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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
v první části mého tradičního textu se budu
věnovat informacím o stavbě, která vás v každodenním životě nejvíce zatěžuje, a kvůli které
mnohým z vás už dochází trpělivost při překonávání nejrůznějších obtíží s ní spojených.
Stavba kanalizace a chodníků s inženýrskými
sítěmi se už skutečně blíží ke svému závěru.
Smlouva o dílo zavazuje zhotovitele k ukončení
prací v termínu 20. 9. 2019. V druhé polovině
července, kdy svůj text píšu, zbývá ještě položit
cca 220 m hlavních kanalizačních řadů, 200 m
přípojek na veřejně přístupných pozemcích,
vybudovat 400 m chodníku, opravit povrchy
komunikací a provést závěrečné terénní úpravy
všech dotčených pozemků. Konkrétně bych
chtěl uvést, že závěrečná etapa oprav komunikací bude prováděna v průběhu 35. a 36.
týdne, tj. přelom měsíce srpna a září. Připouštím však, že u takto rozsáhlé stavby budou
i po termínu pro dokončení díla odstraňovány
drobné nedodělky např. v rámci nejrůznějších
terénních úprav. Zhotovitel bude následně
držet záruku za dílo v délce 5 let a neodstranění
případných vad díla ve sjednaných termínech
je spojeno s možností sankce až do výše 2,2
mil Kč v rámci tzv. bankovní záruky k zajištění závazků v záruční době. Před předáním
dokončeného díla má zhotovitel povinnost
provést na všech částech kanalizace kamerové
zkoušky, které kontrolují dodržení minimálního
spádu potrubí nebo jeho případné deformace
a stejně tak musí provést zkoušky těsnosti
potrubí. V rozpočtu celé stavby je jenom na
zkoušky těsnosti hlavního kanalizačního
potrubí vyhrazeno 100 000 Kč bez DPH. Tuto
skutečnost bych rád zdůraznil a vyjádřil se tak
veřejně k pochybnostem a výtkám jednoho

z našich občanů, který z vlastního pozorování
vyvodil závěry, že zhotovitel spoje kanalizačního potrubí neopatřoval pryžovým těsněním.
Za sebe mohu říci, že takovéto jednání může
v důsledku vést k velmi vysokým nákladům
na odstraňování vady na vrub zhotovitele
a skoro s jistotou mohu označit takový postup
za velmi nepravděpodobný. Případné další
výtky k nedostatkům provádění stavby, nedostatečně provedeným terénním úpravám
nebo i případné požadavky na odstranění
škod vzniklých při stavbě na vašem majetku,
směřujte na pracovníky OÚ nebo přímo na
starostu obce s dostatečným předstihem před
termínem pro ukončení stavby.
Po předání díla a jeho následné kolaudaci
v průběhu měsíce října bude možné připojovat
jednotlivé nemovitosti na kanalizaci. V minulém zpravodaji jsem se k podmínkám výstavby
domovních přípojek obsáhle vyjadřoval.
Připomenu pouze, že občané, kteří souhlasili
s napojením a budou mít zpracovanou projektovou dokumentaci přípojky, musí svůj dům na
kanalizaci napojit nejpozději k 30. 9. 2020. Při
nesplnění závazku se vlastník domu vystavuje
nebezpečí sankce v podobě úhrady nákladů na
zpracovanou projektovou dokumentaci přípojky a také vystavuje obec nebezpečí sankce
za nedodržení podmínek dotace na výstavbu
kanalizace. Doporučuji všem vlastníkům,
pokud nemají dost informací a nejsou si jisti,
jak při výstavbě postupovat, aby kontaktovali
pracovníky OÚ Písečná nebo přímo starostu
obce. Územní souhlasy budou pracovníky OÚ
spolu s dokumentací předávány vlastníkům RD
ihned po jejich vydání. Do kolaudace stavby
v měsíci říjnu bude vydáno cca 40 územních
rozhodnutí.

