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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

dovolte, abych vás oslovil prostřednictvím 
našeho zpravodaje a informoval vás o dění 
v obci od dubna 2020. Letní prázdniny jsou 
v plném proudu a takřka polovina je již za 
námi. Déletrvajícího sluníčka jsme si zatím 
moc neužili a spíše jsme se potýkali s problémy 
přívalových dešťů, jejichž rozsah nezažili ani 
starší pamětníci žijící v Písečné. Lokální záplavy 
odhalily problémy s odtokem nakupené vody 
hlavně podél hlavní komunikace od rodinného 
domu Michalských, přes autobusovou zastávku 
na jižním konci v Písečné až po vyústění pří-
kopu do potoku Kotelnice. V celé této trase 
je umístěno potrubí pod vjezdy na soukromé 
pozemky a pod místní komunikací v nedosta-
tečné dimenzi, proto bude nutné situaci řešit 
a zastupitelstvo obce se bude tímto zabývat 
v srpnu 2020 na svém pravidelném jednání. 
Další záplavy jsme evidovali i v dalších místech 
na Písečné a naše místní jednotka hasičů byla 
připravena pomáhat potřebným.

V období prázdnin rovněž pokračuje dlouho-
dobý projekt splaškové kanalizace v Písečné. 
Splašková kanalizace byla v květnu 2020 
úspěšně zkolaudována a nyní pokračuje 
napojováním vlastníků staveb ve spolupráci 
s provozovatelem kanalizace SmVak Ostrava, 
a.s. V případě, že obdržíte územní souhlas 
stavebního úřadu v Jablunkově o výstavbě 
kanalizační přípojky, dostavte se se schválenou 
projektovou dokumentací na OÚ v Písečné, kde 
Vám pracovnice našeho úřadu sdělí další infor-
mace k úspěšnému napojení na splaškovou 
kanalizaci. O termínech napojení již informoval 
pan starosta v minulém čísle zpravodaje.

Dalším, velmi důležitým úkolem pro zastupitel-
stvo obce je příprava a schválení nového územ-

ního plánu obce Písečná. Současný územní 
plán obce má platnost do konce roku 2022, je 
tedy nutné stihnout projednat všechny žádosti 
vlastníků pozemků, abychom neomezili sta-
vební činnost v Písečné v následujících letech. 
22. 7. 2020 již proběhla první pracovní schůzka 
s architektkou Ing. Bencúrovou – Kozelskou, se 
kterou obec Písečná uzavřela smlouvu o dílo 
na tvorbu nového územního plánu obce. Dle 
informací paní architektky v současné době 
obec Písečná disponuje cca 150 stavebními 
parcelami, což dle stavebního zákona platného 
od roku 2007 překračuje tabulkové hodnoty 
zhruba o 100 %. Bude tedy velmi obtížné pro-
sadit nové žádosti a hlavním záměrem zastu-
pitelů obce bude obhájit současný stav. Jelikož 
územní plány obce rovněž schvaluje krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, není tedy pouze 
v kompetenci zastupitelů obce Písečná tento 
důležitý dokument schválit dle potřeb našich 
občanů nebo vlastníků pozemků. K návrhu 
nového územního plánu proběhne dle zákona 
veřejné projednání, jehož termín se s předsti-
hem dozvíte z informací OÚ Písečná.

Nový územní plán jde ruku v ruce se strategic-
kým plánováním vývoje obce. V srpnu plánu-
jeme pracovní jednání komise pro strategický 
rozvoj obce a hlavním tématem jednání bude 
návrh dotazníku pro občany Písečné, jakým 
směrem by se měl vydat rozvoj Písečné v letech 
2021 – 2028. Dotazník schválený zastupitel-
stvem by se měl mezi vás občany rozesílat 
v průběhu měsíce září, po dovolených, a jeho 
výsledky budou pro komisi a zastupitelstvo 
obce velmi důležité pro zpracování nového 
strategického plánu rozvoje obce na výše 
uvedená léta. Proto bych rád požádal, abyste 
k dotazníku přistoupili zodpovědně a předali 
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Upozornění na splatnost místního poplatku ze psů
Připomínáme majitelům psů, kteří ještě nezaplatili poplatek za psy na rok 2020, ať 
tak neprodleně učiní. Poplatek je možno uhradit v úředních dnech v hotovosti na 
pokladně Obecního úřadu nebo převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 
86-5630280257/0100, variabilní symbol – číslo domu poplatníka.

nám požadované informace 😊. K novému stra-
tegickému plánu obce ještě proběhne i veřejná 
schůze, které se můžete zúčastnit a připomín-
kovat tento závazný dokument.

