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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás pozdravil prostřednictvím
našeho zpravodaje a sdělil vám výběr informací
z toho, co se děje v naší malebné obci.
Letní měsíce jsou v plném proudu a slunečné
počasí ze začátku letních prázdnin nás jistě
povzbudilo. I když přišly i očekávané bouřky
s průtržemi mračen, intenzita nebyla taková
jako v loňském roce, kdy jsme se potýkali
s problémy přívalových dešťů. Všichni určitě
kvitujeme i rozvolnění epidemiologických
opatření, se kterými se potýkáme již od roku
2020. Řada z nás využila této situace a užila si
konečně zaslouženou dovolenou se svými blízkými nebo s přáteli. Odpočinek po náročném
pracovním období je jistě nedílnou součástí
života nás všech.
Rozvolnění rovněž umožnilo vrátit se k organizaci společenských akcí, na které jsme si
z minulých let již zvykli. Obecní úřad se svými
zaměstnanci a dalšími dobrovolníky připravuje
tradiční Den obce Písečná, který proběhne
předposlední srpnovou sobotu 21. 8. 2021.
Letošní setkání bude o to slavnostnější, že
si připomínáme 20. výročí samosprávy naší
obce. Jak bylo uvedeno v minulém zpravodaji
v historickém okénku pana starosty, vše se
uskutečnilo v roce 2001. Mimo jiné rok 2021 je
velmi významný pro celý region Jablunkovska
tím, že bylo po 1. světové válce obnoveno na
území našeho regionu české školství. Den obce
jako obvykle nabídne doprovodné akce během
dopoledne, hlavně sportovního charakteru. Nejdříve vyběhnou na trávník fotbalového hřiště
v Písečné fotbalisté, aby odehráli tradiční Sousedský turnaj v kopané. Po zahájení fotbalového
turnaje vypukne již 4. ročník běžeckých závodů

Běh Písečnou, který nabízí možnost zúčastnit se
této sportovní akce všem věkovým kategoriím.
Start závodu je tradičně u Kulturního domu
Písečná. Po ukončení sportovního dopoledne
již můžete navštívit hlavní odpolední program
pro celé rodiny v areálu Výletiště. Během
odpoledne a večera vystoupí řada hudebních
umělců různých hudebních žánrů. Věřte, že
výběr hudebního programu není jednoduchý
a Zastupitelstvo obce muselo letos přihlédnout i k finanční situaci obecního rozpočtu
letošního roku, kdy nám byly kráceny příjmy
z důvodu dopadu pandemie COVID_19. Snaha
je vždy najít prostor svého žánru pro všechny
věkové skupiny. Veškeré informace k programu
najdete v další části zpravodaje. Rád bych vás
jménem Zastupitelstva obce, zaměstnanců
obce a našich spolků v Písečné srdečně pozval
na Den obce Písečná.
Dále bych vás rád informoval o některých investičních akcích, které zrovna nejsou vidět a jsou
teprve v přípravné projektové fázi. Na základě
loňských přívalových dešťů připravujeme projekt rekonstrukce propustků vody kolem hlavní
komunikace v části od rodinného domu Michalských až k rodinnému domu Malyjurkových.
Dále připravujeme projekt rekonstrukce místní
komunikace na Lazech, v části od místní komunikace od lesního závodu kolem rodinného
domu Rusnokových až k rodinnému domu Nieslanikových. V projektové fázi řešíme problém
se zasakováním dešťové vody, ke kterému je
nutný hydrogeologický odborný posudek a stále
čekáme na jeho vyhotovení. Dalším projektem
je rekonstrukce autobusové zastávky na jižním
konci Písečné, kde se nám podařilo dohodnout
s manželi Alešem a Renatou Buchtovými a manželi Wojtylovými z Mostů u Jablunkova ohledně
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darování pozemků potřebných k výstavbě.
Tímto bych jim rád poděkoval za vstřícný přístup k obecním záměrům. Rovněž pracujeme
na pokračování řešení odvádění splaškových
vod v dalších částech Písečné. Po ukončení
1. etapy výstavby kanalizace se podařilo napojit
na kanalizační systém všem předpokládaným
vlastníkům rodinných domů, kteří měli s obcí
uzavřenou smlouvu o projektování domovní
přípojky. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání
vypracování odborné studie k posouzení
vynaložení finančních nákladů na další etapy
výstavby a po vyhodnocení dalších podkladů
se bude rozhodovat o dalším pokračování
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odkanalizování obce. Dále bych ještě zmínil
i projekty na výstavbu rozšíření vodovodního
řadu a osvětlení podél místní komunikace Lazy
a projekt na rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ
a MŠ Písečná, kde je potřeba dořešit prostory
základní školy.
Na závěr svého úvodníku vám všem přeji hezký
zbytek léta prožitého hlavně ve zdraví a bez
stresu. A pokud budete mít chuť a čas, přijďte
nám pomoct s přípravou areálu nebo s úklidem
areálu v pátek nebo v neděli při konání našeho
Dne obce.
Pavel Kantor, místostarosta obce
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Informace obecního úřadu…
Upozornění pro nájemce objektů Výletiště a Kulturního domu Písečná
Žádáme nájemce o dodržování lhůty pro zaplacení zálohy na pronájem objektů nejpozději
14 dnů před konáním akce. Pokud se nájemce nedostaví v termínu, bude mu akce bez
náhrady zrušena. Nové podmínky pronájmu platné od 1. 1. 2021 jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