červenec 2019
V poslední části mého příspěvku se musím
zmínit o naší letošní druhé největší stavbě,
s jejímž dokončením počítají v termínu 31. 8.
2019 všichni rodiče našich školkou i školou
povinných dětí. Práce na stavbě intenzivně
probíhají a nyní v půli července se v některých
místnostech montují zařizovací předměty
a probíhají výmalby. Společně se zhotovite-
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lem, firmou Zowada, chceme termín ukončení
stavby dodržet. Určitě však uvítáme pomoc
dobrovolníků z řad rodičů při stěhování
nábytku a jeho montáží. Všechny práce budou
probíhat především v odpoledních hodinách
posledního týdne měsíce srpna. S touto výzvou
a přáním slunečného léta se s vámi rozloučím.
David Ćmiel, starosta obce

Informace obecního úřadu…
• S předstihem upozorňujeme všechny
vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb., O veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů s účinností
od 1. ledna 2020, musí být každý pes označen elektronickým čipem. Štěňata budou
dostávat čip při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem stáří. Starším psům
se čip vpíchne pod kůži při pravidelném přeočkování. Svého psa můžete nechat čipovat
již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní
datum. Pokud majitel psa neočipuje, bude
mu od příštího roku hrozit správní řízení
s možným uložením pokuty až 50 tis.
korun. Cena čipu se pohybuje od 450 do
500 korun. Pokud nebude pejsek očipován,
nebude ho moci od příštího roku veterinář
naočkovat proti vzteklině a to může mít
nemalé rizikové následky. Po očipování
psa je žádoucí, aby byl pejsek zaevidován
v registru čipovaných zvířat. Registrace je
většinou bezplatná, záleží na typu čipu.
O registraci budou chovatelé informování od svého veterináře. Obecní úřad ve
spolupráci s MVDr. Pavlínou Gajdošovou

připravuje podmínky pro čipování psů
přímo v obci Písečná v průběhu měsíce
října letošního roku. Samotné čipování by
probíhalo v prostorech Výletiště v Písečné.
Zastupitelstvo obce v průběhu měsíce
srpna projedná návrh na slevu z místního
poplatku ze psů pro majitele, kteří nechají
svého psa očipovat již v letošním roce.
• Obecní úřad Písečná nově rozšiřuje možnosti placení poplatků a služeb platebními
kartami. Terminál akceptuje všechny druhy
karet.
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Setkání s jubilanty
13. června se v Kulturním domě
Písečná již po několikáté konalo
"Setkání jubilantů". Pozvání přijalo 16 oslavenců, kteří v letošním
roce slaví 70, 75, 80, 85, 90 a více
let. Každý z přítomných jubilantů
obdržel dárkový balíček a ženy
ještě kytičku. Po krátkém přivítání panem starostou vystoupily s programem děti z místní
základní školy pod vedením své
paní učitelky a k malému pohoštění zahrála kapela Bukoń.

Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu svá životní jubilea.
Květen
Anna Byrtusová
Jan Placzek
Jana Borkovcová
Lubomír Chlouba
Červen
Anna Byrtusová
Jan Mitręga
		
Srpen
Rozálie Kufová
Anna Sikorová
Monika Jachnická
Jan Byrtus

70 let
70 let
65 let
65 let

Písečná 106
Písečná 129
Písečná 83
Písečná 37

75 let
65 let

Písečná 145
Písečná 179

95 let
75 let
70 let
60 let

Písečná 921
Písečná 38
Písečná 100
Písečná 96

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

červenec 2019
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Den Země v Písečné – Ukliďme Česko
Při příležitosti Dne Země se
v naší obci dne 27. 4. 2019
uskutečnil dobrovolnický
den zaměřený na úklid veřejných prostranství, turistických stezek, příkopů a lesních porostů. Dobrovolníci v počtu
30 účastníků včetně dětí procházeli obcí
a sesbírali cca 350 kg odpadků. Po ukončení
úklidu bylo pro dobrovolníky připraveno malé

občerstvení s posezením
u táboráku. Velmi děkujeme
za Váš zájem o čistotu naší
obce a nezištnou pomoc a již
nyní vás vyzýváme k účasti na úklidu v roce
2020. Akce se uskutečnila v rámci Místní agendy
21 – programu plánování a rozvoje obcí a měst
na základě principů udržitelného rozvoje se
zapojováním veřejnosti.
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Z odpadového hospodářství
Poplatky za odpady

Poplatky za komunální odpad na rok 2019 jsou splatné do 31. 8. kalendářního roku. 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 2019 bude ještě 5 svozů, a to ve
36., 40., 44., 48. a 52. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 21. 9. 2019
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

červenec 2019
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A léto už je tady …. Hurá, prázdniny!
Dovolte mi pár slov a zhodnocení uplynulého
školního roku 2018/2019.

družině. Od září se mohou na ně také těšit žáci
ve svých vyučovacích hodinách.

Naše škola prošla za loňský rok několika ne
malými změnami. Začala bych změnou pozicí
ředitelky. Od 1. 8. jsem byla jmenována novou
paní ředitelkou školy. Nebyla to vůbec snadná
role, jelikož se začaly rozjíždět nové projekty,
rozsáhlá rekonstrukce školy a samozřejmě
bylo zapotřebí zajistit běžný provoz mateřské
i základní školy.