Z dalších projektů, které v současné době naše 
obec realizuje, je rekonstrukce místní komuni-
kace v části Písečná – vyšní konec, konkrétně 
komunikace k manželům Lyskovým na parce-
lách č. 1076/1 a č. 714/12. Jedná se o kompletní 
výstavbu komunikace s živičným povrchem 
v délce cca 100 m a šířce 3 m včetně obratiště 
v délce 10 m pro vozidla hasičů a dopravní 
obsluhy. Výstavba řeší rovněž odvodnění 
místní komunikace. Ve výběrovém řízení zvítě-
zila cenová nabídka fi rmy PORR, a.s., se sídlem 
Praha – Strašnice, a obec Písečná s firmou 
PORR, a.s. uzavřela smlouvu o dílo na výstavbu 
místní komunikace ve výši 955 339 Kč včetně 
DPH s termínem dokončení díla 31. 8. 2020. 
Ve spojitosti s výstavbou komunikace bych 
rád požádal spoluobčany dotčených stavbou 
o toleranci se zvýšeným stavebním ruchem 
v této části Písečné. 

Rovněž se obec Písečná připravuje na obnovu 
herních prvků umístěných ve školní zahradě 

pro děti, na kterou jsme získali dotaci z národ-
ního dotačního titulu Podpora obnovy a roz-
voje venkova (MMR ČR) ve výši 333 108,- Kč.

Bohužel v tomto úvodníku zpravodaje se musím 
vrátit i k negativním zprávám, a to k šíření pan-
demie koronaviru, které nás trápí a omezuje od 
března letošního roku. Jelikož během července 
2020 byla zpřísněna opatření v boji proti viru 
COVID – 19 z důvodu zvýšení počtu nakažených 
v Moravskoslezském kraji, byli jsme nuceni 
zvýšená hygienická opatření KHS MSK Ostrava 
akceptovat a k naší lítosti přistoupit ke zrušení 
tradičního Dne obce Písečná a rovněž sportovní 
akce Běh Písečnou. Budeme tedy věřit, že se situ-
ace do příštího roku zlepší a my budeme moci 
oslavit naše kulaté výročí 20 let samostatnosti 
obce Písečná v plném rozsahu a bez omezení.

Na závěr bych velmi ocenil naše hasiče a spo-
luobčany, kteří pomáhali postiženým příva-
lovými dešti, a popřál všem příjemný zbytek 
léta prožitý hlavně ve zdraví a bez omezování. 
Zvlášť dětem, rodičům a zaměstnancům škol 
přeji „normální“ školní rok 2020/2021 bez 
závažných změn v organizaci.

Pavel Kantor, místostarosta obce 

Informace obecního úřadu…
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Setkání jubilantů
Tradiční "Setkání s jubilanty" se uskutečnilo i 
v letošním roce. V kulturním domě se 10. června 
setkali senioři, kteří v letošním roce slaví 
významná životní jubilea. K jejich narozeninám 
jsme jim popřáli vše nejlepší a předali drobné 
dárky. K malému pohoštění zahrála kapela 
Potasz, která byla zpestřením této akce.

Kytička jubilantům

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 
kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu svá životní jubilea. 

 
Květen
Emilie Andrlová 80 let Písečná 143
Norbert Bizoň 85 let Písečná 953
Zdeněk Puczok 70 let Písečná 175

Červen
Magda Tomiczková 70 let Písečná 922

Červenec
Anna Szmaragowská 70 let Písečná 904
Libuše Rusnoková 65 let Písečná 80
Miroslav Borski 60 let Písečná 135
Luboš Šich 60 let Písečná 916
Dalibor Kubíček 60 let Písečná 951

Srpen
Helena Cieślarová 90 let  Písečná 946
Anna Lysková 90 let Písečná 69
Helena Bieleszová 85 let Písečná 46
Ludmila Wolná 70 let Písečná 50
Miluše Szkatulová 60 let  Písečná 120
Anna Miškovská 60 let Písečná 5

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, 
elánu, spokojenosti a pohody do dalších let.
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Poděkování Základní škole a Mateřské škole Písečná
Tento rok přinesl všem rodičům nemilá překva-
pení v podobě nouzového stavu a dvouměsíč-
ních prázdnin jejich dětí, kdy bylo třeba postarat 
se o děti, učit se s nimi, posílat úkoly, přitom cho-
dit do práce a zvládat všechno, aby domácnost 
fungovala a rodina byla spokojená. Skláníme se 
před povoláním učitelů, protože mnoho rodičů 
nemělo tu sílu a klid s dětmi tento koloběh zvlá-
dat a nedokázali nahradit práci učitele. 

Děkujeme naší základní škole, všem učitelům, 
asistentům a personálu, že v květnu školu 
znovu otevřeli, že za přísných hygienických 
opatření mohly naše děti do kolektivu nastoupit. 