Výzva - tipy na vánoční strom
Milí spoluobčané, i v letošním roce bude v centru Písečné ozdoben a nasvícen vánoční strom.
Pomůžete nám jej najít? Pokud máte někdo přerostlý smrk nebo jedli ve své zahradě a chcete
se jí zbavit, kontaktujte obecní úřad.

Setkání jubilantů
I letos se uskutečnila tradiční akce "Setkání s jubilanty". V kulturním domě se 9. června setkali
senioři, kteří v letošním roce slaví významná životní jubilea. K jejich narozeninám jsme jim popřáli
vše nejlepší a předali drobné dárky.
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu svá životní jubilea.
Květen
Jaroslava Szkanderová
Ján Paraska
Drahomíra Lysková
Jaroslav Nitschneider

80 let
75 let
65 let
65 let

Písečná 73
Písečná 19
Písečná 20
Písečná 195

Červen
Alenka Škanderová
80 let
Helena Liberdová
70 let
Alois Klapsia
65 let
Luboš Sojnek
60 let
Alois Byrtus
60 let
			
Červenec
Helena Szoloná
80 let
Alena Neslaníková
75 let
Miroslav Ćmiel
70 let
Anna Ramszová
65 let

Písečná 27
Písečná 183
Písečná 12
Písečná 6

Srpen
Helena Cieślarová
Anna Lysková
Anna Sikorová
Arnošt Radetzki
Bohuslava Gorná
Žofie Hamroziová

Písečná 946
Písečná 69
Písečná 133
Písečná 111
Písečná 99
Písečná 24

91 let
91 let
85 let
80 let
70 let
65 let

Písečná 170
Písečná 181
Písečná 112
Písečná 190
Písečná 184

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí,
elánu, spokojenosti a pohody do dalších let.
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Z odpadového hospodářství
•	Poplatky za odpady
Poplatky za komunální odpad na rok 2021
jsou splatné do 31. 8. Je možno uhradit je
přímo na obecním úřadě nebo převodem
na bankovní účet vedený u Komerční banky
č. 27 - 3731320247/0100, variabilní symbol číslo popisné.
Tento bankovní účet slouží pouze k placení
poplatků za odpady.
•	Motivační a evidenční systém odpadového
hospodářství (MESOH)
Upozorňujeme všechny občany, že 30. 9. bude
ukončen aktuální MESOH rok. Během násle-

dujícího měsíce dojde ke zpracování podkladů
a v průběhu měsíce listopadu je nutné si překontrolovat konečný stav eko bodů na svém
odpadovém účtu. Případné nesrovnalosti či
připomínky je možno reklamovat nejpozději
do 30. 11. 2021, na pozdější reklamace nebude
brán ohled. V případě, že budete potřebovat
poradit, obraťte se na obecní úřad.
•	Separovaný odpad v pytlích
MODRÝ – papír

ŽLUTÝ - plast

Svozový den je vždy ve středu v ranních hodinách. Do konce roku 2021 bude ještě 5 svozů,
a to ve 35., 39., 43., 47. a 51. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 18. 9. 2021
stanoviště sběru

hodina

Centrum u KD

12.30 – 13.00

konečná – autobusová točna

13.15 – 13.45

Žihla – naproti bývalé ETY

14.00 – 14.30

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

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!
K likvidaci nadbytečného komunálního odpadu využijte sběrného dvora
Společnosti SMOLO CZ, s.r.o. v Jablunkově. Telefonní číslo: 602 622 814
Provozní doba:
Pondělí 7.00 – 16.30
Úterý 7.00 – 14.30
Středa 7.00 – 16.30

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7.00 – 14.30
7.00 – 14.30
7.00 – 12.00
zavřeno
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Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021
Školní rok 2020/2021 je již zdárně za námi
a těšíme se, že ten příští rok nebude plný náhlých změn a uzavírání školských zařízení po
celé ČR, jak to bylo v letošním roce. Dovolte mi
krátké ohlédnutí za „zvláštním“ školním rokem.
Od září jsme všichni doufali, že koronavirová
krize bude za námi a pouze se budeme potýkat
s nařízeními vlády v rámci zachovávání homogenních skupin, nošení roušek a dalších dodržování přísných hygienických pravidel. Opak byl
pravdou. Netrvalo to ani měsíc a půl a už jsme
vyučovali distanční formou pomocí platformy
MS Office – Teams. Jelikož jsme se již na tuto
možnost připravovali delší dobu a paní učitelky
absolvovaly několik školení, pustily jsme se do
vzdělávání na dálku. Snažily jsme udělat vše
proto, aby žáci měli výuku obohacenou o různé
aplikace či dostupné procvičovací stránky na
webu. Podporovali jsme své žáky i po technické stránce a půjčovali dostupnou techniku.

