části
budovy, kde sídlil OÚ. V tomto místě začneme
od podzimu letošního roku realizovat novou
přístavbu školy. Současně také připravujeme
výstavbu nové budovy obecního úřadu v blízkosti kulturního domu. V této chvíli se nám však

mnohem lépe pracuje, dýchá a prostředí nové
dřevěnice si velmi pochvalujeme. V současné
době realizujeme náročné projekty a o to více
oceňujeme lepší zázemí pro naši práci.
David Ćmiel, starosta obce
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Nové vedení ZŠ a MŠ Písečná
V průběhu letošního školního roku se paní Mgr.
Marie Ligocká rozhodla ukončit své působení
ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ Písečná. Na základě
tohoto rozhodnutí bylo zřizovatelem vyhlášeno konkursní řízení na obsazení místa ředitele školy. Výběrovou komisi tvořili ze zákona
zástupci zřizovatele, zástupce školské rady, učitelského sboru školy, České školní inspekce,

Moravskoslezského kraje a ředitelka ZŠ Bukovec. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči a na základě doporučení výběrové komise
jmenoval starosta obce s účinností od 1. 8. 2018
ředitelkou školy Mgr. Evu Byrtusovou, která již
dříve ve škole působila jako učitelka. Nové paní
ředitelce přejeme mnoho úspěchů, spoustu
energie a rozvahy při řízení naší školy.

Poděkování Mgr. Marii Ligocké
Paní Mgr. Marie Ligocká působila ve funkci ředitelky od roku 1994. To je náročných, úctyhodných a krásných 24 let. Protože v naší škole
odvedla obrovský kus práce, svou funkci vykonávala velmi zodpovědně, s láskou k dětem a záro-

veň s otevřeným přístupem k rodičům a škola
pod jejím vedením fungovala velmi dobře, chci
jí za celou obec Písečnou, občany, rodiče i žáky
velmi poděkovat za veškeré úsilí a obětavou práci
David Ćmiel, starosta obce
pro naši školu.

Nový zvon v kapličce Sv. Isidora
Zastupitelstvo obce v průběhu letošního roku
rozhodlo o modernizaci zvonícího systému
v kapličce sv. Isidora. Zvonící systém je zastaralý a v letošním roce došlo také k jeho poruše.
V rámci posouzení celého systému zvonění
bylo rozhodnuto o pořízení nového zvonu,
který nahradí stávající ocelový, odlitý v Třineckých železárnách. Nový zvon je již hotový,
byl odlit v Itálii z tzv. zvonoviny a zájemci si
jej mohou prohlédnout v kanceláři Obecního
úřadu Písečná, kde bude vystaven až do podzimu, kdy dojde k jeho vysvěcení a zavěšení ve
zvonici. Zvon je ozdoben znakem naší obce,
letopočtem, plastikou světce a nápisem „Sv.
Isidore, patrone úrody, oroduj za nás“. Zvon
váží 31 kg a jeho průměr je 375 mm, zvon bude
pohánět lineární motor s ovládací elektronikou umožňující automatické nastavování
zvonění.
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Z odpadového hospodářství
• Poplatky za odpady
Poplatky za komunální odpad na 2. pololetí
2018 se vybírají do 30. 9. 2018. Je možno uhradit je přímo na obecním úřadě nebo převodem
na bankovní účet vedený u Komerční banky
č. 27 - 3731320247/0100, variabilní symbol
číslo popisné. Tento bankovní účet slouží
pouze k placení poplatků za odpady.

• Separovaný odpad v pytlích
MODRÝ – papír

ŽLUTÝ - plast

Svozový den je vždy ve středu v ranních hodinách. Do konce roku 2018 bude ještě 5 svozů,
a to ve 32., 36., 40., 44., 48. a 52. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 22. 9. 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 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

7.00 – 16.30

Úterý

7.00 – 14.30

Středa

7.00 – 16.30

Čtvrtek

7.00 – 14.30

Pátek

7.00 – 14.30

Sobota

7.00 – 12.00

Neděle

zavřeno
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Den Země v Písečné – Ukliďme Česko