Aby toho nebylo málo, museli také zvládnout 
jednoho nechodícího žáčka, našeho syna Filipa, 
který bojoval tři týdny s nechodící sádrou. I přes 
tato náročná hygienická opatření mohl Filip 
i nadále chodit do školy, kde mu všichni pomohli 
zvládnout tento dočasný hendikep. Díky skvě-
lým zaměstnancům Základní a Mateřské školy 
v Písečné jsme vše zvládli, Filip mohl být se svými 
kamarády a my rodiče si malinko oddechli. 

Děkujeme proto všem zaměstnancům naší školy 
za přátelský přístup. Přejeme krásné prázdniny 
a hodně sil a elánu do dalšího školního roku.

Monika a Radek Byrtusovi

Poplatky za odpady
Poplatky za komunální odpad na rok 2020 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 pla-
cení poplatků za odpady.

Separovaný odpad v pytlích
 MODRÝ   – papír  ŽLUTÝ   – plast

Svozový den je vždy ve středu v ranních hodinách. Do konce roku 2020 bude ještě 5 svozů, a to ve 
36., 40., 44., 48. a 52. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 19. 9. 2020
stanoviště sběru hodina
Centrum u KD 12.30 – 13.00
konečná – autobusová točna 13.15 – 13.45
Žihla – naproti bývalé ETY 14.00 – 14.30

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, 
lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinář-
ských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky 
a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasicí 
přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.

Z odpadového hospodářství
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Dovolte mi, abych tento neobvyklý rok 
zhodnotila. 

V září na žáky čekala úplně nová škola. Začali 
jsme si zvykat na nové prostory jídelny a šatny, 
využívali spousta místa v tělocvičně a děti 
z mateřské školky si mohly hrát v zrekonstruo-
vané a hezky vymalované školce. Všechno vonělo 
novotou a my jsme se těšili na nový školní rok. 

V září jsme navštívili výstavu králíků, drůbeže, 
bažantů, exotických ptáků a holubů v areálu 
SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově 
včetně ukázek učebních oborů této školy. 
Cestou zpět se děti procvičily v areálu Lesů ČR. 
Během měsíce jsme byli na exkurzi ve Světě 
techniky v Ostravě. Ve Velkém světě techniky si 
děti prohlédly i prakticky vyzkoušely expozice 
Světa civilizace, Světa vědy a objevů a Světa 
přírody. Na konci programu viděly zajímavý 3D 
fi lm o životě v oceánech.

V říjnu jsme zorganizovali Den otevřených 
dveří, připravili si pro veřejnost krátký program, 
poděkovali všem, kteří se na přístavbě a rekon-
strukci školy podíleli. Pochválili jsme se také 
krásnou zmodernizovanou kuchyní a dalšími 

zrekonstruovanými prostory ve škole i školce. 
Mohli jsme mimo jiné přivítat vzácné hosty, 
pana senátora Jiřího Cieńciału, starosty a mís-
tostarosty, ředitelé i zástupce škol z okolních 
obcí. Návštěvu přijal i pan farář Alfréd Wolný, 
který nám prostory školy požehnal.

Dalšími akcemi byla tradiční Drakiáda, závody 
v přespolním běhu, návštěva jablunkovské 
knihovny. Žáci základní školy absolvovali 
zajímavý preventivní program. Pro žáky 4. a 5.
ročníku byl připraven program s názvem Děti 
a počítač. Diskutovali například o tom, jaká jsou 
rizika při vyhledávání informací na internetu 
a mobilních telefonech, při komunikaci s cizími 
lidmi v online světě a o dalších nebezpečích pro 
děti na sociálních sítích. Mladší děti z prvního 
a druhého ročníku si zábavnou formou povídaly 
o emocích - smutek, radost či láska. 

Kromě sportovních či vzdělávacích akcí jsme 
se účastnili i výtvarných soutěží. Zapojili jsme 
se do výtvarné soutěže Jablunkovský džbánek, 
kterou pořádá Muzeum Těšínska Výstavní síň 
Jablunkov. Děti vyrobily pěkné výrobky na téma 
Sportujeme. 

Školní rok 2019/2020 je u konce…

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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V loňském roce jsme ještě stihli vyrobit zají-
mavé adventní věnce, připravit se na Mikuláše 
a navštívit v Jablunkově zábavnou malířskou 
show s ilustrátorem dětských knížek a časo-
pisu Sluníčko Adolfem Dudkem. 

V únoru nás čekala také spousta akcí. Místní 
hasiči pro nás připravili besedu a ukázali, 
co všechno musí mít správný hasič na sobě 
při opravdickém zásahu. Žáci 4. a 5. ročníku 
byli pozváni do Základní školy v Jablunkově, 
kde proběhlo zábavné dopoledne s názvem 
Hrátky s vodou. Poslední únorovou akcí byl 
karneval, kde jsme mohli vidět úžasné masky 
našich dětí. 