Žákům z Písečné v letošním školním roce
začaly prázdniny o 14 dní dříve. Zapříčinila
to rozsáhlá rekonstrukce školy, která začala již
na podzim loňského roku. Nejdříve se začala
přistavovat nová budova. V přízemní části
vznikne nová jídelna s kuchyní a šatna pro
školáky. V prvním patře se budou nacházet
šatny pro děvčata a kluky a vytoužená tělocvična. Jistě si každý bývalý žák z Písečné rád
zavzpomíná na starou tělocvičnu, ve které
byly s obtíží hratelné míčové hry a nemluvě
o přeskoku přes kozu, kdy paní učitelka se
zatajeným dechem doufala, že se nestane
žádný úraz.

Dětský klub Písečná pro žáky I. stupně byl
prvním mým projektovým oříškem. Přijímání nových zaměstnanců – pečujících
osob, potřebná dokumentace a změna provozní doby školy. Klub po dobu ještě dvou let
mohou využívat žáci již od šesté hodiny ranní
a odpoledne po družině až do 18:30. V klubu
se děti zapojují do různých tvořivých činností,
hrají si vybíjenou, florbal nebo jen tak odpočívají. V rámci projektu jsme mohli dvakrát
ročně zorganizovat příměstský tábor. Myslím
si, že pro zaměstnané rodiče možnost poslat
své děti do klubu, je přínosem.
Dalším projektem financovaný MŠMT bylo
zapojení Šablon II s názvem Moderní škola.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání. Naše paní
učitelky si mohly rozšířit své obzory v oblasti
matematické, čtenářské gramotnosti, inkluze
a anglického jazyka. Dále je podporována
spolupráce s rodiči dětí a žáků při komunitně osvětových setkáváních a setkáváních
s odborníky, možnosti využití personálního
posílení o školního asistenta v příštím roce
a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. V rámci této aktivity byly nakoupeny
tablety, které již letos využívaly děti ve školní

S přestavbou vznikly i organizační problémy.
Na konci května jsme museli všichni opustit
budovu a spokojit se s náhradními prostory.
Žáci se přestěhovali do Kulturního domu
na Písečné a Výletiště. Naši nejmenší dojížděli do Jablunkova, kde byla pro ně připravena v základní škole jedna třída. Jistě to
bylo náročné pro paní učitelky, děti i rodiče
zvykat si na nové prostředí a dojíždění. Ovšem
v novém školním roce se mohou těšit na nově
zrekonstruované třídy, šatnu, denní místnost
a sociální zařízení. Mateřská škola bude taktéž
využívat vlastní stávající vchod do budovy,
žáci základní školy budou mít vstup ze strany
od hlavní silnice.
Doufám, že vše bude od 2. září připraveno
a nový školní rok 2019/2020 bude úspěšně
započat v krásných nových prostorech.
D ě ku j i v š e m za p o d p o r u , t r p ě l i v o s t
a shovívavost.
Mgr. Eva Byrtusová
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Akce školičky a školy
Naše škola se činila v různých aktivitách. Naši
nejmenší z mateřské školky navštívili tři divadelní představení, zorganizovali vánoční dílničku, v I. pololetí předškolní děti jezdily plavat
do Bystřice, od ledna se zúčastnily lyžařského
výcviku, který se konal tradičně v Bukovci. S příchodem období masopustu se děti převlékly
do krásných masek a čekal je karneval. Také
si připravily několik vystoupení pro veřejnost.
Maminky se mohly těšit na své ratolesti u příležitosti MDŽ, babičky a dědečkové na vystoupení ke Dni matek a všichni ostatní se podívali
na taneční talent svých dětí na radovánkách.
S příchodem června Koťátka i Šikulové oslavili jejich „Den dětí“ hledáním pokladu a také
vyrazili společně na turistický výlet do Dolní
Lomné. Sportovci z MŠ si mohli zasoutěžit na
Sportovních hrách v Jablunkově.

