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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

různých starostí máme teď na zádech všichni 
dost, doba je složitá a mírně řečeno neobvyklá. 
Chybí nám osobní kontakt a musíme se učit 
být zavření doma v kruhu svých nejbližších. 
Naštěstí pro nás máme blízko krásné lesy, kra-
jinu a hory, které nám nezakázali. My na obci 
jsme pro vás měli na letošní rok nachystaných 
mnoho společenských akcí, velkou většinu 
z nich jsme však museli zrušit a opravdu netu-
ším, kolik připravovaných akcí se bude muset 
zrušit v roce příštím.  

Před psaním těchto řádků jsem si procházel 
obsah několika posledních zpravodajů a tak 
trochu s překvapením jsem si uvědomil, že jsme 
právě v polovině probíhajícího čtyřletého voleb-
ního období. Už nám tedy zbývají jen dva roky 
k realizaci našich předsevzetí, se kterými jsme 
před vás u komunálních voleb předstupovali. 
Nechci vás zatěžovat bilancováním, troufám 
si však říci, pohledem na uplynulé dva roky, 
že jsme naše poslední velké investiční akce 
dokončili právě včas, ještě před příchodem 
doby koronavirové.  

Pojďme se ale podívat spíše do budoucna, co 
nás ještě čeká v roce letošním a letech příštích? 
Do značné míry to závisí na rozhodnutích přija-
tých v rámci posledního jednání zastupitelstva, 
které bude projednávat obsah strategického 
plánu rozvoje obce na příštích osm let. 

Na rozhodování o prioritách bude úzce závi-
set i rozhodování o rozpočtu obce na příští 
rok. Jeho sestavení nebude letos jednoduché, 
výkonnost ekonomiky klesá, vláda svými 
návrhy snižuje výběr daní a nabízí různé 
kompenzační bonusy a to vše bere z daňo-
vých výnosů, které jsou však zároveň jediným 

zdrojem příjmů obcí. Různě přesné predikce 
důsledků hovoří o 20% propadu celkových 
příjmů obcí. Konkrétně v případě Písečné 
se může jednat o snížení příjmů v rozsahu 
2,5 mil. Kč. 

Zastupitelstvo dále bude vyhodnocovat 
výsledky odpadového systému a stanovovat 
výši slev v rámci hodnoty ekobodů v Moti-
vačním a evidenčním systému odpadového 
hospodářství za posledních 12 měsíců. Dobrá 
zpráva je, že již nyní plníme limity produkce 
tzv. směsného komunální odpadu, který končí 
na skládkách. Pokud trend udržíme nebo ještě 
zlepšíme, nebude se nám v příštích deseti 
letech zvyšovat zákonný poplatek za uložení 
odpadu na skládku. 

V rámci jednání dále budeme diskutovat 
o možných způsobech odkanalizování naší 
obce, tak aby všichni občané dostali stejnou 
podporu a příležitost, jak zákonným způsobem 
nakládat s odpadními vodami. Mám na mysli 
buď vybudování kanalizačních řadů v rámci II. 
a III. etapy splaškové kanalizace nebo nabídkou 
tzv. decentralizovaného způsobu odkanali-
zování pomocí výstavby domovních čistíren 
odpadních vod. Pro přijeti kvalifikovaného 
rozhodnutí bude potřeba zvážit výhody nebo 
případná negativa obou systémŮ s přihlédnu-
tím k jednotlivým lokalitám a jejich specifickým 
podmínkám.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál s blíží-
cím se koncem roku jasnou mysl, optimismus, 
chuť zvládat všechny nové výzvy nebo překážky 
a hlavně Vám popřát pevné zdraví. Prožijte 
blížící se svátky v klidu a s vírou, že se všechno 
v dobré obrátí.

     David Ćmiel, starosta obce
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Výměna kotlů – zbývají poslední dva roky!!
Text následujícího článku je zveřejňován přede-
vším jako upozornění a informace pro majitele 
rodinných domů, které jsou vytápěny teplo-
vodními kotli na tuhá paliva. Text shrnuje v ně-
kolika bodech povinnosti vyplývající ze zákona 
o ochraně ovzduší a především rozvádí povin-
nost ukončení provozu u kotlů nevyhovujících 
emisních tříd. V závěru textu jsou popsány ak-
tuální možnosti podpory výměny kotlů v naší 
obci a budoucí přístupy OÚ Písečná ke kontrol-
ní činnosti zaměřené na dodržování zákona.

Autor převzatého textu: Ing. Zdeněk Lyčka, zve-
řejněno dne 13. 10. 2020, zde: 
https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu/
21274-posledni-dva-roky-cmoudicich-kotlu

Pro více jak 300 tisíc starých, ručně přiklá-
daných teplovodních kotlů na pevná paliva 
v rámci celé České republiky, by měla být 
právě začínající topná sezóna sezónou maxi-
málně předposlední. Od 1. září 2022 mají být 

Obecní úřad Písečná upozorňuje a vyzývá 
majitele domů k napojení nemovitostí na 
kanalizační síť nejpozději do 30. 4. 2020. 
Napojení k tomuto datu je nutné doložit 
uzavřenou Smlouvou o čištění a odvádění 
odpadních vod. Samotný proces admini-
strace smlouvy od provedení stavebních 
prací trvá podle našich zkušeností nejméně 
dva měsíce. Stavební práce je proto nutno 
zvládnout nejpozději do konce února 2021 
a následně ihned podat žádost o napojení 
a uzavření smlouvy. Pokud požadovaný 
termín nedodržíte, OÚ Písečná vám 
nevyplatí dotaci na úhradu nákladů spo-
jených se zřízením přípojky a bude žádat 

úhradu nákladů na zpracování projektové 
dokumentace přípojky. Poskytovaná pod-
pora se váže na konkrétní termín spojený 
s povinností obce napojit na kanalizaci 
určený počet nemovitostí. 

Do konce měsíce listopadu budeme všechny 
nenapojené vlastníky nemovitostí kon-
taktovat telefonicky, abychom ověřili stav 
napojování a informovali je o podmínkách 
podpory. K dnešnímu datu, tj. 13. 11. 2020, 
požádalo o napojení 70 rodinných domů 
z celkového počtu 180 povolených přípojek. 
Pokud jste již napojení provedli a nemáte 
podanou žádost, učiňte tak ihned.

David Ćmiel, starosta obce

VÝZVA k napojování nemovitostí na kanalizační síť
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podle zákona o ochraně ovzduší provozovány 
pouze kotle, které plní minimální emisní poža-
davky, odpovídající třídě 3. Končí všechny kot-
le vyrobené před rokem 2000 a „samovýroba“.

Zákonem daný termín 1. září 2022 se neúprosně 
blíží, a proto připomínáme nutnost výměny ne-
vyhovujících kotlů.