Dne 11. 3. 2020 jsme ovšem obdrželi nařízení 
Ministerstva zdravotnictví uzavřít základní 
školu z důvodu epidemiologického výskytu 
onemocnění Covid 19. Byl to pro nás pro 
všechny velký šok. Ze dne na den jsme museli 
zajistit výuku na dálku. Paní učitelky zkontak-
tovaly všechny zákonné zástupce našich žáků 
a předali informaci, že výuka bude probíhat 
distančně prostřednictvím webových stránek. 
Zpětnou vazbou pro nás byla mailová komu-
nikace a další druhy sociálních sítí. Nastala 
nelehká situace pro rodiče, kdy museli doma 
pomáhat s úkoly a zasílat paní učitelkám. 
Víme, že rodiče, někdy i prarodiče, starší 
sourozenci či jiní příbuzní odvedli obrovský 
kus práce, a za to si jich velmi ceníme a moc 
jim děkujeme za jejich pomoc a spolupráci 
se školou. Velké díky patří taktéž paní učitel-
kám, které pružně reagovaly na dotazy rodičů 
a žáků, snažily se hledat způsoby komunikace 
a kdykoliv zpětně reagovat na vypracované 
úkoly. Myslím si, že jsme těžkou situaci zvládli 
a do budoucna jsme připraveni ji řešit mno-
hem lépe. 

V mateřské školce, kdy musela být uzavřena 
o týden později, paní učitelky také nezahálely 
a našim dětem, které v září nastoupí do škol-
ních lavic, připravily pracovní listy a rodiče si je 
mohli stáhnout na webových stránkách školy. 
Během uzavření školy jsme nezaháleli a zpes-
třily prostory školy i školky pestrobarevnými 
obrázky na stěnu, paní kuchařky stále vařily 
pro cizí strávníky a také jsme přidaly ruku 
k dílu a ušily několik desítek roušek pro místní 
obyvatelé a část darovaly charitě. 

V měsíci dubnu a květnu proběhly zápisy do 
základní i mateřské školy. Vše probíhalo bez 
přítomnosti dětí a bez osobní přítomnosti 
zákonného zástupce dítěte. Za těchto těžkých 
okolností jsme přesto přijali 13 dětí do MŠ 
a 7 žáků do ZŠ. 

Koncem května jsme obdrželi zprávu, že 
můžeme konečně za přísných hygienických 
podmínek otevřít školu i školku pro některé 
děti. Na všechny jsme se moc těšili a na tvá-
řích našich dětí bylo vidět, že je to vzájemné. 
Žákům, kteří tu nemohli být s námi, protože 
patřili do rizikových skupin, jsme zajistili on-
line výuku nebo jsme pokračovali ve stejném 
způsobu jako v období koronavirové krize. 

Do konce školního roku zbývalo pár týdnů, ale 
za tu dobu jsme se zapojili do projektu ochut-
návek mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. 
Každá skupina žáků si užila několik výletů do 
okolí nebo opékání párků. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměst-
nancům školy za jejich práci, píli a ochotu, 
panu starostovi, zastupitelům obce a pracov-
níkům obecního úřadu za skvělou spolupráci, 
poděkování patří taktéž Sdružení rodičů a přá-
tel školy a místním dobrovolným složkám. 

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy
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Letní prázdniny začaly pro naše děti ze Základní 
školy Písečná zvesela.

Na třídenním letním táboře od 1. 7. do 3. 7. 2020 
si užily spoustu srandy a zábavy.

Ve středu začal náš den krásným slunečným 
počasím a pořádným výšlapem na Stude-
ničné. Tam si malí zdatní turisté za náročný 
výšlap dopřáli dobrý oběd a poté i sladkou 
odměnu.

Ve čtvrtek před deštivým odpolednem děti 
stihly v jablunkovském městském lese vytvořit 
z přírodních materiálů útulné bydleníčko pro 

skřítky dle vlastní fantazie a pak si ještě na ohni 
opekly špekáčky.

Záhadný Gandalf nás v pátek provedl kouzel-
ným lesem protkaným úkoly a otázkami, které 
děti dovedly až k pokladu zajímavých věciček 
a dobrůtek. A jelikož si děti vedly opravdu 
dobře, tak jim za odměnu šikovné kuchařky 
z naší školní jídelny připravily do zlatova upe-
čené buchtičky s krémem…MŇAM 😋!

Nakonec se děti s námi loučily s úsměvem plné 
zážitků a nadšení.

