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Slovo na úvod

Milí spoluobčané,

blíží se závěr kalendářního roku a s ním se vám 
v tradiční čas do rukou dostává poslední číslo 
našeho zpravodaje. Pojďme se prostřednic-
tvím mého úvodníku společně podívat na pro-
jekty, kterými jsme se v průběhu roku zabývali. 

Začnu u problematiky, která je svou složitostí 
a významem zásadní pro celé území obce a jde 
o proces pořízení nového územního plánu (dále 
jen ÚP) obce. Poprvé jsme vás prostřednictvím 
zpravodaje informovali o projednávání ÚP 
letos v  březnu. Proces není snadný a mnohdy 
i emočně vypjatý, kvůli návrhům na vyřazení 
poměrně rozsáhlých ploch ze zastavitelného 
území. Informačními dopisy, osobním jedná-
ním, ale také i vysvětlováním našich postupů 
na jednáních zastupitelstva, se nám snad 
alespoň zčásti podařilo vyvrátit přesvědčení 
nespokojených občanů, že zastupitelstvo chce 
ze své vůle a iniciativy redukovat výměru stá-
vajících ploch pro bydlení. Znovu zdůrazním, 
není tomu tak, redukci navrhují dotčené orgány 
státní správy. Zastupitelstvo také ale vnímá 
opačné názory občanů, že nelze zastavět kata-
str celé obce, že jsou nepřekročitelné limity 
pro zastavění, že je potřeba chránit podhorský 
krajinný ráz. Proto mimo jiné velmi obezřetně 
přistoupilo k hodnocení žádostí o zařazení 
nových ploch a naprostou většinu odmítlo 
zařadit do projednávání budoucího ÚP.

Stále platí základní myšlenka, se kterou jsme 
do pořízení nového ÚP vstupovali, a tou je 
zachování stávajících zastavitelných ploch. 
Jak toho ale dosáhnout, když nadřízené orgány 
zastávají jiná stanoviska? V dotčených lokali-
tách musí pomoci sami vlastníci, a to aktivitou 
spočívající ve vyřízení územních povolení 

staveb domů, na základě kterých bude možné 
pozemky v zastavitelných plochách ponechat. 
K dispozici budou mít časový prostor v délce 
dvou let a to až do podzimu r. 2023. Nový ÚP 
bychom chtěli dokončit a schválit v průběhu 
roku 2025. Lhůty procesu se prodloužily z  roz-
hodnutí vyšší moci. Nový stavební zákon totiž 
prodlužuje i platnost našeho územního plánu 
do r. 2028. Správní řízení k pořízení nového ÚP 
však už nelze úplně zastavit, ze zákona je nutné 
dodržet příslušné lhůty a obec už také do pro-
jektu investovala nezanedbatelné finanční pro-
středky. Z rozhodnutí zastupitelstva dochází 
ke změně pořizovatele ÚP, tuto roli převezme 
od MěÚ Jablunkov Obecní úřad Písečná pro-
střednictvím Ing. Arch. Aleše Palackého, který 
je odborně způsobilou osobou a držitelem 
příslušných oprávnění pro pořizování ÚP. 

Dalším náročným tématem je pro zastupi-
telstvo volba dalšího postupu v nakládání 
s odpadní vodou v lokalitách, které nebyly 
dotčeny stavbou I. etapy centrální splaškové 
kanalizace. V rozhodování nám může pomoci 
variantní ekonomická studie, kterou jsme 
si pro jednotlivá řešení nechali zpracovat 
a která byla dokončena v říjnu letošního roku. 
Studie popisuje jednotlivé způsoby likvidace 
odpadních vod. Například v lokalitě Závrší, 
kde je vydáno stavební povolení pro centrální 
splaškovou kanalizaci, je potřeba vybudovat 
2 134 m kanalizačních řadů, studie odhaduje 
cenu stavby na 25 mil. Kč vč. DPH. Na realizaci 
stavby je možné získat dotaci až ve výši 65 % 
uznatelných nákladů. Propočty jsou provedeny 
i na tzv. decentralizovaná řešení s likvidací 
vody přes domovní čistírny odpadních vod a to 
pro všechny lokality v obci. S největší prav-
děpodobností budeme odkanalizování řešit 
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kombinací způsobů, to znamená rozšířením 
centrální splaškové kanalizace a podporou 
likvidace odpadní vody přímo u rodinných 
domů. Rádi bychom zjistili i názory občanů na 
způsoby odkanalizování v jednotlivých lokali-
tách, a pokud možno vybraná řešení realizovali 
i s jejich podporou.

Chtěl bych dále zmínit dva projekty, u kte-
rých je dokončena fáze stavebně projekční, 
a před podáním jsou návrhy na zahájení 
řízení o vydání stavebních povolení. Jedná se 
o projekt Sanace interiéru ve 2. NP ZŠ Písečná 
a projekt Rozšíření vodovodní sítě a sítě veřej-
ného osvětlení – I. etapa. Projekt v ZŠ Písečná 
cílí na rekonstrukci rozvodů elektro, vody, 
odpadů, provedení nových omítek, vyrovnání 
podlah, výměnu podlahových krytin a dveří, 
modernizaci sociálních zařízení. Rozpočet 
akce činí 4, 5 mil. Kč vč. DPH a ještě v letošním 
roce chceme předložit žádost o dotaci na jeho 
realizaci.