Při příležitosti Dne Země se v naší obci dne 21. 4.
2018 uskutečnil dobrovolnický den zaměřený
na úklid veřejných prostranství, turistických
stezek, příkopů a lesních porostů. Dobrovolníci
v počtu 35 účastníků včetně dětí procházeli obcí
a sesbírali cca 500 kg odpadků. Velmi děkujeme za Váš zájem o čistotu naší obce a nezištnou pomoc. Akce se uskutečnila v rámci Místní
agendy 21 – programu plánování a rozvoje obcí
a měst na základě principů udržitelného rozvoje se zapojováním veřejnosti.
Podobnou akcí se zapojování veřejnosti a dobrovolníků, na kterou Vás chceme již nyní
pozvat, bude výsadba stromů a keřů v sobotu
dne 27. 10. 2018 v areálu Výletiště v rámci
výsadby budoucího Sportovně relaxačního
parku a oslav 100. výročí založení České republiky, kdy při této příležitosti společně zasadíme
Lípu republiky v naší obci.

srpen 2018
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Poděkování
Děkuji za spolupráci všem stávajícím i bývalým zaměstnancům školy, školky, školní
jídelny, školní družiny, obecního úřadu, se
kterými jsem měla tu čest spolupracovat
po dobu svého působení ve funkci ředitelky
školy. Mé poděkování patří také mému manželovi a sdružení rodičů.

Do dalších let přeji pedagogům i ostatním
pracovníkům, ať se jim daří v práci i osobním životě, dětem i žákům kvalitní vzdělávání
v naší škole, rodičům radost ze svých dětí,
nové paní ředitelce úspěšné vedení školy.
Pěkné prázdniny.
Mgr. Marie Ligocká

Školní klub
V novém školním roce 2018/2019 bude fungovat při Základní škole Písečná dětský klub,
který pomůže rodičům žáků I. stupně efektivně
sladit rodinné a pracovní povinnosti. Oproti
loňskému roku poskytne klub rozšířenou provozní dobu, a to v ranních hodinách od 6:00 do
7:30 a v odpoledních hodinách v návaznosti na
školní družinu od 15:15 do 18:30. V rámci školního klubu bude během jarních a letních prázdnin pro děti organizován příměstský tábor.
Hlavním cílem školního klubu je pomoci
zaměstnaným rodičům, a zároveň rodičům,
kteří si chtějí zvýšit vzdělání, aby se lépe uplatnili na pracovním trhu a sladili své pracovní

a rodinné povinnosti. Využití školního klubu
jim umožní pracovat na plný úvazek bez zajištění časově i ﬁnančně náročného vyzvedávání
a hlídání dítěte v době, kdy jim skončila školní
výuka. Velkou výhodou je, že během pobytu ve
školním klubu mohou děti vyplnit svůj volný čas
vhodnými aktivitami, které naplní jejich zájmy,
povinnosti a potřeby pod dohledem pečujících
osob. Rodiče tak budou vědět, že je o jejich děti
dobře postaráno a budou se moci dále věnovat
svým pracovním či studijním povinnostem.
Provoz školního klubu a plánované příměstské
tábory budou pro rodiče zdarma.
Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka ZŠ a MŠ Písečná

Školní zahrada na jaře rozkvetla
Když se řekne slovo odpadky, snad každému se
asi vybaví nepořádek, chaos a zápach. Firma
NEHLSEN se již několik let stará o to, aby tento
chaos a zápach vždy včas a beze zbytku zmizel
z popelnic.
Vedení výše zmiňované firmy ale nezůstalo
jen u této činnosti. Naši školu oslovilo s myšlenkou, že by nám rádi přispěli na zvelebení
okolí školy něčím hezkým, voňavým. Úkol zněl
jasně. Nakoupit a vysadit cibulky jarních rostlin
na školní pozemek. Tak se děti z vyšších roč-

ZPRAVODAJ
Z
PR AV
AVODA J

OBCE PÍSEČNÁ

níků jednoho dne objevily na školní zahradě se
zahradnickým náčiním a pustily se do práce.
Nakoupené cibulky narcisů a modřenců vysázeli
k plotu, ke stromům a k domečku. Pak už jen
čekali na jaro a na to, která rostlinka se objeví
jako první.
Zima byla mrazivá a skoupá na sněhové srážky.
Cibulky byly vystaveny podmínkám, které vyvolávaly obavy, jestli vůbec něco vyroste. Báli jsme
se zbytečně. Cibulky byly odolné a přesto, že
nevykvetly všechny, udělaly radost všem, kteří
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se podíleli na výsadbě a také těm, kteří zahradu
pravidelně navštěvují.
Část financí jsme využili na nákup truhlíků,
zeminy a dalších cibulek a tak jaro vonělo také
na oknech, které lemují schodiště u vchodu do
školy. Hyacinty skutečně provoněly celou šatnu
ve chvílích, kdy okna byla otevřená.
Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě
NEHLSEN za skvělý nápad.
Mgr. Lada Rusnoková