Bylo půjčeno zhruba 18 tabletů a 5 notebooků.
Akce, které jsme měli připravené, bohužel
nemohly být za těchto podmínek organizovány.
V listopadu se škola otevřela alespoň pro ty
nejmladší žáky, 4. a 5. ročník pokračoval v online vzdělávání, ovšem i jim se poté na krátkou
dobu otevřely dveře k prezenční výuce.
Stihli jsme se zapojit do různých výtvarných
soutěží i s mezinárodní spoluprací se slovenskou základní školou a školou v Brenné. Zimní
počasí nám přálo a děti si mohly zaskotačit ve
sněhu a bobovat. Proběhly preventivní akce na
téma emoce do inteligence a vztahy ve třídě.
Po vánocích bohužel starší žáci museli opět
zůstat doma a vzdělávat se distančně. Naštěstí
ti menší mohli chodit do školy. Únavné období
plné změn pokračovalo ne moc šťastně. Koncem února byla zavřená všechna vzdělávací
zařízení včetně mateřské školy. Paní učitelky
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v mateřince předškoláky připravovaly k zápisu
do 1. ročníku distanční formou, kterou již
využívaly děti ve škole. Podařilo se všechny
děti přihlásit skrze platformu Teams a jednou
týdně se sejít v online prostředí. Všem rodičům
a paní učitelkám moc děkuji za jejich píli, úsilí
a součinnost.
Během měsíců únor a březen probíhala rekonstrukce počítačové učebny a celková modernizace multifunkční učebny. Díky výzvě č. 16
vyhlašovanou MAS Jablunkovsko v programu
IROP, o kterou žádala obec Písečná, mohla být
financovaná a realizovaná celá akce.
V dubnu probíhal již prezenční formou zápis do
1. ročníku. Na devět nových prvňáčků se moc
těšíme, až v září usednou do školních lavic.
12. 4. 2021 konečně všichni žáci nastoupili
zpět do školy a mohli jsme se „normálně“ učit.
Vzhledem ke stále pokračující covidové hrozbě
dle nařízení vlády se musely děti testovat antigenními testy. Jsme si vědomi, že to bylo pro
některé velmi nepříjemné a stresující, ale testování žáci zvládali úplně na jedničku a časem
si na novou situaci zvykli.
Konec školního roku se pomalu chýlil k závěru,
ale my jsme nezaháleli a organizovali akce
jako hledání pokladu, školní výlety do Zoo
a archeoparku, malování na chodníku s opékáním párků či školní trojboj v atletických

8

disciplínách. V rámci projektu Šablony III jsme
realizovali projektový den na téma robotika.
Žáci se seznamovali se základy programování,
vyzkoušeli si nově zakoupené robotické stavebnice a pomůcky.
Během celého školního roku se pedagogové
i provozní zaměstnanci školili v různých oblastech – práce s platformou MS Teams, splývavé
čtení, rizika internetu a netolismus, revize
rámcového vzdělávacího programu, robotikou
do škol, angličtinou, polytechnikou, školení
hygienického minima, atd.. Školení, vzhledem
k situaci, probíhala většinou on-line formou.
Po přečtení jistě usoudíte, že si můžeme
poklepat po rameni a říct si, že jsme to vše
zvládli. Upřímně děkuji všem rodičům, dětem,
paní učitelkám, provozním zaměstnancům, že
v nesnadných chvílích situaci zvládali a pomáhali si navzájem.
V poděkování bych na závěr dále pokračovala
a své velké díky také směřovala panu starostovi,
sboru dobrovolných hasičů, kteří nám během
zimních měsíců pomáhali s těžkým sněhem,
sdružení rodičů za podporu našich dětí, firmám
HoralNet – panu Martynkovi, Comptech servisu, panu Skupieńovi Karlovi, panu Cieslarovi
Jiřímu za dlouhodobou spolupráci a ochotu.
Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy
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Zprávičky z naší školičky
S účinností od 1. 3. 2021 se z rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví mateřská škola do
odvolání uzavírá. To byla jedna z nejhorších
zpráv 2. pololetí. Zprvu to vypadalo pouze na
3 týdny. Bohužel pro nás všechny (děti, jejich
rodiče, pedagogy a nepedagogické pracovníky)
se ze tří týdnů staly 2 dlouhé měsíce. Během