Školáci také nezůstali pozadu. Zúčastnili se
sportovních soutěží jako například každoroční
přespolní běh. Poprvé v historii školy jsme
vyslali družstvo chlapců a dívek do Bystřice,
aby si porovnali své síly a dovednosti ve florbalu. Hráči byli velmi úspěšní a postoupili do
okresního kola. Naši sportovci se taktéž snažili podat co nejlepší výkon v méně tradičních
disciplínách odznaku všestrannosti a olympijského víceboje. Fotbal si zahráli na McDonald
cupu v Jablunkově a nedílnou součástí klasických soutěží byl atletický trojboj, kde byli opět
úspěšní.
Ve výtvarných soutěžích jsme také nepokulhávali. Své výtvory jsme posílali do soutěže
Těšínského muzea s názvem Jablunkovský
džbánek na téma Dětský svět, žáci se také

červenec 2019
podíleli na tvorbě kalendáře MAS Jablunkovsko
na rok 2019, Základní
škola v Čeladné vyhlásila výtvarnou soutěž
O pohár čeladenské
ovečky. Téma letošního
ročníku znělo Kostely,
kostelíky a kapličky
v Beskydech, kde naše
žákyně získala první
místo.
I v matematických soutěžích jsme byli velmi
úspěšní v silné konkurenci velkých škol. Zúčastnili jsme se Matematické olympiády, matematického Klokana i Cvrčka pro mladší žáky
a Pythágoriády.
Pro školáky jsme také připravili programy primární prevence na téma vztahy, komunikace
a šikana. Při těchto aktivitách mohli vyjadřovat své názory, diskutovat o tom, co je těší
a naopak co by chtěli ve vztazích mezi svými
spolužáky změnit. Také členové hasičského
záchranného sboru z Jablunkova nás potěšili návštěvou a poučili nás o požární ochraně
a ochraně obyvatelstva.
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I v letošním školním roce jsme organizovali
různé akce. Dětský karneval, ochutnávky mléčných i ovocných košů, plavecký výcvik, přednášku o zdravé výživě, uklidili jsme si okolí naší
školy v rámci Dne Země. Výlety se nám také
nevyhýbaly. Naši žáci měli možnost shlédnout
Sněhurku na ledě ve Werk Aréně. Navštívili
jsme interaktivní biologickou učebnu v Třinci,
přijali jsme pozvání do školy v Písku i Jablunkově, kde nám připravili různé programy.
Těšili jsme se z výletu do polské Brenné. Žáci
nevynechali ani školní výlet do Štramberku
a Olomouce.
V závěru bych ráda velmi poděkovala svým
zaměstnancům za jejich
práci, vstřícnost, píli a pevné
nervy. Panu starostovi a celé
obci za podporu školy, Sdružení rodičů za skvělou spolupráci, poděkování také patří
dalším spolkům – Klubu
důchodců i místním hasičům a Základní škole v Jablunkově za pronájem třídy pro
mateřskou školu.
Přeji všem klidnou dovolenou
a zasloužený odpočinek.
Mgr. Eva Byrtusová
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Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná
Vážení rodiče a občané naší
obce,
dne 25. 5. se konaly dětské
radovánky, na které si jako
vždy naše paní učitelky
připravily s dětmi opět krásné vystoupení. Za
podpory naší obce byly k dispozici i rozmanité
atrakce, které si děti užívaly do sytosti. Měly
k dispozici skákací hrady, malování na obličej
a dovednostní soutěže. Na akci se také předvedli policisté i se svými psy, děti povozil se svým
koňským spřežením p. Ptáček z Dolní Lomné.
Na radovánkách nás navštívili i naši hasiči, kteří
pro děti vytvořili překážkovou dráhu a ta končila
finálním sestřikem na terč a každý malý hasič
dostal odměnu.
O hudbu se nám postaral DJ SONGO a zábava
pokračovala do brzkých ranních hodin. Tento
DJ se bude starat i o hudbu na našem tradičním
plese SRPŠ v lednu r. 2020 a tak se těšíme na
hojnou účast všech rodičů.
1. 6. 2019 se náš spolek SRPŠ zúčastnil Olympiády spolků, která se konala na Výletišti Písečná,
kde spolu soutěžilo 6 týmů, včetně týmu z polské
Brenne, a my jsme se umístili na krásném
3. místě.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na akci DEN OBCE
PÍSEČNÁ, kde jsme byli požádáni starostou,