Vedoucí Iza a Verča 😉

Letní příměstský tábor 🌞
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VAJEČINA NAŠEHO SPOLKU

I náš Spolek Covid-19 trošku přibrzdil v naší čin-
nosti, bohužel jsme museli oželet stavění máje 
a taky oblíbenou Olympiádu spolků. Naštěstí 
jsme pro členy spolku mohli udělat alespoň 
Vaječinu, která se opravdu vyvedla a členové si 

mohli pochutnat i na vynikajícím guláši, který 
pro všechny uvařili manželé Jenda a Maruš 
Byrtusovi. Jen jediná vada na kráse celé akce 
byla, a to bylo počasí, ale věřím, že příští rok se 
na tuto akci na nás bude usmívat sluníčko…

Milan Sabol, předseda spolku

SJÍŽDĚNÍ VLTAVY

Mekka českých vodáků, 
Vltava, byla v tomto 
roce naším cílem. Sjíž-
děli jsme po tři dny 
úsek od Vyššího Brodu 
až po Boršov a cestou 
jsme sjeli velké množ-
ství jezů, občerstvova-
cích míst a užili spolu 
kopec srandy. Cestou 
nešlo nenavštívit nád-
herné město Český 
Krumlov, kde jsme si 
udělali dvou-hodino-
vou přestávku. Počasí nám taky při sjíždění 
vyšlo na jedničku a tak při sluníčku ani nikomu 
moc nevadilo, pokud se nedobrovolně vykou-
pal… A na kterou řeku se vydáme příští rok? 

Již v pořadí šestou řekou, kterou hodláme sjet, 
bude středočeský klenot západně od Prahy 
- Berounka.

Milan Sabol, předseda spolku

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné informuje

I když nebylo hezké počasí, tak se nás sešlo požehnaně.

Všech 46 po příjezdu na místo vyplutí…
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Posezení u ohýnku k vodáctví prostě patří!!!

Večerní koupel k tomu samozřejmě taky patří.

I rafťáci si Vltavu náležitě užili.

Děti byly na Vltavě taky nadšené.

Usnesení č. 15 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 5. 2020

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schvaluje
15/1 program jednání
15/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, p. Benek
15/3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
15/4 plnění usnesení č. 14 ze dne 3. 2. 2020
15/5 podmínky výběrového řízení na zhotovitele místní komunikace Písečná – Bohdan Lysek, 

na pozemcích parc. č. 1076/1 a parc. č. 714/2, k. ú. Písečná u Jablunkova a vyhlášení výbě-
rového řízení na akci „Příjezdová komunikace na parcelách č. 1076/1 a 714/12, Písečná“ 

15/6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace č. smlouvy 575934/KNS/
FM/2019 ze dne 4. 11. 2019 se společností SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

15/7 Plán fi nancování obnovy vodovodu - stavby SO 302 Úprava a ochrana vodovodu 

Usnesení
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15/8    a) znění zadávacích podmínek - Zadávací dokumentace a závazného návrhu Smlouvy 
o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, a to včetně všech jejich příloh, 
pro zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby v oblasti nakládání 
s odpady obce, zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 a následujících, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Jablunkovsko“, 
v předloženém znění, 

             b) bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 43 
ZZVZ, zastupovat obec jako zadavatele při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících 
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku uvedenou pod písm. a) tohoto usnesení 
(s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadá-
vacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách) bude provádět společnost Arch consulting 
s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 00 Praha 10 (jedná 
se o tzv. „administraci zadávacího řízení“)

             c) rozhodování o účasti v uvedeném zadávacím řízení jako člen sdružení zadavatelů 
a pověřuje Obec Hrádek, aby působila jako zástupce tohoto sdružení zadavatelů dle 
příslušných ustanovení ZZVZ a jakožto zástupci tohoto sdružení zadavatelů ji pověřuje 
k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou pod písmenem a) tohoto 
usnesení a v zahájeném řízení postupovala dle pravidel ZZVZ, a to ve spolupráci se 
zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b) tohoto usnesení. 

15/9 Darovací smlouvu s Magdalenou Ključikovou, trv. bytem Budovatelská 187, Záblatí, 
735 52, Bohumín, o darování nově zaměřeného pozemku pod místní komunikací parc. 
č. 887 s výměrou 13 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, č. plánu 
1041-51/2019, vyhotoveného dne 21. listopadu 2019, pod č. 91/2019, ověřeného Ing. 
Vladimírem Mitrengou, identifi kační číslo 752 49 359, sídlem Vendryně 91, PSČ 739 94, 
jakožto úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem v rozsahu podle § 13 odst. 1 
písm. a) a c) zákona 200/1994 Sb.