SDH Písečná
Píše se rok 2018, a u nás mladých hasičů
z Písečné, právě běží už čtvrtá sezóna.
Vše se spustilo 9. června v Dolní Lomné, kde proběhly první závody a pro naše mladé bojovníky
hned velice úspěšně. Za mladší žáky se nám
na start postavili hned dva týmy, družstvo ‚A‘
s časem 20,50 s obsadilo 1. místo a družstvo ‚B‘
s časem 21,31 s 2. místo. Starší žáci byli v zastou-

pení pouze s jedním družstvem, ale i tak hodně
dobře předvedli začátek sezóny, kde čas 18,45
s jim zajistil 2. místo.
Po dlouholeté odmlce se nám tuto sezónu
do Jablunkovského okrsku opět zapojil i sbor
z Návsí, který letos slaví 110 let od založení.
Závody proběhly 23. června na místním hřišti.
Pro naše mladé nadšence bylo toto kolo opět
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velice přínosné jak zkušenostmi, tak body do
celkového bodování. Mladší žáci ‚A‘ útok provedli
za 17,40 s a právem jim příslušelo 1. místo a žáci
‚B‘ s časem 21,89 s obsadili 2. místo. Samozřejmě
starší žáci se nenechali zahanbit a předvedli svůj
um s časem 22,19 s a vydobyli si 2. místo.
Sezóna požárního sportu je v plném proudu,
tudíž další víkend = další závody. Tentokráte
v obci Bukovec, 1. července první den prázdnin a pro nás opět jak jinak než v duchu hadic,
stroje, vody a hlavně odhodlání a nadšení pro
věc. A to vše nám opět přineslo úspěchy: mladší
žáci ‚A‘ čas 18,04 s a 2. místo, mladší žáci ‚B‘
s časem 20,73 s dosáhli na 5. místo, starší žáci
pořádně zabrali a dali čas
15,51 s (zatím jejich osobní
rekord) a 1. místo jim patřilo právem.
7. července byl pro nás
velice náročný víkend.
Tento den se konaly ne
jedny závody, ale hned
dvoje. V dopoledních hodinách jsme vycestovali za
hranice našeho okrsku
a to do obce Nýdek. Prázdniny se podepsaly i na naší
sestavě, kde se na start ze
dvou týmu mladších žáků
postavilo pouze jedno
družstvo, ale zato velice
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úspěšně se utkalo s velkou konkurencí a se
štěstím, kterého je ve sportu velice zapotřebí.
S časem 29,84 s obsadili 5. místo a starší žáci
s časem 17,75 s 3. místo.
Dále jsme pokračovali v odpoledních hodinách
do Mostů u Jablunkova, kde si mladí svěřenci
spravili chuť 1. místem s časem 21.05 s v kategorii mladší žáci a starší s časem 21,18 s 4. místo.
Toto je zatím z dění mladých hasičů vše, ale
sezóna nám zatím nekončí a čeká nás ještě
spousta závodů a hasičského klání, proto prosím
naše příznivce, ať nám po tento čas drží palce, ať
se nám daří a dobře reprezentujeme naši obec.
Za SDH Písečná, Kateřina Sikorová
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Klub důchodců Písečná vás informuje
Naší senioři si jako každý rok naplánovali výlet
na další Beskydskou horu a to Velký Polom. Je
vysoký 1067 m. 30. května jsme si objednali
autobus, který nás tam vyvezl. Z Písečné od
školy na Polom je to asi 22 km po úzké lesní
cestě. Bylo to dost napínavé, protože pod
vrcholem proti nám vyjel kamion naložený
dřevem. Jen tak tak jsme se minuli. Šofér autobusu prohlásil, že na Polom už nikdy nepojede.
V Kamenné chatě byl oběd a pak se šly jednotlivé skupinky projít na chatu Skalku, na sportovní středisko Severka a ti zdatnější zdolali
i rozhlednu. Počasí nám moc přálo. Padesát
čtyři našich důchodců bylo spokojeno. Domů
jsme se vrátili všichni ve zdraví.
Naše další akce se konala na výletišti a to
20. června. Smažili jsme vaječinu z 270 vajíček a nestačil jeden kastrol. Muselo to jít na