uzavření mateřské školy probíhala povinná
výuka předškoláků distanční formou. Během
distanční výuky byla využívána platforma
MS Teams a paní učitelky ze třídy Šikulů pravidelně chystaly pro děti pracovní listy, které si
rodiče vyzvedávali v prostorách šatny mateřské
školy. Paní učitelky ze třídy Koťátek využily tento
čas k dokončení výzdoby stěn šatny a částečně
i chodby.
Od 12. dubna se za přísných hygienických
opatření škola otevřela pro předškoláky a děti,
jejichž zákonní zástupci byli zaměstnanci integrovaného záchranného systému a pedagogických pracovníků. Děti musely dvakrát týdně
podstupovat povinné testování, ale byly velmi
statečné a rodičům děkujeme za spolupráci
a trpělivost.
Od 10. května se konečně mateřská škola otevřela i pro všechny ostatní děti, navíc už bez
povinnosti testovat se. S radostí jsme se všichni
pustili do práce. Začátkem měsíce května proběhlo tradiční focení. Ve středu 12. května se
uskutečnil zápis dětí do MŠ – v letošním roce
už zase prezenční formou. Zapsáno bylo celkem
11 dětí. V průběhu měsíce května a června se
přihlásilo dalších 5 dětí.
V úterý 1. června nás čekala oslava Mezinárodního dne dětí spojená s hledáním pokladu. Poté
následovaly školní výlety. Třída Šikulů vyrazila
na Bahenec a menší děti ze třídy Koťátek jely
autobusem do Jablunkova a poté se prošly
městským lesem. Předškoláci navštívili DDM
Jablunkov v rámci projektu MAP II - Malý řemeslník a Hravé čtení s knihovnicí. Děti si pod vedením pana ředitele DDM Jablunkov a jeho velmi
zkušeného pomocníka vyrobily krásná dřevěná
autíčka. S paní knihovnicí si povídali o knihách
a jejich významu pro člověka. Pro všechny
Šikuly a starší děti ze třídy Koťátek byl v rámci
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projektu Šablony III připraven projektový den
s robotikou. Děti se v průběhu nejrůznějších
aktivit seznamovaly se zajímavým oborem IT.
Největší úspěch u dětí sklidili roboti Blue Bot.
Také jsme se s koncem měsíce června rozloučili
s našimi předškoláky – proběhlo Pasování na
školáka. Budoucím školákům přejeme úspěšný
start v 1. třídě. A na ostatní děti se po prázdninách zase těšíme v září v naší školce.
Bc. Monika Ježowiczová, vedoucí učitelka MŠ

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z. s.
I když to ještě nebylo ideální, tak už alespoň trošku se mohl spolkový život, nejen v naší obci
nadechnout. Bohužel jsme ještě nemohli konat velkou akci, jakou je třeba oblíbená Olympiáda
spolků, ale akce menšího rozsahu, kupříkladu Stavění máje, nebo Vaječina už organizovat šly
a povedly se obě akce.

Na akci Stavění Máje se nás sešlo opravdu požehnaně
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Sjíždění Berounky
Letošní sjíždění řeky proběhlo na řece Berounce,
která má pověst romantické avšak trochu líné
řeky. Přes šedesát vodáků, jenž sjíždělo tuto
řeku, však může potvrdit, že líná neznamená, že
by byla nudná, ba naopak. Jednalo se o velmi
náročnou řeku plnou jezů a nepřístupných
břehů. A že byla voda mnohde stojatá? Tak
to nám vůbec nevadilo, neboť v kombinaci se
sluníčkem přímo vybízela ke koupání, spojování
lodí a hašení věčné vodácké žízně… 

Jedna společná před výjezdem

Občas byl proud tak silný, že bylo třeba některým trochu pomoci

Opékání párků jsme si užili až v posledním
kempu v blízkosti hradu Křivoklát

Hvězda a blbnutí nechybělo ani letos

Hurááá do křoví 

Z hradu Krášov byl na klikatící se Berounku
úchvatný pohled
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Všichni opět téměř doma a co je nejdůležitější, všichni v pořádku

A co nás ještě čeká do vydání prosincového zpravodaje?
No pár věcí ještě jo.
Na Dni obce budeme prodávat v jednom
stánku společně se Sdružením rodičů a společnou spolupráci si pak ještě zopakujeme
na druhém ročníku Dětské olympiády v září.
Na sv. Václava se pak můžete těšit na společný výšlap na Lysou Horu, sraz bude 28. 9.
cca v 6:00 na vlakovém nádraží v Návsí a po
příjezdu do Ostravice vyrazíme přes Lysou,
Bílý Kříž a Malý Polom směr domov. Akce se
bude konat téměř za každého počasí.

Loni si s námi počasí pohrávalo a bylo nás
pouze 6. Bude nás letos víc? Uvidíme

srpen 2021
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Do Chorvatska na kole
Že je moře od Písečné daleko? Ale kdepak,
vždyť tam jde vcelku pohodlně dojet na kole.
Stačí mít odhodlání a trošku naplánovat trasu
a vyrazit. Letošního června jsme si to vyzkoušeli
na vlastní kůži a byl to super výlet, kdy nám
málokdy zmizel úsměv z tváře.

