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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
nejistota, obavy a strach, zároveň ale i solidabřezena2016
rita, pomoc
naděje
jsou slova, která charakbřezen 2015
terizují období, které teď společně prožíváme
a kdy píšu tyto řádky. Celý svět je postižen
zákeřnou nemocí a každý z nás cítí dopady
nejrůznějších omezení zasahujících do běžného
života. Přeji si, aby už o Velikonocích, kdy se
vám zpravodaj dostane do rukou, převládala ve
vašich pocitech jen naděje, protože epidemie
bude na ústupu. Kéž bychom se všichni poučili
a uvědomili si, že naše společnost není všemocná a pořád jsou okamžiky, kdy se musíme
spolehnout na pomoc druhých. Těm, kteří nyní
nezištně jakýmkoliv způsobem pomáhají a jsou
solidární, chci vyslovit velké uznání a díky.
Teď už se ale věnujme každodenním problémům, kterými v naší obci nevíce žijete. Nejčastěji se mě dotazujete na termíny spojené
s napojováním na kanalizaci. Stručně nastíním další postup, protože obsáhlé informace
s podrobnými podmínkami pro napojování
obdrží všechny domácnosti v průběhu měsíce
dubna dopisem. Pro napojení rodinného
domu a uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod, musí být splněny dvě
podmínky. Obec musí kanalizaci uvést do
provozu, tedy ji zkolaudovat, k čemuž dojde
v průběhu května a druhou podmínkou je
skutečnost, že vlastník rodinného domu musí
mít pro stavbu kanalizační přípojky vydaný
územní souhlas. OÚ Písečná pro vás územní
souhlasy zajišťuje prostřednictvím projekční
kanceláře MEDIUM projekt Pardubice. Územní
souhlasy jsou stavebním úřadem po jejich
vydání zasílány přímo vlastníkům rodinných
domů spolu s projektovou dokumentací. V tuto
chvíli je vydáno 80 územních souhlasů ze 180

předpokládaných. Měsíčně chceme dosáhnout
20 vydaných územních rozhodnutí, tak aby
nejpozději
v srpnu letošního roku měli všichni
urad@obecpisecna.cz | www.obecpisecna.cz
vytvořeny administrativní podmínky pro napojování. Kvůli urychlení povolování ve stavebním
řízení se i pracovníci OÚ zapojují do zajišťování
souhlasů pro stavbu přípojek. Prosíme vás
v této složité době o spolupráci a vstřícnost.
Vyřizujte souhlasy se stavbou pokud možno
obratem, často jde totiž pouze o formální krok.
Situační snímky pro vyjádření souhlasu necháváme se vzkazem v poštovních schránkách
kvůli omezení osobního kontaktu. Podepsané
podklady můžete vhodit do poštovní schránky
na budově OÚ a předejít tak osobnímu kontaktu
s pracovníky úřadu.
Termín pro napojení domácností je posunutý do 30. 4. 2021, přesto neponechávejte
stavební práce na poslední chvíli. Pokud již
nyní provádíte stavební práce, pořizujte vždy
fotodokumentaci zkompletovaného potrubí
ještě před zásypem výkopu. Pro uzavření
smlouvy o odvádění odpadních vod, budete
potřebovat protokol od technika společnosti
SmVaK Ostrava a.s., že byla stavba realizována
podle projektové dokumentace. Protokol bude
vystaven na základě kontroly na místě stavby
a předložené fotodokumentace. Stvrzenky
o nákupu stavebního materiálu nebo doklady
o úhradě stavebních prací uchovávejte pro
vyřízení dotace na stavbu kanalizační přípojky.
Mimo dokončování projektu kanalizace pracujeme i na dalších projektech, mohl bych
se o nich na tomto místě zmínit, já bych ale
svůj vymezený prostor a závěr úvodníku chtěl
využít jinak. Především vás chci vyzvat k dodržování všech nařízení spojených s karanténou a nouzovým stavem. Omezujte osobní
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kontakty na minimum, používejte osobní
ochranné prostředky, nevycházejte zbytečně ze
svých domovů, cestujte jen na nutné nákupy,
k lékaři nebo do zaměstnání. Chraňte seniory
a zdravotně postižené, pomozte jim překonat
současné rizikové období. Buďme k sobě
zodpovědní a nespoléhejme na to, že nemoc
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COVID-19 je někde ve velkých městech a nás
na venkově neohrožuje. Přeji Vám, ať současné
nelehké období překonáte ve zdraví a věřím, že
brzy bude lépe.
Společně to zvládneme!!!
David Ćmiel, starosta obce

Informace Koronavirus – COVID - 19
Pomoc se zajištěním nákupu
základních potravin

se s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet
jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí)

Obecní úřad Písečná zřizuje službu občanům
spočívající v zajištění nákupu a dovozu základních potravin do domácnosti.

Nová telefonní linka dobrovolnické pomoci
pro seniory v Moravskolezském kraji, kteří
nemají přístup k internetu: 595 622 595.

Služba pomoci se zajištěním nákupu základních
potravin se týká osob starších 70 let žijících
samostatně, zdravotně ohrožených osob
a osob, které budou umístěny do karantény
a nemají současně příbuzné v místě bydliště,
kteří by potraviny mohli zajišťovat.

Provozní doba infolinky: každý den od 8:00 do
18:00 hodin. Pomůžeme seniorům po telefonu
vyhledat pomoc dobrovolníků v našem kraji.

Nákup bude prováděn max. 3 x týdně, v hodnotě 300 Kč a pouze u základních potravin.
Služba bude zajišťována v pracovních dnech do
doby trvání nouzového stavu z důvodu šíření
nemoci COVID-19. Oprávněné osoby se mohou
ve věci zajištění služby kontaktovat telefonicky
na starostu obce Písečná, tel.: 725 146 249.
Důležité telefonické linky - Koronavirus
Dotazy ke koronaviru volejte: 1212
V případě onemocnění volejte: 112
V případě vážných zdravotních problémů či
ohrožení života volejte linky 155 a 112
Bezplatná Linka seniorů na telefonním čísle
800 200 007 (v provozu od 8 do 20 hodin).
Volajícím pomůže: zorientovat a najít správné
informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propojit