dvakrát. Tentokrát se nás sešlo 64 členů. Všem
chutnalo a byla dobrá nálada.
Na další akce přejeme hodně dobrých nápadů
a všem hodně zdraví, abychom se mohli v brzké
době zase sejít.
Čmiel Miroslav, předseda

srpen 2018

číslo 2

13

Olympiáda spolků
Za krásného počasí se olympiáda spolků letos
opravdu vyvedla. Rekordních devět desetičlenných týmů soutěžilo v již tradičně - netradičních disciplínách. Všemu předcházelo oﬁciální
slavnostní otevření street workoutového hřiště
a potom následoval slavnostní nástup olympioniků, zapálení olympijského ohně a začalo
se soutěžit.
První soutěž spočívala v plnění PET láhve
vodou pomocí dlouhých brček, následovalo
oblíbené házení vajec a dětská štafeta ve street
workoutovém hřišti. Čtvrtá disciplína spočívala v chození po pivní bečce a poslední pátá
v jedení tyčinek, pití piva (kofoly) a převoz
dítěte v kolečkách. Celkovými vítězi se letos
stalo družstvo z Písku, před Písečanským
sdružením rodičů, třetím Bukovcem a čtvrtým pivním spolkem Špína, pátí skončili naši
Hasiči, šestý pořádající Spolek přátel Písečná,
na posledních dvou místech pak dvě družstva z polské Brenne, v rámci projektu Brenna
Písečná – společný start financovaného
z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszyński programu Interreg V-A Česká republika – Polská
republika.
Celé odpoledne se o zábavu dětí skvěle postaralo duo Klaunů na volné noze a v podvečer
k poslechu i tanci zahrála známá skupina Blaf.
Večerní diskotéka pak byla v režii DJ Romana
Labaje.
Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

Přestřižení pásky při otevření hřiště pro workout
se ujal také starosta Brenné Jerzy Pilch

Olympijský oheň právě slavnostně zapálen

Soutěže byly nápadité
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Společná závěrečná se všemi olympioniky

Sjíždění řeky Otavy
Jak bylo??? Na tuto otázku je jednoduchá
odpověď: Bylo úplně SUPER!!! Letošní sjíždění
řeky nemělo chybu!!! Otava je řeka živá, která
má krásnou jihočeskou okolní přírodu a nevadila ani bouřka, jenž se po čas splouvání nad
námi prohnala, protože většinou svítilo krásně
sluníčko. Všech 47 letošních vodáků (včetně
10 dětí) slíbilo, že příští rok s námi jedou zase.
Tak AHOOOOOJ příští rok.
Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

Horažďovice! Z vlaku směr kemp. Ale že nás je…

Bezproblémový přestup v Plzni.
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Koupání v Otavě bylo příjemné a voda čistá

Večer se sedělo u ohně a pil se rum, což je typická
večerní činnost vodáků 

A jedeme partyjo, hlavně se necvaknout…

…ale občas se stane 

Společné foto 43 vodáků při cestě zpět (4 odjeli už večer domů autem)
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Usnesení
Usnesení č. 30 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 3. 2018
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
30/1.1
30/1.2
30/1.3
30/1.4
30/1.5