abychom ve spolupráci se Spolkem přátel kultury a sportu tuto akci zaštítili a postarali se
o občerstvení. Což je výzva pro Vás rodiče, abyste
nám případně pomohli s přípravami, průběhem,
či následným úklidem, za což předem děkujeme.
Šikovné a ochotné maminky, babičky, tety (příp.
i tatínky) prosíme o upečení zákusku.
Letos Den Obce připadne na SRPŠ a spolek
přátel kultury a sportu. Touto cestou chceme
poprosit o pomoc do funkce. Prosím hlaste se
na níže uvedené kontakty:
Kontakt: Facebookové stránky SRPŠ nebo na
tel. 723 301 591.
Děkuji: s úctou Miroslava Placzková, s podporou
Veroniky Martynkové.
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Olympiáda spolků + Kácení Máje
Tentokrát se v netradičních disciplínách utkalo
šest týmů. Prvenství nakonec urvalo pořadatelské družstvo Spolku přátel před druhým
Pivním klubem Špína z Jablunkova a třetím
favorizovaným týmem Sdružení rodičů, na
pomyslné „bramborové“ pozici bylo hostující
družstvo z Bukovce, pátý pak tým domácích
PZKO, poslední, šestou pozici obsadilo družstvo s partnerské polské Brenne. A v čem se
soutěžilo? První soutěž byla v převážení týmu
v zahradních kolečkách, následovala štafeta

v pití piva, dětské klání v přenášení pingpongového míčku
na lžíci, výlov jablek ústy
z vaničky a také nechybělo
tradiční házení vajec. Za krásného počasí si soutěžící i fandící diváci Olympiádu náležitě užili, škoda jen,
že na večerní diskotéku nepřišlo více lidí.

O zábavu dětí se skvěle postarali Klauni na volné noze
Bedřich Voháňka a Alois Vemeno

Letošní vítězové - tým Spolku přátel kultury a sportu
na Písečné z.s.

Společné foto všech účastníků Olympiády spolků

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

Do obce Nemecká, odkud jsme na vodu vyrazili další den ráno, jsme dorazili ještě za světla 

V letošním roce jsme se rozhodli zdolat slovenskou řeku Hron. O Hronu jsme zaslechli vesměs
pozitivní recenze a po prvním červencovém
víkendu víme, že se zakládaly na pravdě a nejen
to. Řeka Hron nás až překvapila svou krásou
a dravostí. Je to nádherně rychlá řeka, na kterou
se jednou jistě vrátíme. Všech 58 vodáků co na
Hron s námi vyrazilo vlakem z Návsí, si užilo
kopec srandy nejen na vodě, ale i v kempech

a ve vlaku. Výbuchy smíchu a dobrá nálada byla
v naší partě znát celý prodloužený červencový
víkend a i ti, co si odnesli nějaké ty odřeniny či
modřiny, byli z letošní vody více než nadšeni.

Teplé počasí přímo vybízelo ke koupeli…

Ahóóóój příští rok na Vltavě

A co za řeka nás čeká příští rok? Příští rok zavítáme na jednu z nejkrásnějších řek v Česku
- VLTAVU!!!
Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s.
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Soutěž „Železný hasič“ a „Noční soutěž v požárním útoku“
V pátek 3. 5. se v areálu výletiště konal další ročník soutěže hasičů v silových disciplínách
TFA. Soutěžilo se v kategoriích juniorů (do 18 ti let), mužů, žen a mužů 35+. Na konci soutěže
proběhla tradiční soutěž štafet. Soutěž byla posunuta na pátek odpoledne z důvodu kolize
termínu jiné soutěže pořádané v rámci hutnického dne.
Vůbec nejlepší čas zaběhl už domácí závodník
Jarek Hanzel s časem 1 minuta a 49 s, který
běžel v kategorii 35+. Jarek se stal už podruhé
i celkovým vítězem soutěže „Beskydský železný
hasič“, která se skládala ze soutěží v Hnojníku,
Písečné, Bukovce, Mostů u Jablunkova, Svrčinovce a Jablunkova.
Výsledky:
Muži: 1. Luboš Konderla (1:55), 2. Ondřej Karpecki (2:11), 3. Jaroslav Santarius (2:12)
Muži 35+: 1. Jarek Hanzel (1:49), 2. Richard
Kohut (2:19), 3. Roman Adamiec (2:36)
Ženy: 1. Renata Černeková (1:54), 2. Eliška
Moržolová (1:57), 3. Zuzana Kantorová (2:10)
Junioři: 1. Radek Zogata (2:37), 2. David Jochymek (3:02), 3. Marek Grzegorz (3:02)
Hned druhý den v sobotu 4. 5. jsme večer uspořádali noční soutěž v požárním útoku. Letošní
účast 14 ti mužských a 4 ženských družstev byla
trochu menší než minulý rok. Možná to bylo
způsobeno tím, že letos se neuskutečnila soutěž „Gorolský pohár“ a družstva neměla tolik
motivace doladit formu před hlavní sezónou.
Domácí družstvo mužů skončilo na 8. místě z 15
ti družstev a ženy po nedokončeném útoku až
na poslední 4. příčce.