V projektu Rozšíření vodovodní sítě a sítě 
veřejného osvětlení řešíme prodloužení 
vodovodních řadů v celkové délce 1040 metrů 
v územích, kde vyrostly nové domy a nemají 
uspokojivě vyřešeno připojení na zdroje vody. 
Projekt se nejvíce dotkne lokality Lazy, kde 
bude vybudován nový vodovodní řad a posta-
veno veřejné osvětlení. Dále ve spolupráci se 
soukromou firmou dojde k vybudování optické 

sítě zajišťující vysokorychlostní připojení 
k internetu. Celkové náklady stavby zatím 
propočteny nejsou.

Do posledního odstavce si nechávám infor-
mace o projektu Výstavba chodníku Písečná 
– k točně. Projekt se blíží k realizační fázi, 
máme stavební povolení, máme podepsanou 
smlouvu o dílo se společností CSK-Invest, 
s.r.o z Vendryně a máme příslib dotace v rámci 
výzvy Místní akční skupiny Jablunkovsko 
ve výši 85% uznatelných výdajů. K zahájení 
stavby dojde v dubnu příštího roku a výstavba 
musí být ukončena dle podmínek smlouvy 
nejpozději v srpnu. V rámci realizace projektu 
dojde k prodloužení chodníku podél hlavní 
obslužné komunikace až na autobusovou 
točnu a významně se tak zlepší bezpečnost 
chodců v lokalitě Konečná v nepřehledném 
úseku komunikace. Při jednom kopání také 
prodloužíme vodovodní řad o 90 metrů, v místě 
se zlepší tlakové poměry vodovodu a stavbou 
budou vytvořeny podmínky pro navazující 
projekt rozšíření vodovodu. Náklady stavby 
budou činit 3,3 mil. Kč vč. DPH.

Závěrem mého textu mi dovolte, abych vám 
popřál krásné a klidné prožití vánočních 
svátků, jakož i hodně štěstí, zdraví a všeho 
ostatního do nového roku. 

Bc. David Ćmiel, starosta obce
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Pracovní doba Obecního úřadu Písečná v období svátků

23. 12. 2021 Dovolená

24. 12. 2021 Svátek

27. 12. 2021 Dovolená

28. 12. 2020 Dovolená

29. 12. 2020 Dovolená

30. 12. 2020 Dovolená

31. 12. 2020 Dovolená

• 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 nejpozději do 31. března 2022. 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 2022. Zakoupit si je můžete na Obec-
ním úřadě. Cena jednoho kalendáře činí 50,- Kč. 

• UPOZORNĚNÍ – dochází ke změně v systému třídění separovaného odpadu. Od 1. 1. 2022 
se budou veškeré tetrapaky (obaly od mléka, džusů apod.) vhazovat do modrých pytlů 
a kontejnerů na papír.

Obecní úřad informuje

Poskytování finančního příspěvku na úhradu ceny za stočné
Zastupitelstvo obce Písečná 07. 10. 2019 
schválilo poskytnutí dotace na stočné svým 
občanům, jejichž nemovitosti jsou napojeny na 
obecní kanalizaci ve vlastnictví obce Písečná, 
jejímž provozovatelem je obchodní společnost 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ost-
rava a.s., a to ve výši odpovídající rozdílu mezi 
cenou účtovanou provozovatelem této kanali-
zace odběratelům na území obce Písečná a tzv. 
regionální cenou SmVaK. Dotace na stočné za 
rok 2021 je stanovena ve výši 9,24 Kč / m3.

O poskytnutí dotace za rok 2021 je možno 
žádat od 1. 1. do 30. 6. 2022 na Obecním úřadě 
Písečná, a to na předepsaném formuláři, který 
je k dispozici na obecním úřadě nebo webových 
stránkách obce.  

K žádosti o dotaci na úhradu stočného je nutno 
také předložit vyúčtování stočného (faktury) 
za rok 2021 a doklady prokazující zaplacení 
vyúčtované ceny stočného (výpisy z účtu, slo-
ženky apod.).  
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Harmonogram svozu v obci Písečná – rok 2022 
 
 
 
 

Směsný komunální odpad - popelnice 110, 120, 240 l  
Svozový den Četnost svozu  

pátek 1x za 14 dní - v sudé týdny 

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

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

středa 

51-2021 
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,  
31, 35, 39, 43, 47, 51 

3-2023 
 
 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů                                                             

   
Obec: Písečná  
   
Způsob sběru: MOBILNÍ POUZE NEBEZPEČNÉ ODPADY 

datum hodina stanoviště sběru 

7. 5. 2022             
17. 9. 2022 

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

   
Způsob sběru: STACIONÁRNÍ S PŘEJÍMKOU ODPADU 

datum hodina stanoviště sběru 

7. 5. 2022 9:30 - 17:00 
centrum u KD 
konečná - autobusová točna 
Žihla naproti 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
Marie Sikorová 70 let Písečná 10
Edvard Cienciala 65 let Písečná 116

Listopad
Josef Czyž 75 let Písečná 66
Libuše Sikorová 60 let Písečná 133

Prosinec
Bohuslav Lysek 75 let Písečná 54
Stanislava Gazurová 65 let Písečná 51
 
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí,  
elánu, spokojenosti a pohody do dalších let.
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Ze života našich seniorů z Písečné v roce 2021         

Seniorské vinšování 

Loni kvůli covidu jsme měli omezenou činnost. 
Letos v měsíci září jsme pro naše členy zorgani-
zovali dva zájezdy, jeden do města Šternberka 
a druhý na historické opevnění Šance v Mostech 
u Jablunkova. Ve městě Šternberk jsme navští-
vili Zámek Klášter a Muzeum hodin. Navštívili 
jsme také Olomouc, kde jsme se naobědvali 
a byla i prohlídka města. Počasí nám přálo, 
zájezdu se zúčastnilo 53 důchodců. Další naší 

akcí byl Výlet na Šance. Před staletím Šance 
bránily cizincům ke vstupu do Jablunkovského 
průsmyku a dále do země. Navštívili jsme 
museum v Mostech a prohlídli si sportovní areál. 
Po obědě byl výšlap na Studeničné. Důchodci 
byli spokojeni. Těšíme se na další naše společen-
ské akce. Mějte nás rádi a buďte s námi.