U slovinských termálních lázní v Banovci jsme taky hrdě rozvinuli prapor naši milované obce Písečná

Cíl dosažen

První kemp na území Chorvatska
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Usnesení
Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 22. 3. 2021
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
21/1
program jednání
21/2

návrhovou komisi: p. Benek, Ing. Sikora

21/3

ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Byrtus

21/4

plnění usnesení č. 12 ze dne 8. 2. 2021

21/5

pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace pro rozšíření
vodovodní sítě a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. Etapa“: 1. PROJEKT 2010, s.r.o.,
IČO 48391531 se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice

21/6

Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby Rozšíření vodovodní
sítě a sítě veřejného osvětlení v obci Písečná, I. Etapa se společností PROJEKT 2010,
s.r.o., IČO 48391531 se sídlem ul. Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Usnesení č. 22 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 12. 4. 2021

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
22/1

program jednání

22/2

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

22/3

ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus, Ing. Sikora

22/4

plnění usnesení č. 21 ze dne 22. 3. 2021

22/5

Smlouvu č. 1200300085 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
na realizaci investiční akce „Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná, I. etapa“

22/6

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Sanace interiérů ve 2NP
budovy ZŠ a MŠ Písečná společností Delta Třinec s.r.o., IČO 60778288, se sídlem
ul. 1. máje 500, 739 61 Třinec

22/7

podání žádosti o dotaci na realizaci Sportovně relaxačního parku ve výzvě MAS Jablunkovsko v rámci Programu obnovy venkova

22/8

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150 000 Kč p. Aleně Gorné, bytem
Písečná 99 na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu

srpen 2021
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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“ č. 3-2019-19 s p. Alenou Gornou, bytem Písečná 99
22/9

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Janě Bojkové, bytem
Písečná 76 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. 3-2019-18 s p. Janou Bojkovou, bytem Písečná 76

22/10

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8019645/19 zemního kabelového vedení NN 0,4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

22/11

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8020656/2, Písečná, parc. č. 376 NNv, NNk zemního kabelového vedení NN
0,4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

22/12

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8020789/1/SOBS/2021/DOČ PÍSEČNÁ, PARC. Č. 565 NNK, zemního kabelového
vedení NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

22/13

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8012343/7, Písečná, Szkandera kNN, parc. č. 247/12 a parc. č. 1110/1, zemního kabelového vedení NN 0,4 kV se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02

22/14

změnu zásad pro poskytování dotací na úhradu nákladů spojených s realizací domovních kanalizačních přípojek a stanovuje podmínku realizace přípojky a uzavření
smlouvy o odvádění a likvidaci odpadních vod nově do 14. 5. 2021

22/15

poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč Charitě Třinec, IČO 49591215, se sídlem
ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec, na provoz Charity Třinec 2021, a schvaluje uzavření
darovací smlouvy s Charitou Třinec

22/16

poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95,
181 02 Praha 8, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s.

22/17

Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9

22/18

Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava

22/19

uzavření Darovací smlouvy s manželi Renatou a Alešem Buchtovými, bytem Písečná
54, k darování pozemku parc. č. 162/1 a části pozemku parc. č. 170/2, a s manželi Štěpánkou a Ing. Josefem Wojtylovými, bytem Mosty u Jablunkova 990, k darování části
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pozemků parc. č. 162/2, parc. č. 167/1 a parc. č. 167/2, vše katastrální území Písečná
u Jablunkova, obdarované obci Písečná
22/20

rámcový program Dne obce Písečná pro rok 2021

2. Bere na vědomí
22/21

žádost p. Jiřího Cieslara, bytem Písečná 112

22/22

žádost p. Anny Cieslarové, bytem Písečná 21

22/23

návrh rekonstrukce propustků dešťové kanalizace podél hlavní obslužné komunikace

Usnesení č. 23 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 28. 6. 2021
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
23/1

program jednání

23/2

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

23/3

ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová, Mgr. Cienciala

23/4

plnění usnesení č. 22 ze dne 12. 4. 2021

23/5

vstup obce Písečná do spolku NAŠE ODPADKY, z. s., IČO 10722289, se sídlem Uherčice
339, 691 62 Uherčice

23/6

Smlouvu č. 22/2021 o poskytování služby Motivačního a evidenčního systému pro
odpadové hospodářství se společností ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, se sídlem Uherčice
339, 691 62 Uherčice

23/7

záměr zpřístupnění pozemků v lokalitě Písečná - Závrší

23/8

vyhlášení veřejné zakázky na služby v odpadovém hospodářství

23/9

Smlouvu o zabezpečení zadávacího řízení se společností Arch Consulting s.r.o.,
IČO 28779479, se sídlem Praha, Sluštická 873/6, 100 00 Praha, na přípravu a administraci veřejné zakázky na služby v odpadovém hospodářství

23/10

zadávací podmínky veřejné zakázky Sportovně-relaxační park Výletiště

23/11

Smlouvu o zřízení služebnosti komunikace na pozemku p.č. 382/2 s p. Martinem Brodkem, bytem Písečná čp. 925