Letní soutěž v požárním útoku
13. 7. jsme pořádali již 15. ročník soutěže mužů
a žen „O pohár starosty obce“ a zároveň soutěž
mladších a starších žáků. Počasí nás u dětské
soutěže trochu potrápilo, naštěstí v našem
krásném areálu výletiště se vždycky dá před
deštěm schovat. Soutěže mladých hasičů se
zúčastnila 2 domácí družstva mladších žáků
a 1 družstvo starších. Celkově k nám přijelo
19 družstev.
Výsledky:
Ml. žáci: 1. SDH Nýdek (19,73), 2. SDH Mosty
u Jabl. (24,21), 3. SDH Dolní Lomná (24,47)
St. žáci: 1. DHZ Čierné (16,01), 2. SDH Mosty
u Jabl. (20,63), 3. SDH Písečná (23,79)
Odpoledne od 16:00 se pak konala soutěž
mužů a žen. Celkem se soutěže zúčastnilo
29 družstev. Počasí se na odpoledne a večer
umoudřilo a panovaly takřka ideální podmínky. Domácí družstvo mužů, které startovalo jako první, ale po problémech na rozdělovači svůj útok nedokončilo. Ženy zaběhly
obstojný čas a v konečném pořadí obsadily
4. příčku.
Výsledky:

Výsledky:

Muži: 1. SDH Mistřovice (15,09), 2. SDH Dolní
Lištná (15,44), 3. SDH Brušperk (15,55)

Muži: 1. DHZ Raková (16,75), 2. SDH Brušperk
(17,18), 3. SDH Hrádek (17,88)

Ženy: 1. SDH Karviná Hranice (18,24), 2. SDH
Dolní Lištná (18,81), 3. SDH Mistřovice (18,81)

Ženy: 1. SDH Nýdek (25,25), 2. SDH Karviná
Louky (36,86), 3. SDH Mosty u Jabl. (39,53)

Władyslaw Sikora
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SOUSTŘEDĚNÍ KOZUBOVÁ – mladí hasiči SDH Písečná
U nás mladých hasičů se píše již pátý rok,
takové malé půlkulatiny  Tak to se muselo
pořádně oslavit a připravit se na letní sezónu
jak se patří. A protože jsme hasiči, tak jsme to
vzali „z gruntu“.
Naším mladým svěřencům jsme v období od
26. 4. do 28. 4. připravili EXPEDICI KOZUBOVÁ,
třídenní soustředění.
Vyrazili jsme v pátek odpoledne, jak všem skončili školní a pracovní povinnosti.
Po příchodu na chatu nás po večeři čekala přednáška záchranáře Horské služby a asistoval mu
jeho věrný společník a jediný záchranářský pes
Horské služby v Beskydech, Johny. Poté bylo
ubytování a noční program v podobě hygieny,
večerního klidu a večerky.
V sobotu nám vše ráno začalo budíčkem,
samozřejmostí byla i ranní rozcvička a po
snídani byl nástup na tréninky. Trénovali
jsme na etapy, nejprve nastoupili mladší
žáci a starší si šli opakovat teorii, poté se role
přehodily a i ti nejstarší mazáci si zaběhali.
Po obědě byl odpolední klid a po něm následovný program:
Jedna skupinka - individuální trénink (to byli ti,
kteří chtěli a ti, kteří se nově učili).

Druha skupinka - se šli projít na Kamenité.
Třetí skupinka (nejmenší) byli na chatě a tvořili.
Čtvrtá skupina (nejstarší) měli za úkol připravit pro ostatní hledání pokladu a ohniště pro
opékání párku.
Po večeři se vyrazilo na onen poklad, ale nebylo
to zas tak jednoduché, bylo pro nás nachystáno
5 stanovišť s úkoly a jak jinak, něž s hasičskou
tématikou a poté huráááááá na poklad.
D e n j s m e za ko n č i l i o p e če n í m pá r ku
a marshmallow a večerka.
Neděle začala jak jinak než budíčkem, ale tentokráte bez rozcvičky (počasí nám nepřálo),
snídaně a dopolední program na chatě (hraní
her, hodnocení soustředění…). Po obědě jsme
se vypravili dolů do údolí a do domovů.
A to, že soustředění nám hodně pomohlo k sladění týmu, se už projevilo na soutěžích, sice je
jen polovina sezóny za námi, musím podotknout, že s velice dobrými výsledky.
Tímto chci poděkovat obci za finanční dotaci na
tento projekt, která nás hodně podpořila, a bez
této finanční injekce by bylo pro nás nereálné
finančně expedici uspořádat.
Za SDH Písečná Kateřina Sikorová
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Usnesení
Usnesení č. 6 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 8. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
6/1.1
6/1.2
6/1.3
6/1.4
6/1.5
6/1.6