Za Klub důchodců Písečná, Miroslav Ćmiel

A jé je, opět jdeme do finále! Letošní rok neúpro-
sně směřuje k posledním dnům. A zase byl úplně 
jiný. Naučili jsme se žít v odlišném prostředí. Loni 
to byl šok, letos už nás roušky nepřekvapí. Opa-
trně si podáváme ruce nebo se zdravíme jen tak 
úklonou. Rok byl těžký, pokud jsme ztratili někoho 
blízkého. Dobře, když je alespoň rodina na dosah. 
A vůbec, mít kolem sebe lidi, s kterými si máme co 
říct, je fajn. Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč asi 
polovina důchodců z Písečné jsou členy našeho 

klubu. Chceme popřát všem, dříve narozeným, 
mladším i těm nejmladším, pěkné a požehnané 
vánoční svátky, ať nám vydrží zdravíčko v novém 
roce 2022. Lidi! Ať nás i nadále zdobí úsměv na 
tváři. Je to nakažlivé, nic to nestojí a každého to 
potěší. Přenesme smajlíky z SMS zpráv na naše 
obličeje. Budeme-li se na sebe usmívat – bude líp.

A to vám všem ze srdce přejí  
členové Klubu seniorů z Piosečnego.
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Zprávičky z naší školičky
„Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do 
naší školky. Školička jak kytička, slyšet je z ní 
písnička…“ Kluci i holky dorazili do naší školky, 
avšak od začátku školního roku děti, hlavně ze 
třídy Koťátek, trápí velká nemocnost. I přesto, že 
velká část dětí chybí, snažíme se pro ty ostatní 
chystat zajímavé aktivity. 

Mladší děti se prostřednictvím her vzájemně 
poznávají. Seznamují se s novým prostředím 
mateřské školy, pravidly a rituály. Učí se nové 
písničky a básničky. Dále měly možnost poznat, 
že jsou si děti na celém světě velmi podobné. Ve 
třídě jsme totiž během měsíců září a října měli 
dva kamarády z USA, kteří neuměli česky. I přes 
počáteční jazykovou barieru si děti našly k sobě 
cestu a spřátelily se. Ve třídě starších dětí, tedy 
Šikulů, vznikla krásná výstavka podzimního 
ovoce a zeleniny. Předškoláci se s měsícem 
říjnem začínají seznamovat s hrou na flétničky.

Využíváme příznivého počasí a vyrážíme s dětmi 
do přírody na vycházky. Během pobytu venku 
pozorujeme počasí, všímáme si barev a pro-
měn podzimní přírody, počítáme ptačí budky, 
pojmenováváme některé rostliny a stromy 
v okolí, hmatem zkoumáme listnaté a jehličnaté 
stromy. Během vycházek také sbíráme kaštany, 
se kterými pak ve školce cvičíme, skládáme 
z nich obrázky a počítáme je, nebo z nich tvo-
říme zvířátka. Společně tak poznáváme okolí 
mateřské školy a zároveň se děti učí pravidlům 
bezpečného chování v silničním provozu.

Bc. Monika Ježowiczová, vedoucí učitelka MŠ 
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Nový školní rok začal …
Školní rok v základní škole jsme začali úspěšně. 
V prvních dnech si žáci vyzkoušeli evakuaci 
ze školy kvůli případnému požáru. Poté byla 
pro ně připravena beseda s místními hasiči. 
Navštívil nás i profesionální hasič, který zaujatě 
vyprávěl a také vysvětloval dětem, jak se chovat 
v případě nebezpečí. Písečanským hasičům 
bychom touto cestou také chtěli poděkovat za 
jejich ochotu a pomoc. 

Další akcí byl T-mobil běh. Žáci absolvovali 
trasu kolem jednoho kilometru. Hlavní myš-
lenkou běhu, nebylo zvítězit, pokořit druhé, 
ale připomenout si olympijské ideály, což jsou 
zásady fair play, poctivost, dobrá vůle a snaha 
překonávat překážky. Ve sportování stále 
pokračujeme a během září i října jsme plnili 
disciplíny olympijského víceboje, za které žáci 
dokonce obdrží v pololetí vysvědčení.

Žáci z Písečné také navštívili Městskou knihovnu 
v Jablunkově. Druháci a třeťáci absolvovali 

výukovou lekci na téma Pověst a starší spolu-
žáci na téma Pravěk. Další aktivitou byl český 
a slovenský projekt nesoucí název Záložka do 
knihy spojuje školy. Téma bylo Okouzlující 
svět knižních příběhů, pohádek a básní – 
Očarujúci svet knižnich príbehov, rozprávok 
a básní. Záložky jsme si vyměnili se Základní 
školou v Trnavě a moc nás potěšila pozitivní 
odpověď, že se záložky povedly a měli z nich 
velkou radost. 

Během měsíce října si naši žáci připravili na 
chodbě školy výstavu ovoce a zeleniny a mohli 
tak srovnávat, jak se komu podařila letošní 
úroda. 