15/10 Darovací smlouvu o darování podílu v pozemcích parc. č. 1093/20, 1093/4, 1093/5, 1093/6, 
1093/7, 1093/8 a 1093/11 vše ostatní plocha – ostatní komunikace s Františkem Lubo-
jackim, bytem Písečná 39, Petrem Sikorou, bytem Hasičská 167, Jablunkov, Martinou 
Sikorovou, bytem Písečná 38, Adamem Szkanderou, bytem Písečná 92, Ing. Martinem 
Foksem, bytem Návsí 1100, Darinou Delinovou, bytem Písečná 130, Scottem Irelandem 
Kieranem, bytem Dalton in Furness, GB, Mgr. Lukášem Starým, bytem Svornosti 1039, 
Třinec, Mgr. Simonou Starou, bytem Palackého 511, Třinec, Mgr. Pavlou Pinkasovou, 
bytem Písečná 230 a GRUNER-TRADE s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 1298/4, Havířov

15/11 zařazení území obce Písečná do územní působnosti MAS Jablunkovsko, z.s.
15/12 podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 5 MAS Jablunkovsko, z.s.
15/13 podporu projektu nákupu užitkového vozidla pro Charitu Jablunkov ve výši 10 000 Kč 

nákupem reklamy
15/14 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení vodovodní přípojky s Jaku-

bem Cieslarem, bytem Písečná 37
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15/15 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v pro-
gramu na podporu aktivit místní agendy 21 v rámci projektu „V Písečné žijeme spolu! 
- 2020“ 

15/16 poskytnutí dotace ve výši 26 366 Kč na pořízení ekologického vytápění Václavu Boj-
kovi, bytem Jablunkov, Bezručova 819, a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na 
pořízení ekologického vytápění s Václavem Bojkem, bytem Jablunkov, Bezručova 819

15/17 realizaci přípojky NN a zpevněných ploch v rámci areálu Výletiště - Sportovně relaxač-
ního parku Písečná 

15/18 poskytnutí fi nančního 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.

15/19 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IE-12-8006864/010/Q se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV - Podmokly

15/20 rozpočtové opatření č. 3

2. Bere na vědomí:
15/21 informace o studii výstavby komunikace v části Písečná - Lazy
15/22 informace o přípravě projektu autobusového zálivu a rekonstrukce autobusové 

zastávky Písečná – Jižní konec
15/23 informace o projektu renovace kříže v části Písečná - Jižní konec
15/24 informace o rekonstrukci hasičské zbrojnice
15/25 rozpočtové opatření č. 2

Usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 22. 6. 2020

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schvaluje
16/1 program jednání
16/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, p. Benek
16/3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus, Ing. Byrtusová
16/4 plnění usnesení č. 15 ze dne 18. 5. 2020
16/5 pořadí nabídek a zprávu hodnotící komise v rámci hodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu „Příjezdová komunikace na parcelách č. 1076/1 a 714/12, Písečná“
16/6 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Příjezdová komunikace na parcelách 

č. 1076/1 a 714/12“ se společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 
100 00 Praha 10

16/7 poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na pořízení ekologického vytápění Ing. Martinu 
Heczkovi, bytem Písečná 25, a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení 
ekologického vytápění s Ing. Martinem Heczkem, bytem Písečná 25
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16/8 poskytnutí návratné fi nanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Anně Pavlusové, bytem 
Písečná 70, na předfi nancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí návratné fi nanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování 
NVF na předfi nancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové 
dotace v MSK – 3. výzva, s p. Annou Pavlusovou, bytem Písečná 70

16/9 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad

16/10 Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2019 sestavenou k 31. 12. 2019
16/11 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace, 

Písečná 42 za účetní období 2019 sestavenou k 31. 12. 2019
16/12 rozpočtové opatření č. 4
16/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách poskytování právní pomoci s Advokátní kan-

celáří HAJDUK & PARTNERS s.r.o. se sídlem Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín
16/14 předání nemovitého majetku – drobné stavby „Oplocení kolem ZŠ“ k hospodaření 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Písečná, Písečná 42 
16/15 poskytnutí fi nančního daru p. Michalu Krenželokovi, bytem Písečná 203, při příležitosti 

konání primiční mše 

2. Bere na vědomí
16/16 cenovou nabídku na opravu oplocení dětského hřiště
16/17 cenovou nabídku na provádění technického dozoru investora pro akci „Příjezdová 

komunikace na parcelách č. 1076/1 a 714/12, Písečná“

Kalendář akcí

 22. 8. Fotbalový turnaj

 23. 8. Letní kino – 3OBULE

 19. 9. Dětská olympiáda

 24. 10. SDH Písečná - Mezinárodní soutěž v požární všestrannosti

 27. 11. Tvořivé dílny
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I když se letos bohužel nebude konat Den obce 
- ani Běh Písečnou, tak tradiční fotbalový turnaj 
Písečná Cup se konat bude a opět se v napí-
navých soubojích mezi sebou utkají mužstva 
o putovní pohár a další krásné ceny, na kterých 
se bude podílet i naše obec. Akce se koná 22. 8. 
od 9:00 a naši obec budou opět reprezentovat 
týmy Elite a Konečné. Obhájí tým Konečné zase 
své prvenství - nebo najdou kluci letos nějaké 
přemožitele? No uvidíme! Každopádně přijďte 
fandit. Pro hráče i jejich fanoušky bude připra-
veno i nějaké to občerstvení.