6/1.7

6/1.8
6/1.9

6/1.10

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtus, Ing. Sikora
ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Byrtusová
plnění usnesení č. 5 ze dne 25. 2. 2019
Jednací řád Zastupitelstva obce Písečná s účinností ode dne schválení
pořadí nabídek na zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce Hasičské
zbrojnice v obci Písečná: 1. Ing. Štěpán Šňupárek, IČ: 72978325, se sídlem 30. dubna
14, 702 00 Ostrava 1
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Písečná“ s Ing. Štěpánem Šňupárkem, IČ: 72978325, se sídlem
30. dubna 14, 702 00 Ostrava 1
Kupní a darovací smlouvu mezi obcí Písečná a p. Magdalenou Ključikovou, bytem
Budovatelská 187, Záblatí, 735 52 Bohumín
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Dechovému orchestru Jablunkovanka,
z.s., 739 98 Mosty u Jablunkova, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Dechovým
orchestrem Jablunkovanka z.s., 739 98 Mosty u Jablunkova
rozpočtové opatření č. 2

2. Vzalo na vědomí
6/2.1

závěry a doporučení odborného posudku na budoucí provozní model kanalizace zpracovaného firmou J2V services s.r.o. ze dne 5. 4. 2019
Usnesení č. 7 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 5. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
7/1.1
7/1.2
7/1.3
7/1.4
7/1.5
7/1.6

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, p. Benek
ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus, Ing. Sikora
plnění usnesení č. 6 ze dne 8. 4. 2019
podmínky koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizační sítě v obci vybudované
v rámci realizace projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
s Petrem Schwarzem, bytem Nádražní 271/22, 737 01 Český Těšín
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Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8015518/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, a společností Profiprojekt, s.r.o. se sídlem Collo-louky 126, Místek,
738 01 Frýdek-Místek
zapojení obce Písečná do projektu Sdružení obcí Jablunkovska - Moderní veřejná
správa a zplnomocňuje starostu obce k uzavření dohody o financování projektu se
Sdružením obcí Jablunkovska

2. Vzalo na vědomí
7/2.1

informace o průběhu realizace investičních projektů
Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
8/1.1
8/1.2
8/1.3
8/1.4
8/1.5

8/1.6

8/1.7
8/1.8
8/1.9
8/1.10
8/1.11
8/1.12
8/1.13

8/1.14

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Ing. Byrtusová
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, p. Benek
plnění usnesení č. 7 ze dne 27. 5. 2019
pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo projektu „Přístavba
a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ s firmou Zowada Group a.s., IČ 05092850, se sídlem
Návsí 1002, 739 92 Návsí a.s. s termínem prodloužení realizace díla do 31. 8. 2019 a s
úpravou rozpočtu stavby dle předloženého návrhu
Smlouvu o dílo č. 841/PCXA/055/2019/N190037400 se společností STRABAG a.s., se
sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00, na realizaci díla „Opravy místních
komunikací v obci Hrádek, Písečná, Návsí, Nýdek“
zadání Územního plánu obce Písečná
Závěrečný účet obce Písečná za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
Účetní závěrku obce Písečná za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018
Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace,
Písečná 42, za účetní období 2018 sestavenou k 31. 12. 2018
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.
rozpočtové opatření č. 3
pořadí cenových nabídek na vybavení interiéru Obecního úřadu Písečná: 1. Byrtus
nábytek, Milíkov; 2. OFFICE PRO professional, s.r.o., Bílovec; 3. Studio Disa, s.r.o. Třinec;
4. Salu Systems, s.r.o., Jablunkov
záměr směny části pozemku parc. č. 443/12, na kterém neleží místní komunikace a její
obslužná část
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žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná na projekt „Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad IV.“ ve výši 29 968 Kč
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. 2019/12 ve výši
29 968 Kč Sdružení obcí Jablunkovska k úhradě projektu „Sdružení obcí Jablunkovska
– biologicky rozložitelný odpad IV.“
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ na projekt „Chodník a inženýrské sítě Písečná
- 2. etapa“
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu
na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“
záměr pronájmu nemovitého majetku sítě splaškové kanalizace v rámci projektu
„Splašková kanalizace Písečná – 1. etapa“ a technologických zařízení