23/12

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150 000 Kč p. Miroslavu Cieslarovi, bytem
Písečná 946 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. 3-2019-23 s p. Miroslavem Cieslarem, bytem Písečná 946
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23/13

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150 000 Kč p. Stanislavu Ligockému,
bytem Písečná 182 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. 3-2019-21 s p. Stanislavem Ligockým, bytem
Písečná 182

23/14

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Stanislavu Sliweczkovi,
bytem Písečná 119 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. 3-2019-22 s p. Stanislavem Sliweczkou, bytem Písečná 119

23/15

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Josefu Čmielovi, bytem
Písečná 923 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. 3-2019-20 s p. Josefem Čmielem, bytem Písečná 923

23/16

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-8028497/05 podzemní přípojky NN 0,4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

23/17

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8020893/1 zemní přípojky NN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

23/18

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP-12-8027470/2 zemní přípojky NN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

23/19

Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 5/2019 k trvalému označování psů a evidence jejich chovatelů

23/20

Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2021, o nočním klidu

23/21

Darovací smlouvu s Ing. Pavlem Czepcem, bytem Písečná 219 k darování pozemku
parc. č. 477/35 v k.ú. Písečná u Jablunkova pro výstavbu místní komunikace

23/22

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Slezské diakonii, Sociální asistence Jablunkov, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín a schvaluje uzavření
darovací smlouvy se Slezskou diakonií

23/23

Smlouvu o partnerství mezi Městem Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov,
IČO 00296759 jakožto příjemcem a obcemi:
Bocanovice 21, 739 91 Jablunkov, IČO 00535931
Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČO 00535940
Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov, IČO 00535966
Hrádek 352, 739 97 Hrádek, IČO 00535958
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Milíkov 200, 739 81 Milíkov, IČO 00492621
Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČO 00296953
Návsí 327, 739 92 Návsí, IČO 60781688
Písečná 262, 739 91 Jablunkov, IČO 70632430
Písek 51, 739 84 Písek, IČO 00535982
jakožto partnery
23/24

Smlouvu o poskytování služeb v oblasti zprostředkování, propagace a zápůjčky pomůcek pro záchranu života a seznámení veřejnosti s nejnovějšími standardy první pomoci
se Školícím a Výcvikovým Centrem Asklépios, z.s., IČO 22606904, se sídlem Bukovec
234, 739 85

23/25

Smlouvu o dílo s p. Martinem Bockem, IČO 47197374, se sídlem Vendryně 1094 na akci
„Restaurování kamenného latinského kříže s plastickým litinovým korpusem Krista“

23/26

prominutí termínu dokončení realizace domovní kanalizační přípojky k rodinnému
domu čp. 55

23/27

Závěrečný účet obce Písečná za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad

23/28

Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2020 sestavenou k 31. 12. 2020

23/29

Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace,
Písečná 42 za účetní období 2020 sestavenou k 31. 12. 2020

23/30

poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč na pomoc obcím postiženým tornádem
a převedení finančních prostředků na transparentní účet Jihomoravského kraje

23/31

rozpočtové opatření č. 2

23/32

Zvláštní ujednání ke smlouvě pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování s firmou
Zásilkovna, s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9

23/33

Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí

2. Bere na vědomí
23/34

informace o cenových nabídkách na sesuv půdy u p. Szoloné, čp. 113

23/35

kalkulaci pojištění majetku a odpovědnosti obce u pojišťovny Generali

3. Neschvaluje
23/36

rozšíření projektu Sanace interiérů ve 2. NP budovy ZŠ a MŠ o návrh bezbariérového
řešení přístupnosti budovy ve variantě 2 společností Delta Třinec s.r.o., se sídlem
ul 1. máje 500, Třinec

23/37

rozšíření projektu Sanace interiérů ve 2. NP budovy ZŠ a MŠ o návrh bezbariérového
řešení přístupnosti budovy ve variantě 3 společností Delta Třinec s.r.o., se sídlem
ul. 1. máje 500, Třinec
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Kalendář akcí
21. 8. 		Den obce Písečná
21. 8. 		Běh Písečnou
21. 8. 		 Fotbalový turnaj
22. 8. 		Letní kino - MATKY
18. 9. 		Dětská olympiáda
26. 11.		Tvořivé dílny