Non stop služba telefonické krizové pomoci,
kde je možné sdílet své aktuální psychické
rozpoložení. K dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin
denně:
• Linka důvěry Karviná:
596 318 080, 777 499 650,
skype: linka.duvery.karvina
• Linka důvěry Ostrava:
737 267 939, 596 618 908.
• Upozorňujeme, že tyto linky důvěry nemohou
pomoci a nenahrazují speciální linky zřízené
pro akutní řešení spojené s ohrožením či
infekcí koronavirem, linky hygienických stanic či krizové linky státní správy.
Užitečné odkazy:
• Nové internetové stránky Ministerstva
zdravotnicví - koronavirus.mzcr.cz
• Ministerstvo zdravotnictví ČR - www.mzcr.cz
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
- www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
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• Státní zdravotnický ústav - www.szu.cz
• Krajská hygienická stanice Ostrava
- www.khsova.cz
• KHS časté dotazy
- www.khsova.cz/obcanum/otazky-koronavirus
březen 2016březen 2015
• Nemocnice ve Frýdku-Místku
- http://www.nemfm.cz

Karanténa a jak se v ní chovat
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),
se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která
byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala
v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od
ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování
takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu
infekčního onemocnění v období, kdy by se toto
onemocnění mohlo šířit.
Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14
denní karanténa, která zohledňuje dosavadní
poznatky o inkubační době onemocnění.
Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna
omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj
zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném
období projeví klinické příznaky (teplota, kašel,
dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je
povinna kontaktovat svého praktického lékaře
telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku
112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.
Co má dělat osoba v karanténě?
• Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
• důkladné a časté mytí rukou teplou vodou
mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70
% podílem alkoholu
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• při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky
se pak mohou přenést dál), kapesník pak
ihned vyhoďte

• pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti
dalších lidí je možný

• urad@obecpisecna.cz
hygienu rukou provádějte
často, zejména
| www.obecpisecna.cz
po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před
jídlem a po použití toalety

• v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat
ambulanci lékaře, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.

• aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte
bezpečně s odpady, neodkládat do separovaného odpadu, vždy do komunálního,
odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat
volně, možnost šíření nákazy

Jaké zásady dodržovat ve společné domácnosti
s osobou nemocnou COVID-19 v domácí izolaci

dále:
• často větrat
• izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce
od ostatních členů rodiny, nejlépe využít
jednolůžkový pokoj se samostatným WC
a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by
měla být umístěna nejméně 1 m od sebe
a pokoj by měl být dostatečně odvětráván.
Po použití společných toalet pokaždé WC
řádně dezinfikovat.
• čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou
noční stolky, postelové rámy a další ložnicový
nábytek
• měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky
apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté
důkladně usušte
Zajištění nákupů, léků, venčení domácích
mazlíčků, doporučená pošta
• nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za
zavřené dveře
• přebíraní poštovních doporučených zásilek
jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)

• venčení domácích mazlíčků zajistit jinou
osobou

V případě, že bydlíte ve společné domácnosti
(nebo bytové jednotce) s osobou, u níž byla
potvrzena nákaza koronavirovou infekcí, je
třeba, abyste jak Vy, tak i nemocný dodržovali
určitá pravidla za účelem snížení rizika přenosu
viru na Vás jako zdravého jedince.
Vzdálenost od nemocného – je doporučeno dodržovat vzdálenost od nemocného alespoň 2 m.
Pobyt v oddělené místnosti – izolovat se v rámci
domácnosti co nejvíce od ostatních členů
rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se
samostatným WC a koupelnou.
Pobyt ve společné místnosti – obecně se pobyt
ve společné místnosti nedoporučuje. Pokud
ovšem není jiná možnost a zdravý jedinec musí
spolu s nemocnou osobou sdílet místnost, je
třeba zajistit častější výměnu vzduchu (jako
rizikové se považuje kontakt s nemocným
v uzavřené místnosti po dobu cca 15 minut
a více). Nemocný jedinec by navíc měl být po
dobu pobytu ve stejné místnosti vybaven 2
ústenkami nebo rouškou bez výdechového
ventilu. Pokud není k dispozici jednolůžkový
pokoj, pak by lůžka měla být umístěna nejméně 2 m od sebe. Po použití společných
toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat. Doporučeno je rovněž nesdílet s nemocným nádobí
(talíře, příbor apod.) a stejně tak i např. ruč-
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• Pokud je to možné, získávat si neustále
aktuální informace z internetu, zpráv apod.
z ověřených odkazů
Tato karanténní opatření a doporučení jsou
v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR
10386/2020-1/MIN/KAN.

níky. Je třeba dbát na častější výměnu ložního
prádla a oblečení, rozlišovat oblečení "na
doma" a "na venek". Oblečení je třeba prát na
nejvyšší možnou teplotu udávanou výrobcem
oblečení. Ložní prádlo nebo ručníky je doporučeno prát při teplotě 60°- 90°, zde ovšem stačí
používat normální prací prášky. V případě, že
by prádlo bylo kontaminováno (např. krví),
je doporučeno prát toto prádlo odděleně od
ostatního prádla. Při použití pracího programu
s teplou na 30 °C používat při praní dezinfekci
na prádlo. Pokud můžeme prádlo žehlit, pak
žehleme vždy.
Zásadní je zvýšená hygiena „exponovaných
míst dotyku“, tedy kliky dveří, vypínače, ploch
stolů, toalet ale i telefonu nebo ovladače na
televizi. V případě, že se zdravý jedinec nevyhne
kontaktu s takovými exponovanými místy, je
zásadní dodržovat pravidelnou hygienu rukou,
tedy používání mýdla, a případně i dezinfekčních gelů (jejichž základ tvoří alkoholová složka
o obsahu min. 70 %).
U domácích mazlíčků není zatím potvrzeno, že
by fungovali jako přenašeči onemocnění. Doporučujeme, aby nemocná osoba minimalizovala
kontakt s domácími mazlíčky, tak jako ostatně
u jiných infekčních onemocnění; v případě kontaktu dodržuje obecná pravidla hygieny rukou.

OBCE PÍSEČNÁ
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Poděkování

Informace obecního úřadu…

OBEC PÍSEČNÁ VELICE DĚKUJE ZA VÝROBU
OCHRANNÝCH ROUŠEK ŠVADLENÁM:

Očkování psů
V sobotu 25. 4. 2020 proběhne v obci Písečná
očkování psů proti vzteklině. Dle zákona
o veterinární péči je každý majitel psa povinen
nechat ho naočkovat proti vzteklině od stáří
3 měsíců a pak pravidelně dle vakcinačního
schématu, který udává výrobce vakcíny. Za
provedené očkování bude vybírán na místě
poplatek ve výši 150,- Kč. Zároveň bude možnost očkování proti ostatním psím nemocem
a zakoupení přípravků na odčervení a odblešení. Vakcinaci bude provádět MVDr. Pavlína
Gajdošová (tel. 737 720 957).