V prvních měsících ve škole se pro zájemce 
rozběhl kroužek robotiky a programování. Žáci 
se při svých setkávání seznamují s robotickými 
hračkami – Bee-Bot, Scotie go, Pro-Bot, Lego 
a další. Navštívili i firmu Bradop v Jablunkově, 
kde mohli vidět použití robotů přímo v praxi.
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Pro žáky také každoročně připravujeme 
preventivní programy. V prvním ročníku bylo 
téma emoce a vztahy, ve vyšších ročnících se 
lektorky zaměřily na nástrahy v online pro-
středí. Zajímavou formou si povídaly s žáky 
o nebezpečích, se kterými se mohou setkat 
v online hrách, seznámily je o věkové hranici 
používání sociálních sítí a jakým způsobem 
se chovat v případě ohrožení v kybernetickém 
prostoru. Beseda, kterou absolvovali žáci 
4. a 5. ročníku, odpovídala dětem přístupnou 
a hravou formou na otázku „Kde jsem se tu 
vzal?". Děti besedou provázeli kamarádi - 
panenky miminka. Dětem je předkládán život 
jako největší dar. Učí se mít úctu před doko-
nalostí lidského těla a žasnout nad vznikem 
nového člověka. 

Děti také navštívily místního umělce, řezbáře 
pana Malyjurka. Ten dětem velmi ochotně 
ukázal svou kovárnu, řezbářskou a kamenickou 
dílnu, nářadí a pracovní pomůcky. Zpřístupnil 
jim expozici svých děl rozmístěných v zahradě. 
Velmi poutavě vyprávěl o svých cestách na 
různé umělecké soutěže, o získávání materiálu 
pro svou práci a trpělivě odpovídal na otázky 
našich dětí. 

Závěrem bychom si všichni přáli, aby školní rok 
2021/2022 plynul bez „covidových“ překážek, 
zavírání škol, jelikož pro naše žáky máme při-
praveno mnoho dalších akcí.

K vánočním svátkům přeji prožití v klidu 
a pohody v rodinných kruzích, ve zdraví a spo-
kojenosti. 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Písečná 
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SRPŠ Písečná 
Drazí rodiče, přátelé školy a celkově všichni 
milovníci akcí pro děti. Po dlouhé odmlce, 
kdy nám plány v podobě karnevalu, MDŽ 
a Radovánek zhatil opět Covid, se hlásíme 
v plné zbrojní.

S nadšením a elánem jsme se chopili příležitosti 
spolupráce se Spolkem přátel kultury a sportu 
v podobě účasti na Dni obce Písečná 2021. 
Navzdory ztíženým podmínkám, kdy jsme si 
veškeré potřebné kuchyňské vybavení včetně 
plynových bomb museli nanosit sami do stanu 
a celou akci pendlovat mezi stanem a kuchyní 
v Kulturním domě, kde se teplotně udržovaly 
bachora a zadělávalo těsto na langoše, jsme 
si dle mého názoru vedli bravurně. Dobrovol-
níků z řad rodičů mohlo být více, avšak náš 
neutuchající enthusiasmus, přijatelné ceny 
občerstvení a vynikající bachora od MasterChef 
Miroslavy Bučkové přilákalo mnoho hladových 
břich. Z výsledku jsme měli dobrý pocit a těšíme 
se na příští rok.

Další událostí, kterou jsme tentokrát organi-
zovali, byla Dětská olympiáda. Báli jsme se 
nízké účasti z důvodu vysoké nemocnosti dětí, 
ovšem dětičky, jakmile slyšely, že se bude 
soutěžit o odměny, se jako zázrakem uzdravily 
a sešlo se jich tolik, že jsme museli přidávat 
stoly i židle na sezení. Olympiáda se konala na 
travnatém povrchu za Kulturním domem, kde 
si děti mohly užít skákací hrad a malování na 
obličej od Nikolky Šertlerové. Z důvodu chlad-
nějších večerů se poté malí účastníci společně 
s rodiči přemístili do Kulturního domu, kde se 
konalo vyhlášení výsledků a bohatá tombola 
sestavena ze sponzorských darů. Nechybělo 
teplé občerstvení a výborné domácí zákusky. 
Nakonec se děti a hlavně rodiče odreagovali 
na diskotéce, kde hrál pan Macoszek. Všechny 
děti, které soutěžily, dostaly ceny, tudíž akci 
provázela velká spokojenost.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za spon-
zorské dary do tomboly od firem i od rodičů. 
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Dále členům Spolku přátel kultury a sportu, 
kteří ochotně vypomáhali při prodeji a také 
Obci Písečná za dotaci na Dětskou olympiádu. 
Především chceme poděkovat ochotným 
rodičům, kteří si i navzdory zaneprázdněnosti 
najdou čas, ať už napéct zákusek, pomoct při 
přípravě či úklidu, nebo si ceníme i toho, že 
pomůžou třeba jen na 10 minut. Každá pomoc 
se počítá! Bez těchto lidí by se tyto akce, které 
jsou hlavně pro naše děti, nekonaly. Takže moc 
moc děkujeme!

Se srdečným pozdravem 
místopředseda Darina Delinová
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Hasiči Písečná
Po loňské covidové pauze jsme letošní sezonu 
zvládli na výbornou.

Začátkem roku jsme měli obavy, jestli vůbec 
sezona 2021 v požárním sportu začne. Vše bylo 
vzhledem k situaci nejasné a nevěděli jsme, co 
bude. Když ale ve školách skončila distanční 
výuka i pro nás se objevilo světlo na konci 
tunelu a rozhodli jsme se trénovat a připravo-
vat na letošní ač nejistou sezonu. První závody 
proběhly za přísnějších vládních opatření, které 
se měnily ze dne na den. To ale nijak nekazilo 
nadšení a chuť se do toho pořádně opřít. Po 
roční pauze jsme se konečně postavili na star-
tovací čáru. To byly nervy, to byl adrenalin, který 
koloval všem v těle a myslím si, že více trenérům 
než samostatným soutěžícím .   V letošním 
roce jsme se hlavě zaměřili na Jablunkovský 
okrsek (JABLUNKOVSKÁ OKRSKOVÁ LIGA), kde 
byla konkurence opravdu velká. Vzhledem ke 
zrušení velkého množství soutěží dojíždělo na 
Jablunkovsko mnoho jiných družstev s celého 
okresu. 