Do tříd jsou kotle na pevná paliva zařazeny 
podle toho, jaké emisní parametry a účinnost 
u nich byla ověřena při počáteční zkoušce u au-
torizované osoby (zkušebny). Tyto parametry 
se začaly ověřovat až od roku 2000, kdy zača-
la platit pro teplovodní kotle na pevná paliva 
nová evropská norma ČSN EN 303-5. U kotlů vy-
robených před rokem 2000 tedy nelze prokázat, 
zda plní zákonné minimální emisní požadavky. 
To platí také pro kotle, které nebyly vyrobeny 
sériově, a jejichž parametry nebyly ověřovány 
zkušebnou. Tudíž kotle vyrobené před rokem 
2000 a tzv. „samovýroba“ musí být nejpozději 
do září 2022 vyřazeny z provozu.

Emisní parametry třídy 3 neplnily prakticky 
všechny ručně přikládané kotle bez elektronické 
regulace a ventilátoru, vyrobené do roku 2012. 
Ty byly zařazeny do tříd 1 a 2, pouze prohoříva-
cí kotle Dakon DOR F byly zařazeny do třídy 3 ke 
konci roku 2011. Ovšem toto „tvrzení“ je pouze 
orientační, jednoznačně rozhoduje třída uvede-
ná na výrobním štítku.

Naopak, od 1. ledna 2014 již nesměly být uvádě-
ny na trh kotle na pevná paliva tříd 1 a 2, tudíž 
kotle vyrobené od roku 2014 by měly být již mini-
málně třídy 3, 4 nebo 5, což je přesně to, co zákon 
vyžaduje.

Důkazní břemeno na provozovateli
Bude na provozovateli teplovodního kotle na 
pevná paliva, aby prokázal, že jeho zdroj plní 
podmínky dané zákonem. Jednoznačným důka-
zem by měl být Doklad o kontrole na pevná pali-
va. Každý kotel na pevná paliva musí být jednou 
za 36 měsíců překontrolován autorizovaným 
technikem. Výsledky kontroly jsou uvedeny ve 

zmíněném Dokladu. A jedním z nejdůležitějších 
závěrů kontroly, který je zde uveden, je informa-
ce, zda kotel může být provozován i po 1. září 
2022. Pokud na vyžádání úředníků z obce s roz-
šířenou působností provozovatel kotle doklad 
o kontrole nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc 
korun. Nicméně pokud doklad chybí, je dosta-
tečným důkazem výrobní štítek kotle s vyznače-
nou třídou kotle 3, 4 nebo 5. Výrobním štítkem 
s vyznačenou třídou musí být označeny všechny 
sériově vyráběné kotle. Pokud kotel štítek nemá, 
„zachránit“ může jeho provozovatele pouze již 
zmíněný Doklad o kontrole. Z toho je patrné, že 
na bedra autorizovaných techniků, provádějí-
cí kontrolu, je položena značná zodpovědnost.  
Hypoteticky by bylo možné si nechat provést u již 
provozovaného kotle měření emisí někým, kdo 
je k tomu oprávněn (například má autorizaci 
k měření emisí podle zákona č. 406/2000 o hos-
podaření energií). Ovšem cena takového měření 
se pohybuje na hranici 10 tisíc Kč a více, což je 
zásadní problém.

Pouze kotle, nikoli kamna a krbové vložky 
s výměníkem
Zákaz provozu se týká pouze starých ručně při-
kládaných kotlů na pevná paliva. Naopak se ne-
týká krbových kamen a krbových vložek, i když 
jsou opatřeny teplovodním výměníkem, který je 
napojen na otopnou soustavu. Tyto zdroje, po-
kud je jejich celkový příkon vyšší jak 10 kW, mu-
sejí sice také „projít“ pravidelnou kontrolu s peri-
odou 36 měsíců, nicméně do Dokladu o kontrole 
se uvede, že podmínky pro provoz od září 2022 
nejsou pro tento zdroj relevantní.

Co se stane, když nevyměním?
Již nyní je zřejmé, že oněch předpokládaných 
300 až 350 tisíc nevyhovujících kotlů nebude do 
požadovaného termínu vyměněno. Mnoho pro-
vozovatelů těchto kotlů o povinné výměně do-
posud neví. Mnoho jich však spoléhá na to, že se 
jim v případě „nevýměny“ nic nestane. Kontroly 
kotlů si nechalo dle odhadu Asociace podniků 
topenářské techniky provést necelých 20 % jejich 
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provozovatelů, a také se nic neděje. Stejně tak 
na povinnou pravidelnou kontrolu spalinové 
cesty kominíkem se jaksi zapomíná. Nicméně 
doba se velice rychle mění a s ní i názory na dodr-
žování zákona. Ochrana ovzduší je jednou z prio-
rit společnosti. Malé spalovací zdroje na pevná 
paliva jsou dlouhodobě v hledáčku státní správy 
i místních samospráv. Čmoudících komínů sice 
stále více ubývá, nicméně s těmi přežívajícími 
doposud nejde v podstatě nic moc dělat. Ovšem 
po 1. září 2022 se vše změní a lze předpokládat, 
že i díky tlaku „nečmoudící“ většiny budou zod-
povědné orgány muset využít v maximální mož-
né míře své pravomoci a represe proti těm, kteří 
zákon nedodržují. Jen připomenu, že za provozo-
vání nevyhovujícího kotle zákon umožňuje udělit 
pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Obec Písečná od roku 2005 poskytuje dota-
ce na výměnu starých nevyhovujících kotlů 
ve vlastním programu podpory. I v součas-
né době je poskytována podpora až do výše 
30 000 Kč a půjčka ve stejné výši na výměnu 
a instalace automatických kotlů splňujících 
třídy účinnosti vyžadované po 1. 9. 2022. 

Dosud obec Písečná vlastním dotačním pro-
gramem podpořila instalace v 52 rodinných 

domech. V tzv. krajských dotačních výzvách 
jsme se podíleli na spolufinancování 45 in-
stalací a dalších cca 20 instalací se v tomto 
programu s naší podporou připravuje. Stá-
le však nemůžeme říci, že v topné sezóně 
všichni topíme ekologicky. Barva kouře, zá-
pach a jeho intenzita při zatápění často pro-
zrazuje, jakým typem kotle domácnost topí. 
I z vašich vyjádření v letošním dotazníkovém 
šetření lze říci, že nevyhovující topeniště 
jsou vnímány jako nejproblémovější skuteč-
nost, která vám v naší obci nejvíce vadí. 

S ohledem na dlouhodobou snahu zastupi-
telstva zlepšovat kvalitu životního prostředí 
v obci, a také s ohledem na veřejné mínění 
a kritické názory občanů na kvalitu ovzduší 
v obci, můžeme už nyní potvrdit, že OÚ Pí-
sečná bude kontroly kotlů navrhovat ploš-
ně a bude vyžadovat výměnu kotle. Obec 
dlouhodobě nabízí finanční pomoc, zajišťuje 
poradenství a informuje. Dovolím si říci, že 
v tuto chvíli již není místo na promíjení a to-
leranci vůči znečišťovatelům ovzduší. Vyhně-
te se sankcím, na výměnu už vám zbývá jen 
necelé dva roky.