2. Vzalo na vědomí
8/2.1
8/2.2

informace o průběhu realizace investičních projektů
žádost o poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.,
Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov

Kalendář akcí
24. 8. Den obce Písečná
24. 8. Běh Písečnou
24. 8. Fotbalový turnaj
25. 8. Letní kino
20. 9. Beseda k výročí začátku 2. světové války na téma „Krvavá léta 1938 – 1948“
19. 10. Dětská olympiáda ve stolních hrách
9. 11. Kulinářský festival
29. 11. Tvořivé dílny
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Písečná CUP
I v letošním roce nebude
chyb ět na D n i o b ce
Písečná turnaj v malé
kopané. V klání šesti
týmů v sestavě pěti hráčů
v poli + brankář a systému
každý s každým. Zahájení
turnaje je v sobotu 24. 8.
v 9:00 a Písečnou budou
opět reprezentovat týmy
Konečné a Elite.
Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury
a sportu na Písečné z.s.

Jaké napínavé okamžiky nabídne letošní Písečná CUP? Uvidíme…

Dětská olympiáda v deskových hrách
Klání pro děti navštěvující první stupeň základní
školy, tedy 1. až 5. třídu
a samozřejmě i děti
předškolního věku. Tyto
děti jsou vítány v kulturním domě Písečná
v sobotu 19. 10. v 15:00.
Děti budou za dohledu
zkušených rozhodčích
soutěžit o krásné ceny,
na které přispěla i obec.
Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury
a sportu na Písečné z.s.
Hra Jožin z bažin v loni přinesla spoustu legrace. Co letos?

Beseda se bude konat 20.9.2019 v 17hod v kulturním domě Písečná

Se spisovatelem Jiřím Padevětem, autorem pořadu ,,Krvavá léta“ a autorem
knihy ,,Průvodce protektorátní Prahou“, která byla v roce 2014 oceněna cenou
Magnesia Litera

Krvavá léta 1938 - 1948

Zve na besedu k výročí začátku 2. světové války na téma

Obec Písečná
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SDĚLENÍ OBČANŮM
(KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY)
Vážení spoluobčané,
v rámci výstavby obecní kanalizace probíhá i souběžná pokládka
chráničky pro optický kabel. Zájemci se bubou moci připojit
k stabilní optické síti o rychlosti 1 Gb/s. Výhoda tohoto typu
připojení k internetu spočívá ve vysoké stabilitě a rychlosti, kdy
ani špatné počasí nemá žádný vliv na parametry linky. Využijte
tedy možnost kontaktovat naši společnost HoralNET s.r.o., která
Vám bezplatně poskytne žlutou trubičku pro optický kabel. V rámci
realizace Vaši domovní kanalizační přípojky si můžete tuto trubičku
položit do výkopu a v budoucnu se tak vyhnout dalším zásahům
do pozemku. Uložení trubičky v pozemku Vás nezavazuje
k okamžitému odběru služeb. Neváhejte nás kontaktovat na
tel.: 558 341 942 nebo e-mailu: info@horalnet.cz a my se
ozveme zpět za účelem projednání přímo na Vašem
pozemku. Děkujeme
V Písečné dně 4.6.2019

Roman Martynek
HoralNET s.r.o.

!
AKCE*
4+4
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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
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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!

ZPRAVODAJ

OBCE PÍSEČNÁ

Datum: sobota

24. srpna 2019 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 2000 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, mob.: 734 218 515, urad@obecpisecna.cz
Časový rozpis a kategorie:
9:00 - benjamínci
9:10 - mladší přípravka
9:20 - přípravka h. + d.
9:40 - před žactvo 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.

2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1985
1984
1985
1975
1965
1964

a mladší
- 2013
– 2011
– 2009
– 2007
– 2005
- 2003
– 2001
a mladší
a starší
a mladší
- 1984
- 1974
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

obecpisecna.cz
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Program
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P
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9.00 Běh Písečnou – běžecké závody pro všechny
9.00 Fotbalový turnaj družstev z Písečné, Písku a Jablunkova

13.00 Atrakce pro děti – malování na obličej, skákací hrad
15.00 Podmořský svět – zábavný program pro děti
17.00 Hudební kapela Kašubovci
18.30 Michal David Live show – revival
20.30 Skupina PRINCESS – Queen revival

Občerstvení zajišťuje
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z. s.
a Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.

Na akci bude pořizována fotodokumentace pro reportážní a propagační účely obce Písečná.
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22.00 Diskotéka – DJ Martin Labaj