Jana Fiedorová,
březen 2016březen 2015
Kateřina Žukowská Sikorová,
Veronika Martynková,
Kateřina Lysková,
Karin Pyszková,
Alena Sliwková
a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Písečná.

urad@obecpisecna.cz | www.obecpisecna.cz

Statistika obyvatel obce Písečná

Osoby
- z toho
osoby
s cizím státním občanstvím

Datum
Průměrný
narození
věk
nejstaršího

Datum
narození
nejmladšího

37,71

20. 12. 2019

Bilance za rok 2019

V sobotu 25. 4. 2020 bude v obci Písečná
prováděno očkování psů proti vzteklině.
Očkování bude prováděno na těchto místech:

1016

• autobusová zast. Konečná v 9.00 hod
26. 8. 1924

• kulturní dům Písečná v 9.30 hod

10

• u bývalého obchodu v Žihle v 10.30 hod

Muži

504

36,88

29. 1. 1929

05. 11. 2019

Přistěhovalo se

17

Ženy

512

38,55

26. 8. 1924

20. 12. 2019

Narodilo se

16

Děti do 15 let 212

7,28

11. 1. 2005

20. 12. 2019

Zemřelo

7

Děti do 18 let 239

8,26

17. 2. 2002

20. 12. 2019

Odstěhovalo se

19

Osoby starší
60 let

194

71,19

26. 8. 1924

25. 12. 1959

Možní voliči

777

- z toho
osoby
s cizím státním občanstvím

46,84
8

7

Očkování bude probíhat na těchto místech:
• autobusová zast. konečná 9.00 hod.
• Kulturní dům Písečná v 9.30 hod.
• Žihla – u obchodu v 10.30 hod.
Připomínáme majitelům psů úhradu poplatku
za psa na rok 2020 ve výši 120,- Kč za jednoho
psa. Vzhledem k současné situaci proveďte
úhradu pouze převodem na účet, číslo účtu:
86-5630280257/0100, variabilní symbol – číslo
domu poplatníka. Platba v hotovosti na pokladně
Obecního úřadu je možná až po odeznění mimořádné epidemiologické situace.

Oznámení o očkování psů proti vzteklině

Statistické údaje platné k 1. 1. 2020
Celkem

číslo 1

26. 8. 1924

6. 12. 2001

Dle zákona o veterinární péči 166/99 Sb.
je každý majitel psa povinen nechat ho
naočkovat proti vzteklině od stáří 3 měsíců
a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny.
Za provedené očkování bude na místě
vybírán poplatek 150,-Kč
Zároveň bude možnost nechat psy naočkovat proti ostatním psím nemocem a zakoupit přípravky na odčervení a odblešení.
Vakcinaci bude provádět MVDr. Pavlína
Gajdošová (tel. 737 720 957)

Odpady
Dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů činí
sazba poplatku pro fyzickou osobu na rok
700,- Kč.
Poplatek za odpady je splatný jednorázově
do konce měsíce srpna běžného roku. Slevu
na poplatku za svoz odpadů lze získat zapojením se do tzv. MESOH (Motivační a evidenční
systém pro odpadové hospodářství v obci
Písečná).
Pro získání bližších informací kontaktujte
obecní úřad na tel. č. 558 359 825 nebo 734
218 515. Platba v hotovosti na pokladně
Obecního úřadu je možná až po odeznění
mimořádné epidemiologické situace.
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Z odpadového hospodářství
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 9. 5. 2020
stanoviště sběru

březen 2016březen 2015

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!
Upozornění: Kontejnery na velkoobjemový
odpad budou přistaveny pouze v jeden den,

číslo 1

Kytička jubilantům
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 9. 5. 2020
objem
stanoviště
sběru | www.obecpisecna.cz
urad@obecpisecna.cz
kontejneru
centrum u KD

40 m3

konečná autobusová točna

40 m

Žihla naproti
bývalé ETY

40 m3

3

9.30 –
17.00

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 chladničky, televize a rádia).

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

Leden
Marie Slowiková
Josef Hamrozi
Pavel Hermann

70 let
91 let
75 let

Písečná 25
Písečná 24
Písečná 35

Únor		
Anna Nieslaniková
Anna Chloubová
Evžen Lysek
Josef Čmiel
Josef Kufa

94 let
65 let
70 let
65 let
65 let

Písečná 946
Písečná 37
Písečná 15
Písečná 923
Písečná 921

Březen
Marie Nieslaniková
Anna Sikorová
Terezie Świerczková
Marie Nieslaniková
Věra Lysková
Jana Bojková
Josef Mitrenga
Antonín Pastuszek

90 let
80 let
75 let
70 let
70 let
60 let
80 let
75 let

Písečná 947
Písečná 118
Písečná 951
Písečná 114
Písečná 15
Písečná 915
Písečná 13
Písečná 31

Duben
Miroslav Byrtus

70 let

Písečná 106

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

9
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číslo 1

11

Jarní tábor pro žáky z Písečné

březen 2016březen 2015

Výsledky
Tříkrálové sbírky 2020
Jablunkov
265.311 Kč *
Mosty u Jabl. 194.914 Kč *
Návsí
113.545 Kč
Písek
96.355 Kč *
Bukovec
82.666 Kč *
Milíkov
57.342 Kč *
Písečná
58.421 Kč *
Hrádek
69.294 Kč *
Bocanovice
38.905 Kč *
Horní Lomná
8.285 Kč
Dolní Lomná
48.614 Kč
Hrčava
6.417 Kč
Košařiska
9.931 Kč
CELKEM

1.050.000 Kč

urad@obecpisecna.cz | www.obecpisecna.cz

počet
pokladniček
27 ks
16 ks
17 ks
10 ks
7 ks
7 ks
6 ks
7 ks
5 ks
2 ks
7 ks
2 ks
2 ks

Jarní prázdniny se pro děti nesly v duchu
příměstského tábora v rámci projektu Dětský
klub Písečná, který se uskutečnil ve dnech
24. – 28. 2. 2020 při Základní škole Písečná.
Hned v pondělí si děti užily jízdu vlakem do
Českého Těšína. Zde navštívily zcela novou
budovu Integrovaného záchranného systému.
Děti se mohly seznámit s výstrojemi hasičů
a vybavením hasičských aut. Byly také svědky
opravdického výjezdu hasičů.

Bóg zapłać!
Kwesta Trzech Króli
zakończona!