David Ćmiel, starosta obce

Bezpečnostní kamerový systém 
monitoruje veřejná prostranství
OÚ Písečná informuje o rozšíření dohlížecího 
kamerového systému v Písečné. Kamerový 
systém se záznamem je provozován již několik 
let především v areálu Výletiště, kde jsou insta-
lovány 4 kamery snímající přilehlá prostranství 
kolem objektu. 
Nově byly v průběhu října letošního roku insta-
lovány také dvě kamery s vysokým rozlišením 
v centru obce. Pod dohledem kamer jsou oba 
vstupy do školy a školky, autobusová zastávka 
i křižovatka u obchodu. Další kamera snímá 
novou budovu obecního úřadu a parkoviště 

spolu s příjezdovou komunikací. Cílem insta-
lace je zvýšení ochrany majetku a osob v naší 
obci. Na monitorovaných prostranstvích budou 
instalovány povinné informační cedule. K vyu-
žití dat ze systému byla vydána a schválena 
směrnice, která přístup k záznamu umožňuje 
pouze Policii ČR a správci systému, kterým je 
starosta obce, jiné osoby nemají k záznamům 
přístup. Kamery byly pořízeny a instalovány po 
projednání záměru v zastupitelstvu, kdy v loň-
ském roce i v naší obci došlo k několika drob-
ným přestupkům v podobě krádeží ze zahrad.
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Dětské hřiště prochází rekonstrukcí s podporou 
Ministerstva pro místní rozvoj 
Oblíbené dětské hřiště u naší školy znovu 
mění svou tvář. Za posledních dvacet let, co je 
Písečná samostatnou obcí, prošlo proměnou 
nejméně pětkrát. Původně čistě školní zahrada, 
kterou využívali pouze žáci školy a školky, kde se 
dříve na záhoncích učily děti pěstovat zeleninu 
a dováděly na kovových herních prvcích ze 
70. let minulého století, se v čase přetvářela na 
oblíbený veřejný prostor. Prostranství bylo využí-
váno například jako fotbalové hřiště nebo cílová 
plocha pro hasičský sport. Stříšky nad lavičkami 
byly na hřiště převezeny za levný peníz z původní 
jablunkovské tržnice u pošty a u nás posloužily 
dalších mnoho let. Protože se na oplocení a dře-
věných herních prvcích začal podepisovat zub 
času a povětrnostní vlivy, museli jsme přistoupit 

k jejich výměně. Nové prvky byly konzultovány 
s vedením školy i školky a jejich provedení bylo 
zvoleno s důrazem na maximální životnost 
a zároveň bylo jejich provedení materiálově 
shodné s prvky instalovanými v roce 2015. Svým 
provedením a výškou cílí především na menší 
děti navštěvující především školku. V tuto chvíli 
není rekonstrukce hřiště u konce, připravuje 
se stavba nového přístřešku a proběhne také 
výměna dřevěného domečku, který slouží jako 
sklad hraček. Pořízení hracích prvků, výměna 
oplocení i vybudování nového přístřešku přijde 
na cca 670 000 Kč, z toho nám významnou část 
nákladů zafinancuje Ministerstvo pro místní roz-
voj dotací ve výši 330 000 Kč z programu Podpora 
rozvoje regionů 2019+.
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Závěrem bych chtěl zmínit, že dojde ke změně 
provozního řádu hřiště. Změny směřují přede-
vším k upřednostnění a vyhrazení využívání 
hřiště pro žáky mateřské a základní školy. 
Především v době školního vyučování v čase 
od 10.00 do 16.00 nebude moci hřiště vyu-
žívat veřejnost společně se žáky a dětmi, 
které budou v době výuky pobývat na hřišti. 
Návštěvníci musí hřiště bezpodmínečně 
opustit a uvolnit tak prostory pro pobyt dětí 
z mateřinky nebo školy. Zatím nechceme hři-
ště ve vyhrazeném čase předem znepřístup-
ňovat a uzamykat. Spoléháme na ukázněnost 
návštěvníků a jejich vstřícnost, že v situaci, 
kdy na hřiště přijdou žáci v doprovodu svého 
učitele, hřiště vyklidí a opustí. Pokud nebude 
veřejnost pravidla respektovat, dojde ve 

vymezené době ke znepřístupnění a uzamčení 
hřiště bez ohledu na momentální přítomnost 
žáků školy. Provozní podmínky bude jasně 
upravovat provozní řád vyvěšený u vchodu 
na hřiště.

David Ćmiel, starosta obce
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Výstavba komunikace v části obce Písečná - Vyšní konec

Přeshraniční spolupráce hasičů pokračuje

Po náročném investičním období v předchá-
zejících letech 2018 až 2019 s proinvestovanou 
souhrnnou částkou převyšující 70 miliónů 
Kč jsme letos podstatně zvolnili a snažili se 
především o administrativní dokončení všech 
předešlých projektů. V průběhu roku 2020 tak 
byla realizována pouze jedna významnější 
dlouhodobě připravována investice v podobě 
výstavby prodloužení místní komunikace v části 

Písečná – Vyšní konec. Stavba byla místně 
a časově závislá na dokončení kanalizační sítě. 
Jedná se o lokalitu s novou rodinnou zástavbou 
a také s pozemky určenými k zastavění.

Projekt zahrnoval výstavbu komunikace o šířce 
3 m s konstrukcí asfaltové vozovky v tloušťce 
320 mm a délce 102 m. V projektu bylo řešeno 
obratiště pro složky integrovaného záchran-
ného systému  délky 9,9 m a šířky 2,95 m. 
Součástí stavby bylo i odvodnění komunikace 
prostřednictvím vsakovací rýhy ukončené 
vsakovací jámou o půdorysu 3x2 m a hloub-
kou 3,5 m. Umístění obratiště a vsakovacího 
objektu bylo řešeno na soukromých pozemcích 
a souhlas jejich vlastníků byl předpokladem pro 
vybudování komunikace. Stavbu na základě 
veřejného výběrového řízení realizovala spo-
lečnost PORR a.s. s cenou stavebních prací ve 
výši 697 769 Kč bez DPH.

David Ćmiel, starosta obce

Projekt spolupráce hasičů s názvem „Brenna 
Písečná - partnerství v činnostech/ Brenna 
Písečná  - partnerstwo w działaniu“ probíhal 
prostřednictvím několika aktivit i v průběhu 
roku 2020. Členové JSDH Písečná spolu s členy 
jednotek hasičů z Brenne organizovali tři spo-
lečné akce. Čtvrtá plánovaná aktivita, což měla 
být soutěž Železný hasič v Písečné, se nemohla 
uskutečnit kvůli epidemiologickým omezením 
a bude termínově přeložena do příštího roku. 