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Lysková, p. Poloková
ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtusová
plnění usnesení č. 29 ze dne 14. 2. 2018
a) revokaci usnesení č. 29/1.5 přijatého na 29. zasedání Zastupitelstva obce Písečná
konaném dne 14. 2. 2018, kterým byla schválena „úhrada nákladů spojených s povolením stavby domovní kanalizační přípojky ve stavebním řízení z rozpočtu obce“
b) zásady pro zajištění projektových dokumentací z rozpočtu obce Písečná na
výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce
30/1.6 a) revokaci usnesení č. 29/1.6 přijatého na 29. zasedání Zastupitelstva obce Písečná
konaném dne 14. 2. 2018, kterým bylo schváleno „poskytnutí příspěvku na realizaci
domovní kanalizační přípojky ve výši 300,- Kč na 1 běžný metr
b) zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Písečná na výstavbu kanalizačních
přípojek k rodinným domům na území obce
30/1.7 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Autobusová zastávka, chodník
a dešťová kanalizace Písečná“
30/1.8 rozpočtové opatření č. 1
30/1.9 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 1000 Kč Českému svazu včelařů, z.s., ZO Jablunkov,
IČ 63026091, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem včelařů, z.s.,
ZO Jablunkov
30/1.10 zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice
30/1.11 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná dle
předloženého návrhu

Usnesení č. 31 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 9. 4. 2018
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
31/1.1
31/1.2
31/1.3
31/1.4
31/1.5

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, p. Poloková
plnění usnesení č. 30 ze dne 19. 3. 2018
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná
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31/1.6

vyhlášení výběrového řízení na zajištění bankovního úvěru pro ﬁnancování investičních akcí
31/1.7 časově omezený pronájem rodinného domu čp. 40 pro zajištění provozu Obecního
úřadu Písečná a ukládá starostovi obce předložit nájemní smlouvu ke schválení
31/1.8 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, na realizaci projektu „Rozšíření vodovodní sítě Písečná - SO 302
Úprava a ochrana vodovodu“
31/1.9 zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Písečná na instalaci domovních čistíren odpadních vod
31/1.10 rozpočtové opatření č. 2
2. Vzalo na vědomí
31/2.1

informace o průběhu realizace projektu Splašková kanalizace – I. etapa

Usnesení č. 32 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 21. 5. 2018
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
32/1.1
32/1.2
32/1.3
32/1.4
32/1.5

32/1.6

32/1.7
32/1.8

32/1.9

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová
ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, p. Poloková
plnění usnesení č. 31 ze dne 9. 4. 2018
pořadí nabídek v zakázce „Poskytnutí ﬁnančních služeb na zajištění investičních akcí
obce Písečná v letech 2018 – 2019“: 1. Česká spořitelna, a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01
Frýdek-Místek; 2. Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, Nádražní 1087, 738 21
Frýdek-Místek
a) pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu „Autobusová zastávka, chodník a dešťová
kanalizace Písečná“: 1. MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí;
2. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec
b) Smlouvu o dílo na realizaci díla s ﬁrmou MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01
Valašské Meziříčí
Smlouvu o nájmu nemovité věci s Ing. Kateřinou Hrabětovou, trvale bytem Písečná 3
na pronájem budovy čp. 40
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci a dotace z rozpočtu
obce Písečná se Sdružením obcí Jablunkovska, se sídlem Dukelská 600, 739 91 Jablunkov na projekt „Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky rozložitelný odpad III.“
Smlouvu o provádění autorského dozoru stavby Chodník a inženýrské sítě Písečná
s Ing. Idou Macháčkovou, se sídlem Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
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a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s Ing. Idou Macháčkovou se sídlem Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
rozpočtové opatření č. 3
Smlouvu o poskytování služeb nebo prací s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
zpracování žádosti o dotaci na pořízení nového automobilu pro JSDH Písečná
poskytnutí ﬁnančního daru Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8,
ve výši 1 000 Kč a uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s.

2. Vzalo na vědomí
32/2.1
32/2.2

informace o průběhu projektu Splašková kanalizace - I. etapa
žádost o opravu místní komunikace v části Písečná - Lazy

Usnesení č. 33 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
33/1.1
33/1.2
33/1.3
33/1.4
33/1.5
33/1.6
33/1.7
33/1.8
33/1.9