115 KS

*Tučně zvýrazněné částky jsou rekordní částky v jednotlivých obcích

Z celého srdce děkujeme VÁM, milí koledníci! Bez Vás by tato sbírka neměla smysl!
Děkujeme za Vaše nadšení, odvahu a chuť pomáhat! Jste úžasní!
Dále děkujeme Vám lidem dobré vůle za Vaše štědré dary! Díky Vám jsme i letos
vykoledovali rekordní částku 1.050.000 Kč na pomoc charitnímu dílu u nás na
Jablunkovsku, v ČR i v zahraničí. 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. Pán Bůh Zaplať. Podrobné výsledky jednotlivých
skupinek jsou umístěny na našich webových stránkách: www.jablunkov.charita.cz

Druhý den šly do místní jablunkovské
knihovny, kde pro nich paní knihovnice připravily program s názvem „Výtvarné dílny
s knihovnicí“. Děti si vyrobily lapače snů, které
se jim velmi povedly.
Ve středu je čekalo kino v Jablunkově s pohádkou „Hledá se Yetti“. Odpoledne strávily procházkou venku.
Další dny děti se svými pečujícími osobami
pobývaly ve škole. Využívaly tělocvičnu, kde

hrály různé hry, v družině si stavěly z oblíbeného lega a zapojovaly se do společných
aktivit. Dětem se tábor velmi líbil 
Izabela Hanzel Skupień
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SDH Písečná

duben 2020

číslo 1

13

Brenna Písečná - partnerství v činnostech/

Ples

Mladí hasiči SDH Písečná

Dne 18. 1. 2020 se v Kulturním domě na Písečné
březen 2016
březen 2015
konal tradiční
Hasičský
ples. Přišlo se pobavit
necelých devadesát hostů, kterým po celý
večer hrála k tanci skupina GALAX. Jako každým rokem jsme ples zahájili písní: ,,Co jste
hasiči, co jste dělali“. Samozřejmě nechyběl
ani oblíbený „Srdíčkový tanec“. Dále nám ples
zpestřilo vystoupení dětí z tanečního kroužku
DDM Jablunkov a také velmi bohatá a rozmanitá tombola. Během večera měli pánové
možnost potěšit dámy kytičkou, ženy naopak
muže kotiliony. Při bohatém bufetu, chutném
jídle a skvělé zábavě jsme tančili až do brzkých
ranních hodin.

Ani přes zimu naše nejmenší ratolesti nezahálí,
urad@obecpisecna.cz
| www.obecpisecna.cz
ale
stále pilně a svědomitě
trénují. Díky nové
přístavbě a rekonstrukci ZŠ a MŠ, jsme našli
azyl právě zde, v nové tělocvičně. Tímto chci
za celý sbor moc poděkovat paní ředitelce ZŠ
a MŠ Mgr. Evě Byrtusové. V krásné a prostorné
tělocvičně naší mladí hasiči trénují a nacvičují
nejen požární útoky, ale mají možnost si v zimním období zahrát i mnoho jiných her a zažít
spoustu zábavy.

Výjezdová jednotka SDH Písečná
Vzhledem k zimnímu období neměla naše jednotka příliš výjezdů, o to více se připravovala
na ty nadcházející. Ale již krátce po Novém roce nenechal na sebe náš první výjezd v letošním roce dlouho čekat. Topná sezóna byla (je) v plném proudu, a tak jsme již letos vyjížděli
i k požáru komínu, kde jsme měli možnost prvně vyzkoušet nové dýchací přístroje, které byly
pořízeny díky projektu „Brenna Písečná – partnerství v činnostech“. Požár se nám podařilo
zdárně a bez komplikací lokalizovat.
Buček Zdeněk

Beseda s hasiči v mateřské a základní škole
V minulém čísle jsme vás už informovali
o probíhajícím projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Brenna Písečná - partnerství
v činnostech/ Brenna Písečná - partnerstwo
w działaniu“. Projekt je financovaný Evropskou
unií a je zaměřen na spolupráci našich hasičů
s kolegy z obce Brenna v Polsku.
První společnou akcí byl zářijový zájezd do
hasičského muzea v polských Myslovicích.
Další aktivita byla určena dětem naší základní
a mateřské školy.
Akce se uskutečnila 29. 1. 2020 v nové tělocvičně základní školy. Beseda byla rozdělena
na dvě části. První část pro děti z mateřské
školy a následná pro žáky základní školy. Akci
připravili místní dobrovolní hasiči ve spolupráci
s Jiřím Hoňkem, který je podnikovým profesionálním hasičem Třineckých železáren a má
dlouholetou zkušenost s tímto typem besed.
Nejdříve děti reagovaly na dotazy hasičů,
například jaká je jejich náplň práce, kde všude
je mohou vidět při zásahu, co může být příčinou
požáru a zda si pamatují důležitá telefonní čísla
a kam se dovolají. Žáci si také prakticky vyzkoušeli, jak přivolat telefonicky pomoc a co vše mají
říct o vzniklé situaci. Jeden z místních požárníků

si oblékl speciální zásahový oblek i s dýchacím
přístrojem. Poté procházel mezi dětmi a hovořil s nimi přes dýchací masku. Osobní setkání
dětí s hasičem v zásahové výbavě je důležité
pro odbourání strachu, pro případ, kdyby se
některé z nich dostalo do situace, kde budou
hasiči zasahovat. Na závěr besedy si žáci
mohli vyzkoušet, jak těžká je kyslíková lahev,
obléknout si hasičský kabát i s helmou. Na
konci děti dostaly odznak a dárkové předměty
s hasičskými motivy. Předvedené zásahové
obleky s dýchacími přístroji byly zakoupeny
v rámci realizovaného projektu a budou z větší
části hrazeny z fondů Evropské unie. Celkem
naše jednotka obdržela 6 kompletních obleků
a 4 dýchací přístroje, které budeme využívat při
zásazích, také na cvičeních a akcích realizovaných v rámci projektu.
Místní hasiči ve spolupráci
s ředitelkou ZŠ a MŠ Písečná
Co nás ještě v rámci projektu čeká?
• 25. 4. Cvičení hasičských jednotek u nás
v obci (v místní budově školy)
• 9. 5. „Mezinárodní soutěž požární všestrannosti“ – Výletiště Písečná
• 23. 5. „Přeshraniční cvičení hasičů v Brenné“
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Spolek přátel kultury a sportu

Olympiáda spolků

Maškarní ples
První naší akcí letošního roku byl Maškarní ples, tentokrát na téma Pyžamo a troufnu si napsat,
že všichni
hosté
sibřezen
i letos
zábava i bohatá |tombola!
urad@obecpisecna.cz
www.obecpisecna.cz
březen
2016
2015přišli na své - skvělé jídlo, super
Milan Sabol

Šestý ročník Olympiády spolků bude jistě
napínavý jako ty předešlé. Loňské vítězství
bude chtít jistě obhájit pořádající Spolek přátel, ale prvenství budou chtít získat i ostatní
spolky a to nejen z Písečné, ale i z okolních
obcí a nebudou ani letos jistě chybět hosté
z polské Brenne. Týmy a i návštěvníci si přijdou na své, nebude chybět doprovodný program pro děti, bohaté občerstvení ani večerní
diskotéka v podání DJ Stenlyho. Všichni jste
srdečně zváni.