V Písečné se o letních prázdninách uskutečnilo 
praktické cvičení se zaměřením na vyprošťování 

osob ze zakouřeného objektu. V tomto pří-
padě se jednalo o budovu ZŠ Písečná, kde byl 
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simulován požár. Před samotným cvičením pro-
běhlo školení k používání dýchacích přístrojů, 
orientaci v zakouřeném prostoru a evakuaci 
ohrožených osob. Teoretickou i praktickou část 
vedl velitel JSDH Jablunkov a profesionální 
hasič David Sadowski z Jablunkova. Dýchací 
přístroje používané v rámci cvičení a stejně tak 
i zásahové vybavení bylo pořízeno z dotace na 
realizaci projektů. Zvýšení úrovně zásahového 
vybavení ke zlepšení akceschopnosti jednotek 
obou sborů byl jedním z hlavních cílů realizace 
celého projektu. 

Další realizovaná aktivita v Polsku sledovala 
podobný cíl jako cvičení z Písečné. Použít 
a natrénovat zásah s využitím vyprošťovacího 
zařízení, hydraulických nůžek, které jsou 
určeny k zásahům při dopravních nehodách 
nebo jiných situacích, kde je nutné vypro-
šťovat osoby ohrožené na životě. V areálu 
Jednotky dobrovolných hasičů Górki Wielkie 
v obci Brenna byly simulovány dvě dopravní 
nehody automobilů, při které došlo ke zranění 

osob, které zůstaly zaklíněny v havarovaných 
dopravních prostředcích. Cvičení obsahovalo 
teoretickou i praktickou část, kde si mohli hasiči 
z obou jednotek vyzkoušet práci s hydraulickým 
vyprošťovacím zařízením. 

Poslední aktivitou, která se odehrála opět 
v Brenne, byla sportovní soutěž v silových dis-
ciplínách, jejímž cílem bylo především ověření 

fyzické připravenosti hasičů. 
Účastníci soupeřili v různých 
silových disciplínách, zamě-
řené na výdrž, rychlost nebo 
obratnost.

Rozpočet projektu dosahuje po 
sečtení výdajů v obou obcích 
40 tisíc EUR a obdržel finanční 
podporu z Fondu Mikroprojektů 
Euroregionu Śląsk Cieszynski 
– Těšínské Slezsko v rámci Pro-
gramu Interreg V-A Česká repub-
lika – Polská republika.

Obsáhlá fotodokumentace 
z realizace aktivit je zveřejněna 
na webových stránkách obce 
Písečná a na sociálních sítích.

David Ćmiel, starosta obce
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Obecní úřad informuje
• Dle Obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku ze psů jsou povinni majitelé psů 
uhradit roční poplatek za psa, který činí 
120,- Kč za každého psa. Poplatky se budou 
vybírat od ledna a je potřeba je zaplatit nej-
později do 31. března 2021. Platbu je možné 
provést hotovostně na Obecním úřadě nebo 
převodem na č. účtu 86 - 5630280257/0100, 
variabilní symbol – číslo popisné. 

• Obecní úřad opět vydává kalendář obce 
Písečná na rok 2021. Zakoupit si je můžete 
na Obecním úřadě. Cena jednoho kalendáře 
činí 50,- Kč. 

• Upozorňujeme všechny občany, že první 
svoz komunálního odpadu, který proběhne 
v roce 2021, bude v pátek 1. 1. 2021. Další 
svozy budou následovat v pravidelném 14 ti 
denním intervalu. 

Poděkování Skupině ČEZ  
za podporu při rozsvícení vánočního stromečku

Děkuji Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho 
krásného vánočního stromečku. 

David Ćmiel, starosta obce

Pracovní doba Obecního úřadu Písečná v období svátků

23. 12. 2020     Dovolená

24. 12. 2020 Svátek

25. 12. 2020 Svátek

28. 12. 2020 Dovolená

29. 12. 2020 Dovolená

30. 12. 2020 Dovolená

31. 12. 2020 Dovolená

1. 1. 2021 Svátek
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Strategické plánování rozvoje obce Písečná 2021 – 2028

Vážení spoluobčané,

v letošním kalendářním roce uplyne plat-
nost důležitého strategického dokumentu 
naší obce, Strategického plánu rozvoje obce 
Písečná na období 2015 – 2020, ve kterém 
zastupitelé obce ve spolupráci s občany 
stanovili strategické a dílčí cíle v oblastech 
„Podmínky pro život v obci“, „Infrastruktura 
a prostředí“ a „Rozvoj obce“. Tento dokument 
je důležitý pro rozvoj naší obce nejen z hle-
diska plánování investičních akcí a podpory 
běžného života v obci, ale i z hlediska možnosti 
ucházet se o dotace ze státního rozpočtu ČR 
nebo z fondů Evropské unie.

K přípravě tohoto strategického dokumentu 
byla zřízena v únoru 2019 Komise pro strate-
gický rozvoj obce Písečná (dále jen „Komise“), 
do jejíž činnosti se dobrovolně zapojila většina 
zastupitelů obce a dalších osob, které projevily 
zájem o možnost ovlivnit další směřování naší 
obce. I přes problémy organizace zasedání 
Komise se nám podařilo sestavit dotazník pro 
občany Písečné, který jste vyplňovali v září 

2020, pokud jste měli zájem. Výsledky dotazníku 
jsme uveřejnili na webových stránkách obce. 
Přesto bych vám rád sdělil některé informace 
prostřednictvím zpravodaje. Dotazníkového 
šetření se zúčastnilo 153 respondentů různých 
věkových kategorií. Nejaktivnější skupinou byli 
občané ve věku 26 – 45 let a dotazník odeslalo 
více žen než mužů. Z vybraných položek dotaz-
níku jste nejvíce preferovali, aby naše obec 
byla i budoucnosti klidná, bezpečná a čistá, 
upravená s čistým prostředím. Dotazovali 
jsme se i kvalitu životního prostředí v obci. Zde 
jste nejvíce kritizovali stále existující lokální 
topeniště spalující nevhodná paliva s emisí 
nevhodných chemických látek do okolního 
prostředí. Z dotazu na bezpečnost života 
v obci jsme byli rádi za zpětnou vazbu, že se 
v Písečné většinou cítíte bezpečně, až na ohro-
žení automobilovou dopravou v obci z důvodu 
nedodržování omezení rychlosti řidiči, hlavně 
v centru obce u školy. Z navržených investiční 
akcí – projektů obce jste preferovali výstavbu 
sportovně – relaxačního parku u Výletiště, 
dále dostavbu chodníku u hlavní komunikace 
na Konečné a výstavby veřejného osvětlení 
podél místní komunikace na Lazech směrem 
k Jablunkovu. Velmi nás potěšilo zjištění, že 98 
% respondentů je v současné době spokojeno 
se životem v naší obci. Rovněž si vážíme všech 
dalších návrhů a připomínek, které jste v dotaz-
níku uvedli, a mohu vás ujistit, že některé z nich 
budou inspirací pro plánování dalšího rozvoje 
obce. Výsledky dotazníkového šetření byly 
v říjnu 2020 projednány v Komisi a doporučeny 
k zapracování do dílčích cílů nového Strategic-
kého plánu rozvoje obce Písečná 2021 – 2028. 
Než bude výše uvedený strategický dokument 
schválen Zastupitelstvem obce na jednání 
11. 12. 2020, zveřejníme jej na webových 
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stránkách obce k připomínkování. Současná 
epidemiologická situace nám nedovoluje svolat 
veřejné projednání.