Náš sbor reprezentovalo celkem neuvěřitelných 
6 týmů a to v kategoriích: mini, mladší žáci, 
starší žáci, dorost, ženy a i muži.

Kdyby někdo nevěděl, tak Jablunkovský okr-
sek se skládá z těchto obcí: Návsí, Jablunkov, 
Písečná, Písek, Bukovec, Mosty u Jablunkova, 

Hrčava, Dolní Lomná a Horní Lomná a pyšní 
se prvenstvím jako největší okrsek okresu 
Frýdek-Místek. Soutěže probíhaly v obci Dolní 
Lomná, Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, 
Návsí, Písečná, Písek a Bukovec. Zde jsme 
sbírali za každý povedený či méně povedený 
útok body. Celý seriál závodu skončil v Bukovci, 
kde proběhlo také sečtení všech utržených 
bodíků a slavnostní vyhlášení. Našim malým 
a mladým soptíkům se i po ročním nicnedělání 
vedlo a celkově skončili takto:  Dorost – 1. místo, 
Starší žáci – 3. místo, Mladší žáci a Mini na místě 
bramborovém. Ženy letos vybojovaly 1. místo 
a reprezentovaly nás i na několika soutěžích 
MSLigy. S našimi výsledky jsme nadmíru spo-
kojeni a vůbec nevadí, že se sem tam něco 
nepovedlo, protože to k tomu patří a z chyb 
se člověk učí. I když jsme předváděli celý rok 
dobré útoky, někdy chybělo jenom trošku toho 
štěstíčka a výsledek by byl úplně jiný, však to 
nemění nic na tom, že jsme si to pořádně užili. 
Však pevně věříme, že příští rok bude zase 
o něco úspěšnější.

Soutěž v naší obci proběhla 10. 7. 2021 a tím, 
že byla rok odmlka, nám vše hrálo do noty, od 
počasí až po účast týmů a veřejnosti. Grilované 
dobroty voněly celou obcí a my jsme se nemohli 
dočkat, až to celé vypukne. Soutěž žáků začala 
v dopoledních hodinách, na fotbalovém hřišti 
pod výletištěm. Celkem dorazilo neuvěřitelných 
48 žákovských týmů ze širokého okolí. Soutěžili 
ve 4 kategoriích, našim svěřencům se nedařilo 
vůbec špatně, mini hasiči skončili na krásnem 
3. místě. Mladší žáci předvedli, co umí a že to 
umí dobře, a vybojovali si 2. místo. Starší žáci 
v tak silné konkurenci skončili na 2. místě. Naši 
dorostenci nesměli být pozadu a urvali si cel-
kově 2. místo, porazil je jen tým Hnojníku. Den 
se přehoupl do druhé poloviny a začala soutěž 
dospělých, tedy kategorie můžu a žen. Roční 
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covidová pauza si vyžádala svou daň a mnoho 
družstev jak z blízkého tak dalekého okolí 
poznamenaly rozpady a již se nedali dohro-
mady . Proto celková účast družstev nebyla 
nijak velká, tak jako v předchozích ročnících, 
a dorazilo zde pouze 22 sborů. Ženy zabojovaly 
a zlato zůstalo doma, muži se nenechali zahan-
bit a vybojovali stříbrnou příčku.  

Touto cestou chceme poděkovat obci za 
financování pohárů, medailí a věcných cen 
pro závodníky.

Naše aktivity se netočí jen kolem závodů. 23. 10. 
- 24. 10. proběhlo zakončení sezony mladých 
hasičů a to na horské chatě Kozubová, kde 
jsme si to náramně užili. Financování této celé 
akce bylo pokryto dotací z Národní sportovní 
agentury (NSA).

V letošním roce nás ještě čeká oslava sboru, kde 
oslavíme 95 let založení.

Chtěli bychom Vás pozvat na tradiční hasičský 
ples, který se bude konat 15. 1. 2022  v KD na 
Písečné.

Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli 
krásné a klidné prožití vánočních svátků a do 
nového roku mnoho zdraví, štěstí a mnoho 
úspěchů, bez nemoci a úrazů.

Výbor SDH Písečná
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PZKO Pioseczno
W dniu 15. 10. 2021 odbyło się w sali restauracji 
U Łabaja w Piosku Walne zebranie Miejsco-
wego koła PZKO w Piosecznej. W obradach 
wzięło udział 35 członków oraz 6 gości.

Pomimo niesprzyjających warunków, które 
z wiadomych powodów utrudniały czy wprost 
uniemożliwiały prowadzenie działalności Koła 
w minionym okresie czasu, członkowie MK 
PZKO w ramach dyskusji zdecydowanie opo-
wiedzieli się za dalszym kontynuowaniem ist-
nienia Koła i wyrazili wsparcie dla jego dalszej 
działalności. W reakcji na to Walne zebranie 
wybrało spomiędzy ochotników nowy Zarząd 
MK oraz potwierdziło mandat dotychczasowej 

Komisji Rewizyjnej. Po zakończeniu obrad 
spędzili uczestnicy miły wieczór pogawędkami 
na różne tematy, bo zacne było im się znowu 
w gronie znajomych spotkać.   