33/1.10
33/1.11
33/1.12
33/1.13
33/1.14

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, Ing. Sikora
ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová
plnění usnesení č. 32 ze dne 21. 5. 2018
Smlouvu o úvěru č. 0317956449/LCD s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782
poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na pořízení ekologického vytápění Ing. Davidu
Nieslanikovi a Ing. Ingrid Nieslanikové, oba bytem Písečná 956
Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení ekologického vytápění s Ing. Davidem Nieslanikem a Ing. Ingrid Nieslanikovou, oba bytem Písečná 956
Dodatek č. 5 ke Stanovám Sdružení obcí Jablunkovska
závazek k ﬁnanční spoluúčasti na poskytování navýšené kapacity služby Slezské diakonie TABITA Jablunkov, osobní asistence, ve výši 20 % z oprávněné provozní ztráty
ročně v rámci úvazku 0,5 ve výši 22 350,- Kč
Závěrečný účet obce Písečná za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2017 sestavenou k 31. 12. 2017
Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace,
Písečná 42, za účetní období 2017 sestavenou k 31. 12. 2017
rozpočtové opatření č. 4
ﬁnanční dar ve výši 24 000,- Kč pro Mgr. Marii Ligockou, ředitelku ZŠ a MŠ Písečná
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33/1.15 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná dle
předloženého návrhu
33/1.16 záměr směny pozemků parc. č. 1093/21 díl a), 1093/20 a 1093/9 v k.ú. Písečná u Jablunkova dle geometrického plánu vyhotoveného Ing. Vojtěchem Mitrengou pod č. 10043/2018 a č. 31/2018 a ukládá místostarostovi obce připravit návrh smlouvy o směně
pozemků
33/1.17 Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21
2. Vzalo na vědomí
33/2.1

informace o investičních akcích obce

Usnesení č. 34 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 16. 7. 2018
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
34/1.1
34/1.2
34/1.3
34/1.4
34/1.5

34/1.6

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, p. Poloková
plnění usnesení č. 33 ze dne 18. 6. 2018
hodnocení a pořadí uchazečů v zakázce malého rozsahu „Výstavba multifunkční budovy
pro Obecní úřad a Mateřskou školu Písečná - 1. etapa“: 1. ZOWADA s.r.o., se sídlem 739 92
Návsí, čp. 1002; 2. Strojírny a stavby Třinec, a.s. se sídlem Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec; 3. DAV, a.s. se sídlem Zengrova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Směnnou smlouvu s Bronislavem Nieslanikem, bytem Písečná 70 na směnu pozemků
parc. č. 1093/21 díl a), 1093/20 a 1093/9 dle schváleného záměru usnesením č. 33/1.16

2. Vzalo na vědomí
34/2.1
34/2.2

informace o průběhu investičních akcí obce
požadavek JSDH Písečná na nákup zásahového vozidla Iveco DAILY a ukládá zařadit
do Strategického plánu rozvoje obce Písečná

Kalendář akcí
18. 8.

Den obce Písečná

18. 8.

Běh Písečnou

26. 8.

Letní kino

5. -6. 10. Volby do zastupitelstva obce

20. 10.

Dětská olympiáda
ve stolních hrách

3. 11.

Kulinářský festival

30. 11.

Tvořivé dílny
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pod záštitou obce Písečná
Závod se koná v centru Písečné v rámci oslav Dne obce Písečná,
start a cíl je u Kulturního domu Písečná.

Přijďte se proběhnout –
srdečně zveme!
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18. srpna 2018 od 9:00 hodin

Pořadatel: Obec Písečná a organizační výbor, místní zájmové spolky
ředitel závodu: Eva Lysková
hlavní rozhodčí: Ivona Ćmielová
Místo: Písečná – centrum, Lazy, Žihla, z části i katastr Jablunkova
Závodní kancelář: Kulturní dům Písečná, Písečná čp. 263, PSČ 739 91, od 8:00
hodin
Přihlášky: od 8:00 hod. nejpozději však 30 min před startem příslušné kategorie,
skupinové přihlášky předem na e-mail: urad@obecpisecna.cz,
Startovné: ročník 1999 a mladší zdarma, ostatní kategorie – 50,- Kč
Popis tratě: malý okruh o délce 650 m, velký okruh o délce 2600 m, z části travnatý
povrch, z části asfaltový povrch, převýšení trati na velkém okruhu 70 m, 468 m.n.m. –
398 m.n.m.
Šatny a WC: zajištěny v Kulturním domě v centru obce v bezprostřední blízkosti startu a
cíle
Informace: David Ćmiel, tel.: 725 146 249, starosta@obecpisecna.cz nebo OÚ Písečná,
tel.: 558 359 825, urad@obecpisecna.cz
Časový rozpis a kategorie:
9:00 - benjamínci
9:10 - mladší přípravka
9:20 - přípravka h. + d.
9:40 - předžactvo h. + d.
10:00 - mladší žactvo
10:20 - starší žactvo
11:00 - dorost
11:00 – junioři
11:00 - ženy do 34
11:00 - ženy nad 35
11:00 - muži do 34
11:00 - muži 35 - 44
11:00 - muži 45 - 54
11:00 - muži nad 55

roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.