Nový strategický dokument je pořizován 
v rámci aktivit místní Agendy 21 a jeho zpraco-
vání také bylo podpořeno Moravskoslezským 
krajem v rámci dotačního programu Podpora 
dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 
rozvoje a místní Agendy 21 jako součást našeho 
projektu „V Písečné žijeme spolu! – 2020“. 
Zapojování veřejnosti do rozhodování o prio-
ritách dalšího rozvoje a podpora udržitelného 
rozvoje jsou základní sledované principy místní 
Agendy 21.

Na závěr mého příspěvku bych vám rád popřál 
klidné a pokojné prožití blížících se vánočních 
svátků, pevné zdraví a optimismus spojený 
s pozitivním myšlením v této nelehké době.

Za Komisi a vedení obce Pavel Kantor, 
místostarosta obce

Členové Komise:
Ing. Radek Byrtus, Mgr. Eva Byrtusová, Ing. Marie 
Byrtusová, Bc. David Ćmiel, Miroslav Ćmiel, Petr 
Franek, Dis., Ing. Kateřina Hrabětová, Bc. Filip 
Jaracz, Mgr. Pavel Kantor, Miroslava Placzková, 
Žaneta Poloková, Ing. Władyslaw Sikora, Milan 
Sabol

 

  
Harmonogram svozu v obci Písečná – rok 2021 
 
 
 
 

Směsný komunální odpad - popelnice 110 l, pytle černé 
Svozový den Četnost svozu  

pátek 1x za 14 dní -  v sudé týdny 

Písečná –  první svoz SKO v roce 2021 bude proveden v pátek 53. týdnu ( 1.ledna ) 
        

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené 
místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno. 
 
 
 
 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast 
Svozový den Svozové týdny 

středa 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,  
31, 35, 39, 43, 47, 51 

 

 
Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů                                                            

   Obec: Písečná  
   
Způsob sběru: MOBILNÍ POUZE NEBEZPEČNÉ ODPADY 

datum hodina stanoviště sběru 

  8. 5. 2021             
18. 9. 2021 

12:30 - 13:00 centrum u KD 
13:15 - 13:45 konečná - autobusová točna 
14:00 - 14:30 Žihla napro� KOH-I-NOR 

   
Způsob sběru: STACIONÁRNÍ S PŘEJÍMKOU ODPADU 

datum hodina stanoviště sběru 

8. 5. 2021 9:30 - 17:00 
centrum u KD 
konečná - autobusová točna 
Žihla napro� KOH-I-NOR 
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Kytička jubilantům

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 
kteří oslavili a oslaví v měsících září, říjnu, listopadu a prosinci svá životní jubilea. 

 
Září
Adolf Walach 80 let Písečná 173
Rudolf Kober 70 let Písečná 240

Říjen 
Jana Lysková 70 let Písečná 149 
Jan Byrtus 70 let Písečná 208

Listopad
Helena Tomiczková 85 let Písečná 87
Josef Slowik 70 let Písečná 22

Prosinec
Josef Čmiel 65 let Písečná 919
Anna Sližová 60 let Písečná 62
Jan Ježowicz 60 let Písečná 60

Přejeme všem pevnézdraví, hodně štěstí,  
elánu, spokojenosti a pohody do dalších let.
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Školní rok 2020/2021 
Po letních prázdninách a hek-
tickém konci loňského školního 
roku jsme mohli úspěšně zahájit 
nový školní rok, ovšem stále za 
přísných hygienických pravidel. 
Do lavic nastoupilo 44 žáků, 
z toho 7 našich nových žákyň 
do 1. ročníku. Mateřskou školku 
letos navštěvuje 40 dětí. 

Doufali jsme, že se situace z loň-
ského března nebude již opako-
vat, ale přesto jsme se od září 
intenzivně připravovali na alternativu uzavření 
škol. Paní učitelky se proškolovaly v platformě 
Microsoft Teams, aby mohly v případě prezenční 
nepřítomnosti žáků ve škole vyučovat on-line. 
Postupně se podávaly informace rodičům k zalo-
žení účtu Office 365 pro každého žáka. 

Mezitím jsme  intenzivně pokračovali ve výuce 
a naplánovaných akcích. Jedny z prvních se 
uskutečnily hned na začátku září.  

V prvním týdnu školního roku žáci základní školy 
nezaháleli a byla pro ně zorganizována beseda 
s hasiči. Hasiči z Jablunkova ve venkovních 
prostorách instruovali, jak se zachovat v případě 
požáru a zkoušeli znalost důležitých telefonních 
čísel, ze kterých si mohou zavolat pomoc. Před-

vedli také, jak správně uhasit 
oheň pomocí hasicích přístrojů. 
Zaměstnanci školy si hašení 
s práškovým hasicím přístrojem 
i prakticky vyzkoušeli.

Další akcí byla exkurze do kra-
vína v Písku. Dětem se zde 
velmi líbilo a malými telátky 
byly nadšené. Zážitkem pro ně 
bylo krmení telátek. Tento úkol 
pečlivě a zodpovědně splnily. 
Děti viděly, jak se dojí krávy, 

prohlédly si traktor, ve kterém si i chvilku pobyly 
a ochutnaly výborné mléko.  Panu Skupieńovi, 
který nás  trpělivě provázel a připravil velmi 
zajímavou přednášku pro naše žáky, bychom 
chtěli touto cestou moc poděkovat za zorgani-
zování akce. 

Sportovní  akce také nezůstávaly ladem. Různí 
běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, 
se kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh 
už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo 
běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli 
běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na 
dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde přede-
vším o to se hýbat a hlavně mít z pohybu radost.  

Další akcí, kterou každoročně nevynecháme je 
Olympijský víceboj. Žáci sportují v osmi disci-
plínách,  výsledky žáků se shromažďují a poté je 
systém vyhodnocuje. Následně během školního 
roku žáci obdrží diplom s výsledky a informací 
v čem vynikají. 

Kvůli přísnějšímu režimu a z důvodu ochrany 
zdraví dětí jsme se snažili eliminovat kontakty 
s cizími lidmi a tradiční výstavu ovoce a zeleniny, 
která se koná každoročně v Jablunkově, jsme 
byli nuceni zrušit a v prostorách školy si podob-
nou výstavu zorganizovat sami. Za krásného 
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podzimního počasí mohli 
vzlétnout i draci na naší 
drakiádě. 