Nowemu Zarządowi MK PZKO należy życzyć 
sporo optymizmu, inwencji i pomysłów 
w dalszym prowadzeniu Koła. Natomiast 
dotychczasowemu Zarządowi oraz prezesowi 
MK wypada podziękować za wykonaną pracę 
i poświęcenie. Szczególne podziękowania 
należą się p. Elżbiecie Kurek za wzorowe pro-
wadzenie kroniki MK. 

Bogdan Cienciala  

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s. informuje
Rok 2021 pomalu končí a snad končí konečně 
i období „korony“, tedy období „akcí chu-
dobné“ a rok 2022 bude opět bohatý na spor-
tovní i kulturní akce, nejen v naší malebné obci 
Písečná. V letošním roce čeká ještě pro členy 
našeho Spolku (a jejich partnery) tradiční 
vánoční večírek, neboli vilijovka, která se koná 
4. 12. od 18:00 na Výletišti v Písečné. 

Tůr de Gorol

Letos proběhl již 13. ročník oblíbené cyklis-
tické vyjížďky. Třináctka neznamenala žádné 
neštěstí, snad možná krom deštíku, který nás 
trochu osvěžil při startu a tím odradil i větší 
účast, ale cestou se vyčasilo a už na chatě na 
Javorovém jsme si mohli vychutnávat teplé 
slunečné počasí. Byl to také vůbec první 
ročník kdy ani jeden s celkem osmi účastníků 
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Den obce Písečná
Rád bych poděkoval všem členům za pomoc s organizaci našeho stánku na této akci a také 
předsedkyni Sdružení rodičů Veronice Martynkové za skvělou spolupráci a věřím, že si spolu-
práci i v budoucnu nejednou zopakujeme. Rád bych rovněž poděkoval panu Pavlu Kantorovi za 
převzetí a uspořádání turnaje v malém fotbale Písečná Cupu. Turnaj se opravdu vyvedl, za což 
jsme my fotbalisté moc rádi.

nevyužil služeb lanové dráhy. Uvidíme, co nám 
přinese již 14. ročník v roce 2022. No, nechme 
se překvapit… 

Tradiční společná fotka u chaty na Javorovém

Ve stánku jsme se měli co ohánět Organizátoři letošního Dne obce Písečná

Letos s námi jela jediná žena, Andrea a Javo-
rový vyjela jako nic 
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Na Václava na Lysou

Mistr České republiky v běhu na 800 m je z Písečné

Druhého ročníku výšlapu přes královnu našich 
Beskyd, Lysou Horu, se letos s námi vydalo 
11 „horomilců“, kteří si užili krásný výšlap 
z Ostravice, přes Lysou Horu, Bílý Kříž až do 
Horní Lomné. Počasí nám rovněž přálo a tak 
jsme si užili nejen sluníčka, ale i nádherné 
výhledy, krásné zabarvení podzimní přírody 
a samozřejmě jako vždycky kopec srandy 
s prima partou.

Píle, skromnost, chuť na sobě tvrdě pracovat 
a touha uspět, jsou vlastnostmi úspěšných 
sportovců. Tak je to i v případě Vojty Turka 

z Písečné. Sport miluje, dává atletice všechno 
a proto i dosahuje významných úspěchů na 
úrovni republikových atletických závodů. 
V průběhu letošního podzimu se stal také 
Mistrem České republiky v běhu na trati 
o délce 800 metrů s časem 1:59,44 minut a po 
loňském mistrovském bronzu si letos doběhl 
pro zlatou medaili. Vojta startoval za aletický 
klub TJ TŽ Třinec, ale jeho mateřským klu-
bem je 1. Běžecký Jablunkov, kde s atletikou 
a závoděním začínal. Nemalou měrou se na 
jeho úspěchu podílel i trenér Kamil Lubojacki, 
který je také z Písečné. 

S Vojtou jsme si o jeho vztahu ke sportu 
popovídali.

Vrchol Lysé Hory je společně dobyt
Někteří jsme neodolali osvěžující koupeli 
v Lomňance po sestupu do Horní Lomné
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Kdy jsi s atletikou začal 
a kdo tě ke sportu přivedl?

Ke sportu mě přivedli rodiče. 
Už od malička s rodiči a sest-
rou chodíme na hory a pod-
nikáme výlety na kole. Mým 
velkým vzorem je taťka. Od 
žákovských let hrál fotbal 
a taky závodil v atletice. 

V šesti letech jsem začal hrát 
fotbal za FK Spartak Jablun-
kov. Ve čtvrté třídě mě oslo-
vil Kamil Lubojacki, když 
přišel do školy představit 
kroužek 1. Běžecký. Pozval 
mě, abych se přišel podívat 
na trénink. A už jsem zůstal. 
Nějaký čas jsem trénoval současně fotbal 
i atletiku, později jsem se definitivně rozhodl 
pro atletiku. Takže se atletice věnuji od 10 let. 

Co tě na atletice baví?

Že jsem sám za sebe. Sám si určuju cíle, můžu 
si posouvat hranice, sledovat svůj progres. 
Můžu trénovat v hale i venku, vyzkoušet 
všechny disciplíny. Nejlepší je, když se na 
tréninku sejde skvělá parta. Pak to není jen 
dřina, ale i hodně srandy.

Které disciplíny máš nejraději a které tzv. 
protrpíš?

Nejraději běh na 800 metrů, taky čtyřstovku 
a skok daleký, rád si zkusím i technické disci-
plíny. Nemusel bych hod koulí (smích).

Kterých výsledků si ceníš nejvíc?