2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1984
1983
1984
1974
1964
1963

a mladší
- 2012
– 2010
– 2008
– 2006
– 2004
- 2002
– 2000
a mladší
a starší
a mladší
- 1983
- 1973
a starší

1
2
2
3
1
2
2
2
3
3
3
3

okruh m.
okruhy m.
okruhy m.
okruhy m.
velký okr.
velké okr.
velké okr.
velké okr.
velké okr.
velké okr.
velké okr.
velké okr.

150 m
300 m
650 m
1 300 m
1 300 m
1 950 m
2 600 m
5 200 m
5 200 m
5 200 m
7 800 m
7 800 m
7 800 m
7 800 m

(Časový rozpis je orientační, na posun může mít vliv počet přihlášených závodníků do
jednotlivých kategorií a počasí)

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!

Ceny: první tři v každé kategorii (mládežnické k. věcné, kategorie J, Ž, M finanční),
tombola pro všechny závodníky
Vyhlášení vítězů: po skončení závodu
Občerstvení: zajištěno pro všechny závodníky
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„Sousedský“ fotbalový turnaj
Protože se na tradiční sousedský fotbalový
turnaj v minulém období hlásilo čím dál
méně týmů z dvorů Písečné, rozhodli jsme se
udělat změnu. Tou změnou je rozšíření turnaje
o pozvání týmu mimo Písečnou. Celkově bude
letos o prvenství bojovat dohromady šest týmů

(z toho dva budou čistě Písečanské týmy) což
po čase zaručuje opět kvalitní fotbalový turnaj,
jehož začátek je naplánován v rámci Dne obce
na 9:00 hodin.
Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Péče o nemocného v domácím prostředí
Ocitli jste se v situaci, kdy se chcete postarat o svého blízkého?
Potřebujete poradit, získat nové informace?
Chcete si vyzkoušet polohování, posazování, přemístění člověka z lůžka na židli, křeslo...?
Potřebujete vědět, jaké pomůcky budete potřebovat a jak je správně použít?
Chcete si vyzkoušet, jak ošetřovat nepohyblivého člověka, jak provést hygienickou péči,
aniž byste si vy sami způsobili problémy s bolestmi páteře?

Nemocnice Třinec, p. o., ve spolupráci s nadačním fondem "Zůstaneme doma"
Vám nabízí pomoc při zvládnutí počáteční nejistoty v péči o Vašeho blízkého.
V Nemocnici Třinec, p. o., přímo na oddělení sociálních lůžek si budete moci vyzkoušet,
jak pečovat o člověka s omezeným pohybem v domácím prostředí,
poradíme Vám, jaké pomůcky Vám v péči pomohou.
Budeme Vám k dispozici dne 15. června, 5. října a 23. listopadu 2018
v době od 16:00 do 18:00 hodin na oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec, p.o.
www. zustanemedoma.cz

bližší informace tel.: 606 739 607

www.nemtr.cz

!
AKCE*
4+4
měsíce
tu
interne A
ZDARM

číslo 2

*Připojení ZDARMA + 4 měsíce ZDARMA při přechodu od konkurence + “PŘIVEĎ SOUSEDA” a dostaneš další 4 měsíce internetu ZDARMA

CompTech�Servis�s.r.o.,�Dukelská�136,�Jablunkov
(budova prodejny Elektro Kříž 1. Patro)
po-pá 8:00 12:00 13:00-17:00, so 8:30 11:30

PŘIPOJÍME VÁS LEVNĚJI
A LÉPE !
558�34�17�47
WWW.COMPTS.CZ
777�86�84�80

Nemáte internet a chcete se připojit ?!?

ZKUSTE ZMĚNU

Máte problémy se svým internetovým
připojením ?!?

INTERNET�STABILNĚ A BEZ�OMEZENÍ
od�200,-�Kč bez�DPH

internet servis provider

srpen 2018
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