Na parketu to žilo...

Nechyběly aquabely z Vyliž Kýbl…

číslo 1

15

Informace o termínech konání akcí jsou podmíněny vývojem opatření přijatých k zamezení šíření koronaviru.
Milan Sabol

Harmonogram akce
14:00

Začátek celé akce

14:30

Prezentace soutěžících

15:00

Slavnostní nástup
a začátek soutěžení

15:00
-18:00

Program pro děti 		
v podání Klaunů na volné 		
noze

19:30

Vyhlášení výsledků
a předání cen

20:00
-02:00

Diskotéka
DJ Stenlyho

Nebudou chybět napínavé souboje…

Stavění máje
Přijďte nám ho pomoci zase
postavit…  Samozřejmě tím
myslím Máje v areálu Výletiště.
Nebude chybět pálení čarodějnice, opékání klobásek,
občerstvení pro děti a i pro
dospělé se jistě najde něco
ostřejšího. Začátek akce je ve
čtvrtek 30. 4. v 15:00 hodin.

Skupina okolo Romana má vždy skvělé nápady...

Informace o termínech konání
akcí jsou podmíněny vývojem
opatření přijatých k zamezení
šíření koronaviru.
Milan Sabol

Čím víc nás bude, tím to půjde lépe!
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Sjíždění řeky Vltavy
A co to stojí?

V tomto roce budeme sjíždět Mekku vodáků,
čímž jebřezen
bezesporu
Vltava. Odjedeme
2016březenprávě
2015
vlakem z Návsí v úterý 7. 7. ráno a v podvečer
bychom měli dorazit do tábořiště ve Vyšším
Brodě, kde postavíme stany a přespíme. Ve
středu 8. 7. si zabalíme stany, předáme zavazadla, vyzvedneme objednané lodě s vybavením
a vyrazíme…

Kánoe 2-místná - 700Kč za osobu.

2. den plavby - čtvrtek 9. 7. - kemp Viking
- Zlatá Koruna, kemp U Kučerů (24km)
Budeme projíždět přes Český Krumlov
3. den plavby - pátek 10. 7. - Zlatá Koruna
- Boršov (19km)
V pátek po příjezdu do Boršova (kemp
Poslední štace) odevzdáme lodě, užijeme si
poslední večer spolu u ohně a společně vybereme řeku pro příští rok. Domu se vydáme
další den v sobotu 11. 7. ráno a do Návsí
bychom měli dorazit týž den v odpoledních
hodinách.

číslo 1

17

Tůr de Gorol

Ahóóóóój,

1. den plavby - středa 8. 7. - Vyšší Brodkemp Viking (25km)

duben 2020

urad@obecpisecna.cz
| www.obecpisecna.cz
Kánoe
3-místná - U zadáka
i háčka jsou ceny
totožné s 2-místnou kánoí, třetí místo uprostřed
stojí 300 Kč za osobu.

Raft 6-místný - Platí se za celý raft 2600Kč
+ 150Kč za každého jednotlivce v raftu.
V celkové ceně je zapůjčení lodě s veškerou
výbavou (pádla, vesty, barel), dovoz lodí na
začátek plavby, převoz bagáže mezi jednotlivými kempy a ubytování ve všech čtyřech
kempech, včetně poplatku za stan. V ceně
zájezdu ještě nejsou zahrnuty jízdenky Návsí
- Vyšší Brod a Boršov - Návsí, jízdenky budu
kupovat podle počtu přihlášených vodáků jako
přepravu skupiny. Zájezd je omezen 50 místy,
nebo uzávěrkou zájezdu, která je ve středu 20. 5.
Zaplatit (a tím se i přihlásit) je možné u mne,
Milana Sabola, po domluvě na tel: 605559378,
kde i rád zodpovím veškeré dotazy.

Dvanáctý ročník této každoroční nezapomenutelné vyjížďky letos vyjde na první srpnový den.

Jede se téměř za každého počasí, teda krom
toho když budou padat trakaře.

Start tedy bude v sobotu 1. 8. na Gorola přesně
v 8:00 hodin od kulturního domu Písečná
a pojedeme přes Jablunkov, Milíkov, Karpentnou, Oldřichovice, Javorový vrch (méně zdatní
cyklisti mohou využít lanovky, která je i s kolem
vyveze pod chatu), dále pak přes Kalužný,
Slavíč, Dolní Lomnou a odtud zpět k domovu.

Informace o termínech konání akcí jsou podmíněny vývojem opatření přijatých k zamezení šíření koronaviru.

Tak ahóóój na Vltavě.
Milan Sabol
Informace o termínech konání akcí jsou podmíněny vývojem opatření přijatých k zamezení šíření koronaviru.

Milan Sabol

Akce pro veřejnost pořádané
naším Spolkem v roce 2020
30. 4.

Stavění máje - Areál Výletiště

16. 5.

Olympiáda spolků
- Areál Výletiště

30. 5.

Kácení máje
- Areál Výletiště

7. - 11. 7.

Sjíždění řeky Vltavy

1. 8.

Tůr de Gorol
(výlet na kolech)
-Start v 8:00 od KD

22. 8.

Písečná CUP
- Turnaj v malé kopané 		
konaný v rámci Dne obce

19. 9.

Dětská olympiáda
(spolu se Sdružením rodičů)
- Areál Výletiště

28. 9.

Výšlap na Lysou horu

31. 12.

Silvestrovský fotbálek

Informace o termínech konání akcí jsou
podmíněny vývojem opatření přijatých
k zamezení šíření koronaviru.
Na vodě je vždy veselo a na Vltavě tomu nebude jinak…

Setkáme-li se s bahnem, okamžitě zahnem! 
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Naše pečovatelská služba je tu i pro Vás

Na péči o Vašeho blízkého člověka nemusíte
zůstat sami.

Charitní pečovatelská služba pomáhá
lidem, kteří vlastbřezen 2016březen 2015
ními silami, nebo za
pomoci rodiny nezvládají běžné činnosti ve
svém životě. Pečovatelská služba pomáhá
seniorům, osobám se zdravotním postižením,
ale taktéž i mladým lidem od 19 let, kteří se
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nedokáží postarat sami o sebe (například měli úraz,
autonehodu aj.).