Milan Sabol, předseda spolku

Nejen pro naše členy je připra-
ven na sv. Václava výšlap na tuto 
magickou horu. Vyjedeme ráno 
něco po 6:00 z Návsí vlakem 
a po pár přestupech dorazíme 
do Ostravice, odkud se vydáme 
pěšky nahoru. Po občerstvení na 
vrcholu Lysé se vydáme směrem 
k domovu přes Bílý Kříž, Malý 
Polom a Horní Lomnou. Méně 
zdatní chodci mohou z Lysé 
zamířit zpět dolů do Ostravice 
a odtud vlakem domů. S sebou 
si vezměte pití, nějakou svačinku 
a hlavně dobrou náladu. Akce se 
koná téměř za každého počasí. 
Veškeré informace rád sdělím na 
tel: 605 559 378. 

Milan Sabol, předseda spolku

Fotbalový turnaj

Výšlap na Lysou horu
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Náš Spolek přátel z Písečné se spolu s místním 
Sdružením rodičů rozhodl pořádat 19. 9. 2020 
od 14:00 na písečanském Výletišti Dětskou 
olympiádu pro děti místní Základní a mateřské 
školy a také pro děti či vnuky občanů Písečné, 
kteří navštěvují jinou školu. Podmínkou je, aby 
dítě navštěvovalo od září 1. stupeň základní 
školy - nebo mateřskou školu a přihlásilo se 

na olympiádu paní Mirce Placzkové na tel: 
723 301 591 nebo osobně. Účast na olympi-
ádě je zdarma. Pro děti rozdělené do věkových 
kategorií budou nachystány soutěže, skákací 
hrady, doprovodný program i pro dospělé pak 
občerstvení a živá hudba. Na viděnou se těší 
a hezký den přeje

Spolek přátel a Sdružení rodičů Písečná

Jablunkovská střední 
škola se mění! Nový stu-
dijní obor IT v průmyslu, 
nová učebna virtuální 
reality, pořízení dalšího kvalitního vybavení 
do dílen, příprava špičkových center virtu-
ální reality, robotiky, automotive, IT nebo 
zemědělské techniky. To jsou jen některé 
z významných novinek, na kterých pracuje 
střední škola v Jablunkově.

Za poslední bezmála dva roky prošla střední 
škola v Jablunkově významnými změnami. 
Hlavní změnou bylo stanovení nových priorit 
a cílů v oborovém zaměření školy a samozřejmě 
výrazné zkvalitnění výuky. Jablunkovská 
střední škola se nyní specializuje především 
na tři hlavní obory – automotive, IT v průmyslu 
a zemědělskou techniku.

„Naší prioritou je poskytovat kvalitní a atraktivní 
vzdělávání pro mládež a zvyšovat tak jejich 
uplatnitelnost při volbě budoucího povolání,“ 
říká Roman Szotkowski, ředitel jablunkovské 
střední školy.

Vysoká podpora kvalitního vzdělávání 
v Jablunkově

Střední škola v Jablunkově se může dále rozví-
jet především díky podpoře Moravskoslezského 

kraje, města Jablunkov 
a několika dalších partnerů 
z řad firem, partnerských 
škol nebo některých okol-

ních obcí. Tato podpora hraje klíčovou roli 
v nabídce kvalitního vzdělávání pro všechny 
žáky a studenty, kteří se rozhodnou nastartovat 
svou profesní kariéru právě v Jablunkově.

„Moravskoslezský kraj jako garant středního 
vzdělávání se snaží zajistit kvalitní a také 
dostupné vzdělávání pro všechny žáky. Střední 
škola v Jablunkově zapadá do koncepce zajištění 
dostupnosti vzdělávání a jsem rád, že společně 
s vedením školy, městem Jablunkov a Sdruže-
ním obcí Jablunkovska máme společný cíl, a to 
udržet a rozvíjet střední školství v Jablunkově, 
které v minulém období prošlo hlubokou krizí, 
mimo jiné z důvodu demografického vývoje. 
Současně nastolený směr oborů, modernizace 
a prezentace školy dávají naději na její rozvoj 
a na neustálé zvyšování kvality ve vazbě na trh 
práce a zaměstnavatele,“ říká náměstek hejt-
mana Moravskoslezského kraje Stanislav Fol-
warczny a dodává: „Kraj dlouhodobě podporuje 
školu nad rámec zákona, např. přispívá na mzdy 
učitelů, což je výjimkou u středních škol a týká 
se pouze škol, které chce kraj udržet z důvodu 
zajištění dostupnosti vzdělávání.“