Letos jsme se zapojili do 
různých projektů. Pokra-
čujeme v Šablonách II, 
které ukončíme v prosinci 
letošního roku a dále při-
pravujeme jejich návaz-
nost v lednu 2021. Díky 
Šablonám jsme mohli 
uskutečnit akce pro rodiče 
s dětmi v MŠ nebo zapojit 
pedagogy do vzdělávání. 
Se slovenskou školou jsme 
se zapojili do projektu - 
Záložka do knihy spojuje 
školy.  Každoroční spolu-
práce se školou v Brenné 
se nesla v duchu tvořivém 
a soutěžním, i přestože 
jsme se nemohli osobně 
potkat a nyní vše probíhá 
on-line formou. Zúčastnili 
jsme se také výtvarné sou-
těže s tématem džungle, 
kterou pořádá Muzeum 
Těšínska v Jablunkově.

Jelikož jsme v polovině 
října opět obdrželi zprávu 
o plošném uzavření škol 
z důvodu epidemiologic-
kého výskytu koronoviro-
vého onemocnění, museli 
jsme všechny naše aktivity 
částečně pozastavit. 

Přistoupili jsme k distanční 
výuce a začali vyučovat 
pomocí platformy Teams 
a snažili jsme se alespoň 
částečně nahradit plno-
hodnotné vyučování. Také 
jsme poskytli pomocnou 
ruku s IT technikou. Škola 
momentálně disponuje 
20 tablety a 5 notebooky, 
které propůjčila žákům 
k účelům distančnímu 
vzdělávání. Byl a je to pro 
pedagogy i pro rodiče 
nesnadný a náročný úkol, 
ale věřím, že jsme ho 
zvládli a zvládáme dál. 

Na závěr bych chtěla podě-
kovat všem pracovníkům 
školy za zvládání nelehké 
situace, optimistické myš-
lení a vzájemné podpoře, 

kterou jsme jistě všichni potřebovali. Velké díky 
patří rodičům,  za jejich součinnost a vzájemnou 
komunikaci. Moc si toho vážíme, jakým způso-
bem spolupracujete se školou. Děkujeme!  

Všem  bychom rádi také popřáli krásné prožití 
vánočních svátků, jen to nejlepší do nového 
roku. 

A dnes to přání nejdůležitější - hlavně zdraví!

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy
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A nezahálela ani mateřská škola. 
Přivítali jsme nováčky, kteří 
velmi dobře zvládli adaptaci na 
nové prostředí, nové kamarády 
a paní učitelky. Rovněž i ostatní 
děti se po letních prázdninách 
do naší mateřské školy vrátily 
s úsměvem, a tak jsme se mohli 
společně pustit do práce. 

Využili jsme příjemného počasí 
a společně s rodiči jsme se 
vydali na nedalekou louku na 
tradiční drakiádu. A počasí nám 
přálo, protože všichni draci, po 
počátečních nezdarech, nako-
nec krásně létali. 

S měsícem říjnem se předško-
láci začali seznamovat s hrou 
na flétničky a také se jednou 
týdně účastní Metody dobrého 
startu, která prostřednictvím 
písní, příběhů a pohybu metodicky připravuje 
děti na bezproblémový vstup do základní školy. 

Příznivého počasí jsme využívali i na našich 
vycházkách, během kterých pozorujeme pro-
měny přírody, zvířata v místních zahradách, 
na loukách, dozrávající plody na ovocných 

stromech, práci traktorů na 
polích. Vydali jsme se také do 
blízkého lesa na sběr kaštanů 
a v  oboře se nám podařilo 
spatřit daňky, ze kterých měly 
děti velkou radost.    

V rámci projektu Šablony ll. pro-
běhlo také tematické setkání 
pro rodiče na téma: Jóga pro 
děti s rodiči. Pod vedením zku-
šené lektorky se rodiče s dětmi 
seznámili a prakticky vyzkoušeli 
základní prvky dětské jógy 
a formy relaxačních a zklidňu-
jících technik a cvičení.

Z důvodu nepříznivého stavu 
v souvislosti s covid-19 jsme 
zrušili plánované divadelní 
představení. Aby však děti 
o divadelní zážitek nepřišly 
úplně, zahráli jsme si na diva-

dlo sami. Zdramatizovali jsme si pohádky 
O veliké řepě a Boudo, budko, kdo v tobě bydlí. 
Děti si tak vyzkoušely role diváků, ale i herců. 
A jak se jim to povedlo, můžete vidět ve fotoga-
lerii na našich webových stránkách.

Bc. Monika Ježowiczová, vedoucí učitelka MŠ

Mateřská školka
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Vážení rodiče a přátelé školy,

nastala nám nemilá a vskutku nečekaná situace, 
kdy nám ten neřád jménem Covid zavřel školu 
a k velké nelibě i zrušil akce pro děti jako Den 
matek a Radovánky. Naštěstí jsme nezaháleli 
a dětem, k jejich velké radosti, nadělili "Covid 
balíček", který si děti ZŠ vyzvedly ve škole spolu 
s úkoly. Dětem ze školičky byl balíček dovezen 
osobně. Jako náhradu jsme uspořádali dne 
19. 9. 2020 Dětskou olympiádu, která měla být 
také poslední akcí zorganizovanou naši drahou, 
teď již bývalou předsedkyní SRPŠ Mirkou Pla-
czkovou. Mirka se s jejím týmem do toho pustili 
s vervou a velkým entuziasmem. Neměli jsme 
pochyby o tom, že všechny děti budou nadšené.

Počasí vyšlo na jedničku. Při registraci dostalo 
každé dítě bezplatný balíček zahrnující tričko, 
se kterým může reprezentovat školu i obec 
Písečnou. Děti byly rozděleny podle věku do 
jednotlivých skupin a zde již soutěžily mezi 
sebou. Byly připraveny velmi zajímavé disci-
plíny, ve kterých si děti vyzkoušely stabilitu, 
fyzickou zdatnost i trpělivost.

Ceny dostaly všechny děti včetně těch, které 
přišly později a nemohly se zúčastnit. Navíc 
všechny soutěžící děti dostaly medaili, kterou 

nám věnovali hasiči z Písečné. Jako bonus 
byly pro všechny děti připraveny dva nafuko-
vací hrady s bezplatným vstupem. O program 
se nám postarala živá hudba. Hrála a zpívala 
Mona s doprovodem. Večer nás navštívila kou-
zelnice Radana.

Chtěli bychom velice poděkovat našim sponzo-
rům. Podpořil nás Moravskoslezský kraj a Obec 
Písečná. Bez nich bychom akci nemohli uspořá-
dat. Děkujeme také dobrovolníkům ze Spolku 
přátel kultury a sportu na Písečné. Doufáme, 
že ve spolupráci se spolkem nadále vytrváme 
a pomůže nám v dalších olympijských akcích.