Ráda bych uvedla jeden příběh, který vyplývá
z praxe sociálního pracovníka. Pečovatelskou
službu oslovila mladá žena, která žádala péči
pro svého dědečka, který žije v domečku na
samotě. Dědeček za žádnou cenu nechce jít
do pobytové služby, ale již nezvládá péči o sebe
a dům. Vnučka nemá možnost navštěvovat
dědečka častěji než jednou za 2 týdny. 72 letý
pán žije sám v rodinném domku, stará se zde
o pejska a slepice, musí sám topit, aby měl
teplo, nemůže se sám okoupat, protože má
bariérovou koupelnu a do vany už nevleze,

Jsme terénní služba, která zajišťuje péči v domácnosti osoby. Na začátku se vždy domlouváme,
jakou podporu a péči člověk potřebuje a pak
realizujeme nasmlouvané činnosti. Služba je
vždy domluvena a nastavena dle potřeb osoby,
respektuje jeho soukromí a jeho volbu, pracovníci zachovávají mlčenlivost ohledně služby.

Můžeme Vám pomoci například s osobní hygienou, se zajištěním nákupu, stravy, s běžným
úklidem
a s mnoha dalšími činnostmi, které jsou
urad@obecpisecna.cz | www.obecpisecna.cz
pro Vás důležité. Usilujeme o to, aby člověk mohl
co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí
a za pomoci služby žil běžný život i přes svou
nepříznivou situaci.
Charitní pečovatelská služba poskytuje taktéž zdravotní pomůcky.
K dispozici má polohovací lůžka, antidekubitní matrace a další pomůcky.
Víme, že dlouhodobá péče o blízkou osobu
je velmi náročná a často i stresující. Proto
nás kdykoli můžete kontaktovat v pracovních
dnech od 7 – 15 hodin na tel. č. 731 489 675,
tehdy prodiskutujeme vaši situaci a budeme
hledat řešení.

číslo 1

19

takže se koupe v lavoru. Nákupy mu 1 x za 14 dní
přiváží dcera s vnučkou, které mu pomáhají
v domácnosti. Jeho zdravotní stav mu nedovolí
pohybovat se bez berlí, dále ho omezuje zhoršený zrak. Dohodli jsme se na zahájení služby.
Díky naší pečovatelské službě se pán znovu
raduje z toho, že může žít ve svém domku. Pečovatelky mu nakupuji dobroty, pomáhají mu se
okoupat kdykoli potřebuje a dcera s vnučkou
jsou klidné, protože ví, že každý den dědečka
někdo navštíví a pomůže mu se vším, co
potřebuje. Momentálně služba probíhá jak ke
spokojenosti pana, tak ke spokojenosti rodiny.
Vše dobré do dalších dnů Vám přeje
Mgr. Monika Rojčíková, vedoucí služby

CHARITA JABLUNKOV POMÁHÁ V ZAHRANIČÍ
Charita Jablunkov řadu let organizuje poslední
neděli před Velikonocemi dobročinnou akci
nazvanou VELIKONOČNÍ KOLÁČ. Jde o „prodej“ velikonočních beránků a koláčů za dobrovolný příspěvek. Každým rokem se z výtěžku
podpoří vybraný zahraniční projekt. V roce 2019
se v Jablunkovské farnosti vybralo 206 730 Kč.
Polovina z vybrané částky byla použita na
dokončení rekonstrukce Hospice Božího Milosrdenství v Melitopolu na Ukrajině a druhá
polovina na vybudování sociálního zařízení na
střední škole v Didie a na teplé jídlo pro děti
z mateřské školy v Maganzo v Tanzanii.
Proč Ukrajina?
Kněz Petr Krenicki dlouhodobě pracoval na
západní Ukrajině. Po vypuknutí války se přesunul
do východní části země, kde se z důvodu bojů
hodně lidí ocitlo na ulici. O. Krenicki koupil starší
dům v Melitopolu, kde poskytl útočiště seniorům, kteří zůstali sami nebo kteří nejsou schopní
se ze zdravotních důvodů o sebe postarat a také
matkám s dětmi, jejichž manželé zemřeli na

frontě. Tito lidé nemají finanční prostředky, aby
mohli odjet jinam, proto zůstávají v této oblasti.
O. Krenicki postupně rekonstruuje prostory
hospice.
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Z výtěžku VELIKONOČNÍHO KOLÁČE rekonstruovali koupelny, které jsou teď lépe uzpůsobeny
nemohoucím seniorům.
A jak se Charita Jablunkov dozvěděla o potřebných dětech
Didie?
V té době tam pobývala
březen v2016
březen 2015
dobrovolnice Renata Zogata: „V Tanzanii ve
městě Didie jsem pracovala 10 měsíců na
Střední salesiánské škole. V té době tam studovalo 1 200 dětí, z toho 800 dětí tam bylo
na internátě. Na internátě žijí děti ve velmi
skromných podmínkách, které by pro našince
byly nepřijatelné. I když všechny děti platí
školné, nestačí to na dostatečné vybavení školy.
Studenti mají k dispozici pouze několik toalet.
Sprchy jsou pouze na dvoře – oplechovaný

20

prostor, kde se studenti polévají vodou z kýblů.
Za peníze z VELIKONOČNÍHO KOLÁČE se tak
vybudovalo několik nových toalet a nové sprchy. Všichni zaměstnanci i studenti byli velmi
vděční za tento dar.
urad@obecpisecna.cz | www.obecpisecna.cz

Během svého pobytu jsem se také setkávala se
sestrami Alžbětinkami, které v Maganzo mezi
jinými rozjely projekt „Dokrmování dětí“. Sestry
vaří dětem každý den jedno teplé jídlo, většinou
rýži nebo kukuřičnou kaši s fazolemi, což je
typické pro tuto oblast. Část výtěžku z VELIKONOČNÍHO KOLÁČE šla na podporu i tohoto
projektu. Na místě jsem viděla, jak vybrané
peníze pomáhají. Setkala jsem se s vděčností
obdarovaných a s radostnými tvářemi dětí.“

duben 2020

číslo 1
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ZAPOJTE SE i VY.
Můžete upéct vlastní koláče
nebo pomoci s pečením
beránků v Denním stacionáři
sv. Josefa. Jste velmi vítání!
Informace o akci a plánovaných brigádách ve stacionáři
naleznete na naších webových a FB stránkách.
Mgr. Marie Šubrtová,
projektový pracovník
Charita Jablunkov

Obálky života nejen pro seniory
Obecní úřad Písečná nabízí občanům Písečné
„obálky života do lednice“ - IN.F.OBÁLKA
( Informace jako Forma Ochrany).

že nikdo z pracovníků obce nedochází do
domácností držitelů obálek, aby údaje kontroloval nebo doplňoval.