Letošního titulu Mistra České republiky, když 
jsem zaběhl osmistovku  v čase 1:59,44 m a pře-
konal tak svůj osobní rekord. Dalšími mými 
úspěchy jsou 3. místo v běhu na 800 m a mis-
trovský titul za štafetu 4 x 300 m na loňském 
mistrovství ČR v Třinci a taktéž v loňském roce 

1. místo v devítiboji na mist-
rovství Moravy a Slezska, 3. 
místo v přespolním běhu na 
mistrovství ČR 2019 v Mladé 
Boleslavi, 3. místo v běhu na 
800 m a 5. místo ve skoku 
dalekém na Olympiádě dětí 
a mládeže 2019 v Liberci. 
Mým prvním velkým úspě-
chem je  3. místo ve finále 
Čokoládové tretry 2017, 
které jsem běžel na Zlaté 
tretře v Ostravě.

Jaké jsou tvoje plány do 
budoucna?

Teď jsem se zaměřil hlavně 
na běhy, osmistovku bych 

chtěl dát v lepším čase, pod 1:55 min. Mým 
velkým cílem do budoucna je splnění kvalifi-
kačních limitů na ME. Ale hlavně chci vystudo-
vat a nadále se věnovat sportu.

Umíš sladit učení a sport?

Ne (smích). Na základce to nebyl problém. Teď 
jsem začal studovat na sportovním gymnáziu 
v Ostravě. Učení je hodně, k tomu tréninky 
a soustředění.

Co ti atletika dala do života?

Díky tomu, že můžu jezdit na závody a sou-
středění, poznávám nová místa, nové lidi, 
od kterých se můžu učit, kteří mně motivují. 
Získal jsem kamarády, s kterými se navzájem 
podporujeme a společně prožíváme úspěchy 
i neúspěchy. Naučil jsem se samostatnosti, 
pokoře. Zjistil jsem, že pokud budu na sobě 
pracovat, budu mít výsledky.

Děkujeme za rozhovor a především také za 
úspěšnou reprezentaci naší obce. Přejeme Ti 
mnoho dalších sportovních úspěchů.

Bc. David Ćmiel, starosta obce
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PROJEKT AEDPROŽIVOT V OBCI PÍSEČNÁ
Dne 27. 10. 2021 byl do veřej-
ného boxu, který je umístěn 
na boční stěně kulturního 
domu v Písečné umístěn 
automatizovaný externí defi-
brilátor (AED).  Tento pří-
stroj, který je určen k přímé 
záchraně života je osmý 
v pořadí defibrilátorů, které 
jsou v rámci obecně pro-
spěšného projektu s názvem 
AEDproživot.cz rozmístěny 
v oblasti Jablunkova a Bys-
třice.

PROČ PROJEKT NA ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ VEŘEJNĚ 
DOSTUPNÝCH AED?

Náhlá srdeční smrt je jednou z hlavních příčin 
úmrtí v Evropě. Při úvodní analýze srdečního 
rytmu je u 25-50 % postižených přítomna fibri-
lace komor. (Urgentní medicína, 2015)

Jedná se o poruchu srdečního rytmu na základě 
narušení převodního systému srdce. Stěny 
srdečních komor začnou vysokou rychlostí 
kmitat, dochází k selhání srdce jako pumpy 
a zástavě srdečního oběhu.  

Doporučenou léčbou srdeční zástavy na pod-
kladě komorové fibrilace je okamžitá kardi-
opulmonální resuscitace (KPR) zahájená svědky 
a časná defibrilace.

Defibrilace provedená do 3-5 min od kolapsu 
může zvýšit šanci na přežití až na 50-75 %. 

(Urgentní medicína, 2015) Tohoto výsledku lze 
dosáhnout za pomoci veřejně přístupných AED 
ještě před příjezdem záchranné služby.

S každou minutou prodlevy se zahájením 
resuscitace klesá naděje na záchranu osoby 
o 10 %. 

CO JE TO AED?

Jedná se o bezpečný, počí-
tačem řízený přístroj, který 
je nedílnou součástí laické 
resuscitace. Dokáže samo-
statně analyzovat elek-
trickou aktivitu na srdci 
(snímá EKG křivku). Včas 
rozpozná,  zda pacient 
potřebuje podání defibri-
lačního výboje. To může vést 
k obnově řádného srdeč-
ního rytmu u osob posti-

žených zástavou oběhu. Není třeba mít obavy 
ze složitosti obsluhy, je snadná a intuitivní. 
Po zapnutí přístroje je zachránce naváděn 
hlasovými pokyny k poskytnutí potřebných 
kroků. A kde jej najdete? Většinou na veřejných 
místech s velkou koncentrací lidí. Bývá ozna-
čen mezinárodně sjednocenou značkou – bílé 
srdce se symbolem blesku uprostřed, které je 
umístěno v zeleném čtverci. Vše doplněno o pís-
mena AED. Seznam míst s přesným umístěním 
AED poskytuje také aplikace pro smartphony 
Záchranka, která je schopna vás k němu navá-
dět na základě určení pozice vašeho telefonu.

STAČÍ TEDY PŘÍTOMNOST AED NA MÍSTĚ 
A VŠE JE VYŘEŠENO?
NE!

Aby řádně zafungoval tzv. řetězec přežití, musí 
zachránce dodržet potřebné kroky, které vedou 
k efektivní první pomoci.
- Včas rozpoznat příznaky zástavy oběhu 

a přivolat pomoc (záchrannou službu)
- Okamžitě zahájit kardiopulmonální resusci-

taci
- Zajistit včasné podání defibrilačního výboje 

(je-li AED k dispozici)
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Zvládli byste tyto jednoduché 
kroky s co nejmenším časovým 
prodlením?

Víme, že to není jednoduché. 
Obzvláště pro osoby, které se 
s první pomocí setkaly jen okra-
jově. Proto je tolik potřebné pro-
školit i laickou veřejnost v oblasti 
základních život zachraňujících úkonů na místě 
události. Tohle chceme a musíme podstoupit.