Dne 1. 10. 2020 se konala schůze SRPŠ, která 
měla za cíl zvolit nového předsedu, místopřed-
sedu a pokladníka SRPŠ. Předsednictví se ujala 
Veronika Martynková. Ta působila poslední 
2 roky pod vedením Mirky Placzkové ve funkci 
místopředsedy a seznamovala se se vším, co 
předsednictví obnáší. Jako místopředseda byla 
zvolena Darina Delinová. Funkci pokladníka pře-
vzala Jolana Sikorová, která vystřídala Moniku 
Byrtusovou. Všem nově zvoleným členům přeji 
mnoho úspěchu v nových funkcích.

Darina Delinová, místopředseda SRPŠ
Veronika Martynková, předseda SRPŠ

SRPŠ

Jelikož byl koronavirus v dočasném útlumu, 
tak mohl náš Spolek přátel pořádat všechny 
letní plánované akce, včetně Dětské olympiády, 
kterou jsme pořádali společně se Sdružením 
rodičů. Především díky pořadatelskému umu 
končící předsedkyně Sdružení, paní Miroslavě 
Placzkové se tato akce k velké spokojenosti 
nejen dětí ale i dospělých návštěvníků této 
akce, za což ji patří velký dík. Nepochybuji,  

že stejně skvěle si v následujícím období bude 
vést i nová předsedkyně sdružení paní Veronika 
Martynková a spolupráce s tímto spolkem bude 
stejně suprová jako doteď.

Všechny členy spolku bych rád pozval na tra-
diční Vilijovku konanou na zdejším Výletišti 
5. 12. od 19:00.

Milan Sabol, předseda SPKSP 

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s. informuje
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První srpnovou sobotu se konal již 12. ročník 
cyklistického výletu s názvem Tůr de Gorol, 
nazvaný podle slavností, které se v den výjezdu 
každý rok koná. 

Letos byly slavnosti zrušeny, ale Tůr se konala. 
Za krásného počasí a s úsměvu na rtu se ho 
účastnilo 16 nadšených cyklistů, kteří opět 
prohnali svá kola po kopcích našich krásných 
Beskyd.

Milan Sabol, předseda SPKSP

Tůr de Gorol

Společně všichni na Javorovém u chaty

Trouflo si s námi jet i 5 děvčat a příště pojedou určitě zase
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I když akce Den obce i Běh Písečná byly zrušeny, tak fotbalový turnaj Písečná CUP se konal. 
Bohužel se ho účastnily pouze tři týmy. Celý turnaj ovládl tým Vagónu, před druhými Amatéry 
a třetí Elitou z Písečné.

Milan Sabol, předseda SPKSP

Písečná CUP

Vítězný tým Vagónu

Závěrečná společná!
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I když počasí nám zrovna nepřálo, 
tak všech šest účastníků si výlet užilo 
a kupodivu i výhledy byly úchvatné 
(vzhledem k deštivému počasí), takže 
jsme si sice nemohli zapět písničku 
„Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme 
a jsme tu…“, ale její upravená verze 
„Sláva, nazdar výletu, přežili jsme 
a jsme tu…“ se bezesporu zpívat dala. 
Nu což, snad příští rok na sv. Václava 
bude počasí moudřejší a půjde nás 
o něco více…

Milan Sabol, předseda SPKSP

Na Václava na Lysou

Trošku mokří, trošku promrzlí, 
ale nadmíru spokojení po zdolání vrcholu

Výhledů jsme si užili dosytnosti
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Usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 17. 8. 2020
Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schvaluje
17/1 program jednání
17/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Byrtusová
17/3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtus
17/4 plnění usnesení č. 16 ze dne 22. 6. 2020
17/5 pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště 

v Písečné“: 1. Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Drásov 583, IČ 27738795; 2. NAVI
-SPORT CZ, s.r.o., Oldřichovice 738, Třinec, IČ 05687489; 3. TR Antoš s.r.o., Nad Perch-
tou 1631, Turnov, IČ 48152587

17/6 uzavření Smlouvy o dílo č. NAB-2020-002332 na dodávku herních prvků v rámci díla 
„Rekonstrukce dětského hřiště v Písečné“ se společností Bonita Group Service s.r.o., 
se sídlem Drásov 583, IČ 27738795

17/7 výstavbu nového dřevěného přístřešku na dětském hřišti v rámci cenové nabídky firmy 
Miroslav Bojko, se sídlem Bukovec 4, IČ 73228834, a pořízení dřevěného zahradního 
domku pro uskladnění vybavení hřiště

17/8 provedení dotazníkového šetření mezi občany obce v rámci tvorby Strategického plánu 
rozvoje obce Písečná v období 2021 až 2028

17/9 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Anně Cieslarové, bytem 
Písečná 21, 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, s p. Annou Cieslarovou, bytem Písečná 21

17/10 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Aloisovi Szkanderovi, 
bytem Písečná 73, 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, s p. Aloisem Szkanderou, bytem Písečná 73

17/11 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Lubomíru Chloubovi, 
bytem Písečná 37, 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, s p. Lubomírem Chloubou, bytem Písečná 37

17/12 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Sylvií Radetzké, bytem 
Písečná 111, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu 

Usnesení
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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, s p. Sylvií Radetzkou, bytem Písečná 111

17/13 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Izabele Hanzel Skupień, 
bytem Písečná 180, 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, s p. Izabelou Hanzel Skupień, bytem Písečná 180

17/14 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Martině Sikorové, bytem 
Písečná 38, 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 s p. Martinou Sikorovou, bytem Písečná 38

17/15 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Moravskoslezskému kraji, 
se sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kot-
líkové 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

17/16 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000 Kč Moravskoslezskému kraji, 
se sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kot-
líkové 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

17/17 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8013636(2) k zařízení 
distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, Děčín

17/18 zpracování prováděcí dokumentace k navýšení dimenze tří propustků - Michalský - 
autobusová zastávka – Malyjurek

17/19 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na činnost TJ Dolní Lomná z.s., IČ 63026171, 
se sídlem Dolní Lomná 186, 739 91, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s TJ Dolní 
Lomná z.s.

17/20 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Mysliveckému spolku Kostkov, IČ 48772445, 
se sídlem Lipová 581, 739 91 Jablunkov, na přikrmování zvěře v zimním období, a schva-
luje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Kostkov

17/21 Smlouvu o dílo s firmou Janusz Motyka, IČ 04678711, se sídlem Bukovec 244 na pro-
vádění údržby veřejného osvětlení v obci Písečná

17/22 pořízení 2 ks měřičů rychlosti a osazení vodorovného dopravního značení v centru 
obce
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Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 5. 10. 2020

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schvaluje
18/1 program jednání
18/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Ing. Byrtus
18/3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Cienciala
18/4 plnění usnesení č. 17 ze dne 17. 8. 2020
18/5 pravidla pronájmů objektů Výletiště a Kulturního domu od 1. 1. 2020
18/6 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Římskokatolické farnosti Horní Lomná, 

Horní Lomná 45, 739 91 na opravu Křížové cesty, a schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s Římskokatolickou farností Horní Lomná