Obálka slouží všem občanům, kteří o ni projeví
zájem, zvláště pak seniorům a osobám žijícím
osaměle. Obsahem obálky je informační karta,
která by měla obsahovat souhrn údajů o zdravotním stavu občana - jeho nemocech, užívaných lécích, ale také kontaktech na osoby blízké
nebo pečující. O distribuci obou obálek byly
informovány složky Integrovaného záchranného systému (tj. zdravotnická záchranná
služba, policie ČR, hasičský záchranný sbor
a jednotky požární ochrany). Obálku si mohou
občané Písečné zdarma osobně převzít na
Obecním úřadě v Písečné.

Cílem distribuce obálek je především naděje
na rychlou a efektivní pomoc – vždyť co je víc,
než zdraví. A věřte, obálka opravdu funguje
a pomáhá. Má to smysl a je to ZDARMA, tak proč
toho nevyužít .

Upozorňujeme občany, že je nutné a nezbytné
aktualizovat zdravotní údaje v obálce dle
současného zdravotního stavu (např. změna
užívání léků, výskyt nových alergií a nemocí,
cukrovka….).
V rámci prevence před nepředvídanými činy
všudypřítomných „šmejdů“ informujeme,

☺
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Usnesení č. 13 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 11. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná
březen 2016březen 2015
1. Schvaluje
13/1 program jednání

urad@obecpisecna.cz | www.obecpisecna.cz

13/2

návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, p. Benek

13/3

ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Byrtusová

13/4

plnění usnesení č. 12 ze dne 25. 11. 2019

13/5

Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
č. 2/2016 o místních poplatcích

13/6

Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2019 o místním o poplatku ze psů

13/7

Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

13/8

Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2019 k trvalému označování psů a evidenci
jejich chovatelů

13/9

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13/10 Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se společností Nehlsen Třinec, s.r.o., IČ 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec
– Staré Město

duben 2020

13/13 Rozpočtové opatření č. 7
13/14 Rozpočet obce Písečná na rok 2020
13/15 Střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2021 – 2022
13/16 Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby komunikací pro pěší v katastru obce Písečná
s firmou Bojko Josef, IČ 14606682, se sídlem Písek 494
13/17 Zadávací dokumentaci pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím
řízení pod názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Jablunkovsko“
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13/18 Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 1085/DPS/FM/V/2019 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
13/19 Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 70632430/SONP/FM/V/2019 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
13/20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství s Ing. Jiřím Turoněm, se
sídlem Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město
13/21 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Danuši Juroszové, bytem
Písečná 59 na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF
na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace
v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-05 s p. Danuší Juroszovou, bytem Písečná 59
13/22 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Anně Čmielové, bytem Písečná
128 na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK
– 3. výzva“ č. 3-2019-06 s p. Annou Čmielovou, bytem Písečná 128
13/23 Zařazení projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná,
s názvem „Modernizace multifunkční v ZŠ Písečná“ do plánu investičních akcí MAP II
Jablunkov
Bere na vědomí:
13/24 zápis z 1. zasedání kontrolního výboru obce Písečná konaného dne 13. 11. 2019

13/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00768/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ s Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava
13/12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317956449/LCD ze dne 25. 6. 2018 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782

číslo 1

Usnesení č. 14 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 3. 2. 2020
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
14/1

program jednání

14/2

návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Byrtus

14/3

ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Sikora

14/4

plnění usnesení č. 13 ze dne 11. 12. 2019

14/5

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,
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duben 2020

na podporu mladých hasičů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Písečná
14/6

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
urad@obecpisecna.cz
| www.obecpisecna.cz
březen
nákup2016
věcných
cen, medailí a pohárů do soutěží
pořádaných SDH
Písečná, a schvaluje
březen 2015
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením hasičů
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Písečná

14/7

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel
kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 02644797 se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání
Olympiády spolků, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Spolkem přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

14/8

14/9

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 v roce 2019, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace s p. Miroslavem Ćmielem, předsedou Klubu důchodců Písečná
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

14/10 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Složek – Les,
IČ 48771724, se sídlem Písečná 151, na zakoupení krmiva pro zvěř k zimnímu přikrmování, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Stožek – Les
14/11 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Obci Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, IČ 296953, na financování lyžařských závodů „Beskydská lyže 2020“, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s obcí Mosty u Jablunkova
14/12 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení rodičů
při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Aktivity SRPŠ pro
děti v roce 2020, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná
14/13 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000 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 s Konventem sester
alžbětinek v Jablunkově
14/14

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Integrovanému
sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p.o., IČ 00847038, se sídlem Komorní Lhotka 184,

číslo 1
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739 53 Hnojník, na částečnou úhradu provozních nákladů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Integrovaným sociálním ústavem
Komorní Lhotka p.o.
14/15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Charitě Jablunkov, IČ 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov, na spolufinancování
sociálních služeb Denního stacionáře sv. Josefa, a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Charitou Jablunkov
14/16 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov,
IČ 63026091, na činnost svazu v roce 2020, a schvaluje uzavření darovací smlouvy
s Českým svazem včelařů, ZO Jablunkov
14/17

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 spolku
v roce 2020, a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesně postižených v ČR
z.s., místní organizace Jablunkov

14/18 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový
Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice pro volně žijící
živočichy v roce 2020, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců
přírody ZO Nový Jičín
14/19 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000 Kč Moravskoslezskému kraji,
se sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se
sídlem 28. října 117, Ostrava
14/20 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Moravskoslezskému kraji,
se sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se
sídlem 28. října 117, Ostrava
14/21 Darovací smlouvu č. FM/6/j/2020/Ch s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, o darování pozemku obci Písečná parc. č. 1497/2 v k.ú. Písečná u Jablunkova
14/22 záměr darování pozemku parc. č. 1091/1 v k.ú. Písečná u Jablunkova pod hlavní obslužnou komunikací Moravskoslezskému kraji
14/23 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
IV-12-8016786/2, Písečná, 848/2, 4121497314 kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
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14/24 Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava
14/25 podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce dětského hřiště v Písečné“
do dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku
vyhlašované
Ministerstvem prourad@obecpisecna.cz
místní rozvoj
| www.obecpisecna.cz
březen
2016březen
2015

duben 2020

číslo 1
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Schválený rozpočet obce Písečná na rok 2020 - PŘÍJMY
Daňové příjmy
Polož.

text

Schválený rozpočet na r. 2020

14/26 podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Obnova a rekonstrukce latinského pískovcového kříže na pozemku p.č. 1099 v k.ú. Písečná u Jablunkova, vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

3 300 000

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ

110 000

14/27 rozpočtové opatření č. 1

1113

Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů

260 000

14/28 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná
v předloženém návrhu

1121

Daň z příjmu právnických osob

2 730 000

1211
1334

Daň z přidané hodnoty

6 500 000

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

1 000

1340

Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. KO

420 000

1341

Poplatek ze psů

20 000

14/30 návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

Bere na vědomí:

1381

Odvod loterii a jiných podobných her kromě výh. hrac. př. 55 000

1361

Správní poplatky

6 000

1511

Daň z nemovitostí

150 000

Par.