Dětská olympiáda

V Jablunkově vzniká špičková mezinárodní střední škola
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Jablunkovskou střední školu podporuje také 
město Jablunkov. Zástupci města jsou sou-
částí pracovní skupiny, která aktivně pracuje 
na neustálém rozvoji školy, na prohlubování 
další spolupráce s okolními obcemi, fi rmami 
a dalšími institucemi. Jiří Hamrozi, starosta 
Jablunkova, k tomu doplňuje: „Střední škola 
v Jablunkově udělala velký posun, nejen ve 
vybavení, ale hlavně v komunikaci. Zlepšila se 
mediální a osobní komunikace vůči studentům, 
rodičům, ředitelům a pedagogům okolních 
základních škol, zástupcům fi rem i vůči zřizova-
teli. Díky Moravskoslezskému kraji se také poda-
řilo zajistit stipendia, vybavení učeben a dílen.“

Spolupráce s dalšími školami a fi rmami

Ve spolupráci s celou řadou fi rem, odborníků 
a dalších partnerů nabízí škola mladým lidem 
z celého Moravskoslezského kraje, přilehlých 

regionů Slovenska a mnoha dalších míst z celé 
České a Slovenské republiky možnost získat 
kvalitní vzdělání ve velmi žádaných oborech.

Škola průběžně modernizuje své prostory 
a zapojuje se do mnoha zajímavých regio-
nálních i mezinárodních projektů. „Kraj dlou-
hodobě přispívá škole na modernizaci budov 
a vybavení školy. Škola se zapojila do krajského 
projektu, díky němuž má jako jedna z šesti 
krajských škol vybavenou laboratoř virtuální 
reality ze zdrojů Evropské unie. Od roku 2021 
bude škola zapojena do projektu OKAP II, v němž 
budou z evropských zdrojů modernizovány 
a vybavovány moderní učebny pro autoopravá-
renské obory, a také obdrží fi nanční prostředky 
na spolupráci se základními školami v regionu, 
např. na vedení zájmových technických kroužků,“ 
uzavírá Folwarczny.
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Nový obor IT v průmyslu a posílení 
stávajících oborů

Významnou novinkou je otevření nového 
oboru IT v průmyslu. Zbrusu nový obor umožní 
studentům věnovat se jednomu z celosvětově 
nejžádanějších oborů. Díky tomuto oboru se tak 
budou moci stát odborníky v IT se specializací 
na prostředí průmyslu.

Naučí se programovat v několika oblíbených 
programovacích jazycích, stanou se odborníky 
na prostředí sítí a také na přenos, využití nebo 
například zabezpečení dat. Součástí výuky bude 
specializace na velmi perspektivní technologie 
3D skenování a tisku, automatizace a robotiky. 
„Škola přijala nové zaměstnance s IT zaměřením 
a počítá se zapojením odborníků, IT specialistů 
z praxe ve výuce,“ dodává Szotkowski.

Jablunkovská střední škola zároveň pracuje na 
průběžném zvyšování kvality a atraktivity výuky 
u svých dalších oborů, které se zaměřují na 
oblast automotive, dopravy a logistiky a samo-
zřejmě zemědělské techniky. Z mnoha novinek 
lze jmenovat například alternativní pohony 
a elektromobilitu nebo větší provázanost 
vzdělávání s fi rmami působícími v segmentu 
zemědělské techniky.

Stáže, výměnné pobyty 
a odborné besedy

Nově se připravuje celá řada odborných stáží 
pro studenty a pedagogy. Je kladen důraz 
na získání co největší praxe a zkušeností 
z prostředí malých i velkých českých, sloven-
ských či zahraničních firem. Studenti budou 
moci v daleko větší míře navštívit zajímavá 
místa v různých částech Evropy a poznat tak 
prostředí některých významných evropských 
firem.

Již nyní jsou připravovány tematické besedy 
a přednášky s různými odborníky z jednotlivých 
oborů. Celý cyklus je připravován ve spolupráci 
s vybranými fi rmami, portálem NejBusiness.cz 
a dalšími partnery. Odborníci z významných 
českých, slovenských nebo zahraničních fi rem 
se tak se studenty podělí o své poznatky, pro-
fesní zkušenosti a aktuální pohled na svůj obor. 
Těchto besed se budou moci zúčastnit také žáci 
a pedagogové partnerských základních škol 
z celého regionu.

Studium na střední škole v Jablunkově může 
pomoci žákům základních škol připravit se na 
budoucí pracovní uplatnění ve velmi zajíma-
vých a poptávaných oborech.
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Obec Písečná zve na  

Neděle 30. 8. 2020 od 20.00 hodin Výletiště Písečná 
 

Vstupné 20,- Kč  *  Občerstvení zajišťuje restaurace Písečanka 

V případě nepříznivého počasí se bude promítat v Kulturní domě Písečná – rouška nutná ! 

Srdečně všechny zveme 