Automatický defibrilátor v centru obce
Úspěšnost první pomoci
lidem postiženým náhlou
srdeční zástavou může
zvýšit automatický externí
defibrilátor. O záměru jeho
instalace v centru Písečné
rozhodlo na svém únorovém jednání zastupitelstvo obce. Obec se tak
zapojila do projektu AED
Pro Život -https://www.aedprozivot.cz, který
realizuje spolek Školící a výcvikové centrum
Asklépios, z.s., a jehož cílem je plošná instalace
defibrilátorů v regionu.
Přístroj, který chceme nainstalovat, pomáhá
obnovit normální srdeční rytmus prostřednictvím elektrického výboje. Pokud je defibrilace
provedena 3 až 5 minut od kolapsu, významně
se zvyšuje pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu až na 75%.
Přístroj je aktivován ve spolupráci s dispečinkem integrovaného záchranného systému
a zdravotník na dálku navádí k jeho správnému použití. Samotný přístroj po aktivaci

také hlasovými pokyny
navádí k použití. K poskytnutí pomoci tak nejsou
nutné odborné znalosti
a prakticky kdokoliv může
bezpečně a kvalifikovaně
poskytnout neodkladnou
první pomoc s pomocí
defibrilátoru.
V tuto chvílí obec společně s realizátorem
projektu vyhlásila veřejnou sbírku na pořízení
přístroje a zajištění školení pro poskytování
první pomoci s jeho využitím. Předpokládané náklady na pořízení, instalaci, údržbu
a zaškolení i široké veřejnosti dosahují částky
150 000 Kč. Pokud chcete projekt podpořit, lze
tak učinit prostřednictvím transparentního
účtu - 2501700434/2010 s použitím variabilního symbolu 2002008. Více informací o sbírce
naleznete také zde - https://www.aedprozivot.
cz/Prehle.../Vypsana-sbirka-Pisecna/.
Instalaci přístroje předpokládáme v průběhu
podzimu letošního roku a to na budově Kulturního domu Písečná.
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Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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Informace k nájmu hrobových míst
na veřejném pohřebišti v Jablunkově
Vážení občané,
chci Vás touto cestou požádat o následující:
- kontrolu platnosti smluv o nájmu hrobového místa
- kontrolu plateb za pronájem hrobového místa
- sepsání nové smlouvy po ukončení dědického řízení po zemřelém nájemci hrobového
místa
Dále žádáme všechny nájemce hrobových míst a ostatní občany, kteří hřbitov navštěvují,
aby se řídili řádem veřejného pohřebiště, udržovali okolí hrobu v náležitém pořádku
a nevysazovali vzrostlé dřeviny na hroby a v jejich okolí.
Děkujeme
Jana Lancová
referent odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov

Kontakt:
kancelář 312 (nová budova u hřbitova 2. patro), tel.
558 340 625, jana.lancova@jablunkov.cz,
úřední dny: pondělí a středa 8.00 do 17.00,
úterý 8.00 do 13.00

Když dobře slyšet není samozřejmost
Doba pandemie změnila životy nám všem.
Osobám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která zažíváme
všichni, přináší překážky, které si slyšící
veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se
sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácí
sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly
i běžné každodenní situace, např. komunikace
v obchodech, s úřady i v nemocnicích. Roušky
jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový projev, možnost sledovat
mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít
ke komunikačnímu šumu a následnému nepochopení situace.

Pokud máte i vy potíže se sluchem, neváhejte
se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb
Tichého světa nabízíme podporu osobám
se sluchovým postižením při vyřizování různých žádostí o příspěvky, např. kompenzační
pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě
úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních
událostí. Nejen seniorům, kteří mají problémy
se sluchem, pomáháme např. při pořizování
sluchadel, světelné signalizace, zesilovače TV a
jiných pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění
jejich života. Naši pracovníci mohou za klienty
přijet kamkoliv po Moravskoslezském kraji, či
se s nimi spojit online.

Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou
potřebovat brýle, horší je však představa,
že nebudou slyšet jako dříve a budou muset
horší sluch nějakým způsobem kompenzovat.

Všechny naše služby jsou zdarma. V případě
zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte
kontaktovat. Adresa pobočky: Zeyerova 110/12,
Ostrava 702 00. Tel. 702 158 110.
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pod záštitou obce Písečná
Závod se koná v centru Písečné v rámci oslav Dne obce Písečná,
start a cíl je u Kulturního domu Písečná.

Přijďte se proběhnout –
srdečně zveme!
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21. srpna 2021 od 9:00 hodin

Pořadatel: Obec Písečná a organizační výbor, místní zájmové spolky
ředitel závodu: Ivona Ćmielová
hlavní rozhodčí: Ivona Ćmielová
Místo: Písečná – centrum, Lazy, Žihla, z části i katastr Jablunkova
Závodní kancelář: Kulturní dům Písečná, Písečná čp. 263, PSČ 739 91, od 8:00
hodin
Přihlášky: od 8:00 hod. nejpozději však 30 min před startem příslušné kategorie,
skupinové přihlášky předem na e-mail: urad@obecpisecna.cz,
Startovné: ročník 2003 a mladší zdarma, ostatní kategorie – 50,- Kč
Popis tratě: malý okruh o délce 650 m, velký okruh o délce 2600 m, z části travnatý
povrch, z části asfaltový povrch, převýšení trati na velkém okruhu 70 m, 468 m. n. m. –
398 m. n. m.
Šatny a WC: zajištěny v Kulturním domě v centru obce v bezprostřední blízkosti startu a
cíle
Informace: David Ćmiel, tel.: 725 146 249, starosta@obecpisecna.cz nebo OÚ Písečná,
tel.: 558 359 825, mob.: 734 218 515, urad@obecpisecna.cz
Časový rozpis a kategorie:
9:00 - benjamínci
9:10 - mladší přípravka
9:20 - přípravka h. + d.
9:40 - před žactvo h. + d.
10:00 - mladší žactvo
10:20 - starší žactvo
11:00 - dorost
11:00 – junioři
11:00 - ženy do 34
11:00 - ženy nad 35
11:00 - muži do 34
11:00 - muži 35 - 44
11:00 - muži 45 - 54
11:00 - muži nad 55