14/29 zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
Neschvaluje:

14/31 žádost o finanční příspěvek č. j. 69/2020 p. Milana Sabola
14/32 informace o stavu budovy ZŠ a MŠ Písečná
14/33 Zásady poskytování finančního příspěvku občanům obce Písečná připojeným na kanalizaci na úhradu ceny za stočné

Nedaňové příjmy
text

Schválený rozpočet na r. 2020

3349

Inzerce ve zpravodaji, obecní kalendář

10 000

3392

Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD)

50 000

3399

Záležitosti kultury

15 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

15 000

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace – příjmy z pron. Výl.

80 000

3722

Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu

15 000

Par.

Polož.

14/34 žádost o dotaci na aktivity místní agendy 21
14/35 informace o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
„Sportovně relaxační park Písečná – 1. etapa“ v programu obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2020
14/36 informace o projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice

3725

Sběr a svoz ostatních odpadů (EKO-KOM)

125 000

4379

Sociální služby - rozvoz obědů

30 000

5512

Příjmy z pronájmu HZ

2 000

6171

Činnost místní správy

2 000

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 000

2321

Nájemné SmVaK - Kanalizace

40 000

ZPRAVODAJ

OBCE PÍSEČNÁ
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Přijaté dotace
Par.

Schválený
rozpočet na
r. 2020

Polož. text

urad@obecpisecna.cz
| www.obecpisecna.cz
březen
41122016březen
2015
Neinvestiční
přijaté dotace ze stát.
rozpočtu
224 400

číslo 1

text

Schválený
rozpočet
na r. 2020

3429

Zájmová činnost a rekreace – Výletiště

220 000

3631

Veřejné osvětlení

200 000

Par.

Polož.

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze SFŽP - Kotlíkové půjčky

180 000

3635

Územní plánování

350 000

4116

Neinvestiční přijaté dotace Dětský klub - Písečná

722 000

3639

PD rozšíření vodovodní sítě

200 000

4116

Dotace Brenna - Písečná společný start

520 000

3639

Pozemky

100 000

4216

Investiční dotace z OPŽP - Kanalizace

72 000

3713

Změny technologií vytápění

5 430 000

4213
4222

Investiční dotace - Kotlíkové půjčky

3 500 000

3721

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

15 000

Investiční přijaté transfery od krajů - kanalizace

1 500 000

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

565 000

4222

Inv. přijaté transf. od krajů - dotace - Rozšíření vodovodní sítě 326 000

3723

Sběr a svoz ostatního odpadu

180 000

3726

Využívání a zneškodn.ostatních odpadů - BRKO

30 000

3745

Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce

20 000

3900

Individuální dotace

150 000

3 900 000

4359

Ostatní služby v oblasti sociální péče - senior taxi

5 000

24 882 400

4379

Ostatní služby v oblasti sociální péče - rozvoz obědů

35 000

5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

10 000

5512

Požární ochrana

130 000

5519

požární ochrana - ost.zálež. - spol.projekt BRENNA

150 000

6112

Zastupitelstvo

1 420 000

6171

Místní správa (obecní úřad)

2 250 000

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

64 000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

30 000

6402

Finanční vypořádání minulých let

8 800

Splátky dlouhodobých úvěrů

1 500 000

Příjmy celkem

20 982 400

Financování
8115

Převod rezervy z roku 2019

Celkem

Schválený rozpočet obce Písečná na rok 2020 - VÝDAJE
Par.

duben 2020

Polož.

text

Schválený
rozpočet
na r. 2020

2212

Silniční hospodářství - zimní údržba, opravy MK

1 970 000

2292

Provoz veřejné silniční dopravy

64 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace - dom. příp.

1 800 000

3117

Základní škola

1 513 777

3319

Kronika obce

3 000

3326

Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. povědomí

21 000

3349

Ostatní záležitosti sděl.prostř. - Zpravodaj, kalendář

60 000

3392

Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům; provozní náklady 220 000

3399

Sbor pro občanské záležitosti

350 000

3412

Veřejné sportoviště

590 000

3421

Využití volného času - streetworkout

20 000

8124
Výdaje celkem
6409
Celkem

29

19 674 577
Rezerva z minulých let

5 207 823
24 882 400

9. 5.

Přeshraniční soutěž hasičské
všestrannosti – IRON MAN

22. 8.

Turnaj v malé kopané

16. 5.

Olympiáda spolků

23. 8.

Letní kino

30. 5.

Kácení máje

12. 6.

Setkání jubilantů

20. 6.

Dětské radovánky

28. 6.

Letní kino

11. 7.

Soutěž v požárním útoku

26. 7.

Letní kino

1. 8.

Tůr de Gorol

Informace o termínech konání akcí jsou
podmíněny vývojem opatření přijatých
k zamezení šíření koronaviru

CYKLOSPORT REBL

STEVENS GALAXY LECTRON APACHE FORCE MRX SCUD

Cykloprodejna v Bystřici
721 285 898
Prodej jízdních kol, elektrokol
558 995 924
a náhradních dílů
cyklosportrebl@seznam.cz
Stavba a úpravy jízdních kol
na zakázku
Po-Pá: 9:00 - 17:00
Přestavba jízdních kol na
So: na objednání
elektrokolo
Cykloservis
www.cyklosportrebl.cz

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

Den obce Písečná

urad@obecpisecna.cz
| www.obecpisecna.cz
22.
8. Běh Písečnou

ZKUSTE ZMĚNU

22. 8.

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

Očkování psů

březen
2016březenmáje
2015
30. 4.
Stavění

internet servis provider

25. 4.

!
AKCE*
4+4
měsíce
tu
interne A
ZDARM

Kalendář akcí

číslo 1

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

duben 2020

31

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

30

Nemáte internet a chcete se připojit ?!?

OBCE PÍSEČNÁ

Máte problémy se svým internetovým
připojením ?!?

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

OBCE PÍSEČNÁ

Veselé Velikonoce
plné jarní pohody
a dobré nálady

březen 2016březen 2015

32

urad@obecpisecna.cz | www.obecpisecna.cz

přejí
starosta, zastupitelé
a zaměstnanci obce
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