18/7 Plán financování obnovy kanalizací v rámci provozu stavby Splašková kanalizace 
Písečná - I. etapa, s provozovatelem kanalizace Severomoravské vodovody a kanali-
zace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava

18/8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2020 se společností PORR a.s., IČ 43005560, 
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice, v rámci stavby Příjezdová 
komunikace na parc. č. 1076/1 a 714/12, Písečná - Lysek

18/9 Smlouvu o zřízení věcného břemene Služebnosti inženýrské sítě - stavby „vedení vodo-
vodní a kanalizační přípojky v Písečné u Jablunkova“ s firmou KP MATY SRVICE s.r.o., 
IČ 29382475, se sídlem Střítež 22, 739 59

18/10 Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 134/1 v k.ú. Písečná u Jablunkova, 
s Pavlem Polokem a Romanem Polokem, oba bytem Václavovická 615, Václavovice, 739 34

17/23 pořízení kamerového systému pro snímání centra obce 
17/24 pořízení audiovizuální techniky pro vybavení Kulturního domu v Písečné dle předlo-

žené nabídky
17/25 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Písečná na výstavbu kanalizačních 

přípojek k rodinným domům na území obce Písečná
17/26 rozpočtové opatření č. 5
 
2. Bere na vědomí
17/27 výstupy z pracovního jednání ke tvorbě nového Územního plánu obce Písečná
17/28 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2019 včetně Zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za období od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2019

17/29 informace o přívalových srážkách a následcích bleskové povodně červen – červenec  
2020



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 3listopad 202024

18/11 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč Mgr. Blance Kowolowské, 
bytem Písečná 31, 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, s Mgr. Blankou Kowolowskou, bytem Písečná 31 

18/12  poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 170 000 Kč p. Kamilu Lubojackému, 
bytem Písečná 75, 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, s p. Kamilem Lubojackým, bytem Písečná 75

18/13  poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 130 000 Kč p. Anně Bizoňové, bytem 
Písečná 917, 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, s p. Annou Bizoňovou, bytem Písečná 917

18/14 podání žádosti o dotaci na akci „Chodník – II. etapa“ v rámci výzvy Státního fondu 
dopravní infastruktury pro realizaci „Opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynu-
losti dopravy s omezenou schopností pohybu pro rok 2021“

18/15 podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná“ v Národním 
programu Životní prostředí výzva č. 3/2020 Projektová příprava - Vodohospodářské 
projekty

18/16 rozpočtové opatření č. 6
18/17 pořadí nabídek pro nákup audiovizuální techniky: 1. CompTech Servis, s.r.o., 

IČ 28599021, Dukelská 136, 739 91 Jablunkov; 2. COMFOR STORES a.s. IČ 26290944, 
Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno; 3. TORAS Marketing s.r.o., IČ 26860961, Chotěbuz-
ská 284, 735 61 Chotěbuz

18/18 rozšíření pracovního úvazku v rámci Obecního úřadu Písečná od 1. 11. 2020
18/19 svěřuje starostovi obce Písečná pravomoc schvalování a uzavírání veřejnoprávních 

smluv pro  poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům 
na území obce Písečná

2. Bere na vědomí
18/20  výsledky dotazníkového šetření v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje obce 

Písečná
18/21 výsledky výběrového řízení v zakázce malého rozsahu „Přípojka NN, veřejné osvětlení 

a zpevněná plocha – Sportovně relaxační park Písečná“
18/22 žádost o finanční příspěvek společnosti SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s., Bezr-

učova 497, 739 91 Jablunkov
18/23 Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Písečná, příspěvková organizace o čin-

nosti školy ve školním roce 2019/2020
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31. 12.  Silvestrovský fotbal

9. 1. Bal PZKO

16. 1. Hasičský ples 

23. 1. Myslivecký ples

30. 1.  Ples SRPŠ

13. 2. Maškarní ples 
(Spolek přátel kultury a sportu na Písečné)
15. 3. Vítání občánků – Obec

17. 3. Vítání občánků – Obec

29. 3. Tvořivé dílny - Obec

Navržené termíny akcí mohou být ovlivněny 
epidemiologickou situací. 

Kalendář akcí

Za každého počasí se opět na silvestrovské 
dopoledne, přesně v 10:00 sejde pár „šílenců“ 
si zahrát oblíbený fotbálek. A tak kdo se chce 

připojit, zakopat si a užít si trochu srandy, tak 
jste srdečně zváni.

Milan Sabol, předseda SPKSP

Silvestrovský fotbal

V loňském roce jsme si užili fotbálek na sněhové nadílce. Co letos?
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Další téma již třináctého roč-
níku maškarního plesu kona-
ného v kulturním domě Písečná 
v sobotu 13. 2. 2021 od 19:00 
bude HIPPIES, takže kdo se chce 
dobře bavit, tak ať už pomalu pro-
hledává skříně s módou 60-tých 
a 70-tých let minulého století. 
Nebude chybět bohatá tombola, 
soutěže a kopec srandy. K posle-
chu a hlavně k tanci zahraje 
DJ Steanly.

Milan Sabol, předseda SPKSP

Maškarní ples

Letošní maškarní s tématem pyžam se opravdu vydařil

Vyčůrat, pomodlit a spát… 
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CO JE TO OPTICKÝ INTERNET? 

Optická síť je momentálně nejlepším typem připojení k internetu. 
Optický kabel je přiveden až do Vašeho domu. Po internetu 
surfujete neuvěřitelnou rychlostí 1000 Mb/s a odezva je vždy 
konstantě nízká. Nemusíte se obávat deště, bouřky, sněhové 
vánice ani rádiového rušení signálu jako doposud. Na optickou síť 
to nemá žádný vliv! Současně můžete i sledovat televizi a 
nepotřebujete žádnou anténu. Stačí připojit síťový kabel k televizi 
a nainstalovat aplikaci SledovaniTV. V dnešní nelehké době určitě 
oceníte stabilní připojení pro práci z domova nebo distanční výuku. 
Optické připojení je dostupné pro většinu obyvatel obce Písečná. 
Síť byla vybudována v rámci stavby obecní kanalizace a bude se 
dále rozšiřovat.  

Optická síť Písečná je přímo spojena s pražským datovým 
centrem pomocí vyhrazené optické linky. S bezdrátovou 
síti tedy nemá nic společného. Připojte se a přesvědčte se 
o kvalitách našeho připojení. Kontaktujte nás kdykoliv na 
telefonním čísle 558 341 942 nebo e-mailu 
info@horalnet.cz. S pozdravem Roman Martynek, 
HoralNET s.r.o.



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 3listopad 202028

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ | Vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.
e-mail: urad@obecpisecna.cz | Neprošlo jazykovou úpravou. | ZdaRMa | Číslo 3 | Listopad 2020

Grafická úprava a tisk © KLEiNwächtER holding, s.r.o., Frýdek-Místek

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce pevné zdraví, 
mnoho štěstí  a spokojenosti. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 

        přejí 

starosta, 
zastupitelé 

a zaměstnanci obecního úřadu