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

2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
1987
1986
1987
1977
1967
1966

a mladší
- 2015
– 2013
– 2011
– 2009
– 2007
- 2005
– 2003
a mladší
a starší
a mladší
- 1986
- 1976
a starší

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

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

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

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

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!

Ceny: první tři v každé kategorii (mládežnické k. věcné, kategorie J, Ž, M finanční),
tombola pro všechny závodníky
Vyhlášení vítězů: po skončení závodu
Občerstvení: zajištěno pro všechny závodníky
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www.tscard.cz

KARTU KOU
PÍŠ
V
INFORMAČ
NÍM
CENTRU

NYNÍ K NÁKUPU KARTY DOSTANEŠ

REGIONÁLNÍ
PRODUKT

JAKO DÁREK
OCHUTNEJ REGIONÁLNÍ POTRAVINU,
ČERPEJ SLEVY A DALŠÍ VÝHODY
PŘI CESTOVÁNÍ PO TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU

Více zážitků za méně peněz!
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Penzion u Pinkasů
V rámci podpory místních podnikatelů
rádi zveřejňujeme pozvánku k ubytování,
návštěvě wellness nebo k uspořádání
oslavy v novém a krásném penzionu, který
byl vybudován manželi Pinkasovými v naší
obci. Milým dárkem majitelů pro naše
občany je sleva ve výši 30% z ceny wellness
služeb.
Nově otvíráme wellness Penzion pro ubytované hosty i neubytované návštěvníky.
V našem zařízení pro vás máme dva druhy
saun, finskou, parní a vířivku pro 5 osob, kde
si každý z návštěvníků odpočine a načerpá
novou energii. Součástí je také odpočívárna
s výhledem na hory, venkovní terasa.
Vše najdete na https://www.wellnesspenzionbeskydy.cz/wellness
Penzion u Pinkasů je wellness penzion se
zaměřením pro sportovně založené lidi
díky aktivitám v blízkém okolí. Na rodiny
s dětmi a také je atraktivní na rodinné
a firemní oslavy, malé svatby i s noclehem.
Nabízíme zázemí a pohodlné ubytování
v soukromí v luxusních pokojích zařízených
v originálním stylu pro 24 osob. Krásné
pokoje a apartmány jsou svou cenou zároveň dostupným ubytováním v Beskydech.
Naše privátní wellness disponuje výkonnou
vířivkou o celkovém počtu trysek: 76 ks + 10
ks vzduchových. Finskou saunou, parní saunou a samoobslužným barem. Zaručujeme
absolutní diskrétnost a jedinečnou relaxaci.
U nás prožijete neopakovatelné chvíle při
relaxaci v privátní vířivce, privátní finské
sauně a privátní parní sauně. Prostory
jsou stvořené jak pro milence, tak skupiny
i menší firemní akce. Naším přáním bylo
vytvořit pro Vás neopakovatelnou atmo-

sféru a prožití příjemných chvil v našem
privátním wellness. Pro obyvatelé Písečné
30% sleva.
Chata se nachází v malé a pohostinné vesnici Písečná v nejvýchodnější části Těšínských Beskyd, které jsou nádherně lesnaté
a kopcovité. Je jako stvořen k procházkám,
houbaření a odpočinku s okouzlujícími
výhledy. Tato oblast je skvělým výchozím
místem pro turistické trasy. Na „své" si
přijdou fanoušci zimních i letních sportů.
Bezprostředně u objektu se nachází obecní
dětské hřiště, prolézačky, houpačky, klouzačky s pískovištěm. Dále se zde nachází
tenisový kurt, malé i velké fotbalové hřiště
a na posilování workoutové hřiště.
Možnost pronajmout spodní sál s hernou
bez noclehu pro 24 osob, taktéž objednávky
jídla:
korýtka, hamburgery, salámové, sýrové
a zabijačkové mísy, pečené kýty, sele,
kolena, pizzy, catering a bečky piva + zapůjčení výčepu.
S pozdravem

Karel a Pavla Pinkasovi
Penzion u Pinkasů
605822249, 776285440

https://www.wellnesspenzionbeskydy.cz/
https://wellnessupinkasu.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=iANTMd9umWA
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