V dnešní době se také můžeme setkat s tzv. 
first respondery. O co se jedná? V rámci našeho 
kraje záchranná služba vyškolila z jednotlivých 
složek integrovaného záchranného systému 
prvotní poskytovatele pomoci, kteří mají 
zasahovat u urgentních stavů ještě před příjez-
dem záchranky. Jejich úkolem je pokrýt úzké 
spektrum úkonů v rámci první pomoci a snížit 
tak riziko poškození zdraví časným zásahem. 
Responder vyslaný záchrannou službou může 
být po cestě k místu události naváděn k veřejně 
přístupnému AED a následně jej efektivně 
využít. 

JE TO VŮBEC NUTNÉ? MÁME PŘECE PROFE-
SIONÁLY ZE ZÁCHRANEK...

Ano! 

Žijeme ve státě, který má jeden z nejlepších 
systémů fungování záchranných složek.

V případě onemocnění, úrazu či jiného ohrožení 
zdraví občané kontaktují linku 155/112 a oče-
kávají příjezd záchranky v co nejkratším čase. 
A také se tak děje. Ale… 

V případě náhlé zástavy oběhu je pozastaven 
přísun okysličené krve ke tkáním – buňkám. 
Nejcitlivěji reagují na nedostatek kyslíku buňky 
mozkové, ty již cca po 5 minutách nenávratně 
odumírají. Medián časového intervalu mezi tís-
ňovým voláním a příjezdem záchranné služby 
je ve většině oblastí 5-8 minut a 8-11 minut do 

provedení prvního defibrilačního 
výboje. (Urgentní medicína, 2015) 
Vidíte ten časový rozdíl? Proto 
je tak nezbytná vzájemná lidská 
pomoc a spolupráce svědků na 
místě události. Může nastat i situ-
ace, kdy se k vám záchranné složky 
budou dostávat i desítky minut, 

např. špatné povětrností podmínky. Proto 
je dobré být řádně připraven a vybaven i na 
takto nenadálé situace. Nespoléhejte pouze na 
krizové linky, život se vytratí během několika 
málo minut.

Čas. Čas je to, oč tu běží...

JAK SI MŮŽU AED Z VEŘEJNÉHO BOXU 
VYZVEDNOUT?

Jednoduše

- Potřebuji hlavně zachovat chladnou hlavu 
a mít mobilní tel.

- Bezpečně se dostavit k veřejnému boxu 
a vytočit tísňovou linku 112.

- Operátorem linky 112 vám bude sdělen 
číselný PIN, kterým odemknete box s AED

- Po ukončení záchranné akce nám zavolejte. 
(tel. číslo na našeho technika je uvedeno na 
brašně přístroje).

Realizace veřejného boxu AED v obci Písečná 
byla ve spolupráci Školícího a Výcvikového Cen-
tra Asklépios z.s , OÚ Písečná a fa OMS – Medi 
s.r.o.  Na zakoupení AED vč. veřejného boxu 
se zapojily tyto organizace a veřejné instituce. 
(Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s, 
Obec Písečná  a fa BRADOP s.r.o.)

V případě, že Vás myšlenka projektu veřejně 
dostupných AED zaujala, pomozte nám ji 
rozvíjet. Pomoci můžete i formou příspěvku 
na transparentní účet v rámci veřejné sbírky: 
2501700434/2010 Srdečně děkujeme. ŠVCA
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Usnesení č. 24 z jednání Zastupitelstva obce Písečná 
ze dne 16. 8. 2021

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
24/1 program jednání

24/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Benek, Ing. Byrtusová

24/3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus, Ing. Sikora

24/4 plnění usnesení č. 23 ze dne 28. 6. 2021

24/5 zpracování studie výstavby komunikace v části Písečná - Závrší firmou C2pecap s.r.o., 
IČO 04965302, se sídlem Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov 

24/6 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Výstavba chodníku Písečná 
– k točně“

24/7 pořadí uchazečů veřejné zakázky „Přípojka NN, veřejné osvětlení, zpevněná plocha – 
Sportpark Písečná“: 1. GOJAS alfa s.r.o., IČO 08858454, Vendryně 52, 739 94 Vendryně; 
2. ZOWADA GROUP a.s., IČO 05092850, Návsí 1002, 739 92 Návsí

24/8 Smlouvu o dílo se společností GOJAS alfa s.r.o., IČO 08858454, se sídlem Vendryně 52, 
793 94 Vendryně, na realizaci stavby „Přípojka NN, veřejné osvětlení, zpevněná plocha 
– Sportpark Písečná“

24/9 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Anně Ramszové, bytem 
Písečná 6 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. 3-2019-24 s p. Annou Ramszovou, bytem Písečná 6

24/10 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 40 000 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 
adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019, a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. 
října 117, Ostrava

24/11 Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřené na základě žádosti o při-
pojení č. 4121804972 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

24/12 vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zásahového vozila pro JSDH Písečná

Usnesení
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Usnesení č. 25 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 18. 10. 2021

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
25/1 program jednání

25/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora

25/3 ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Byrtusová

25/4 plnění usnesení č. 24 ze dne 16. 8. 2021

25/5 - změnu pořizovatele Územního plánu Písečná. Pořizovatelem se stává Obecní úřad 
Písečná, který dle § 24 odst. 1 stavebního zákona, zajistí výkon územně plánovacích 
činností pro pořizování územního plánu smlouvou s fyzickou osobou splňující kvalifi-
kační požadavky pro výkon územně plánovacích činností kladené na úředníky obec-
ních úřadů dle § 24 stavebního zákona

 - uzavření příkazní smlouvy na pořizování Územního plánu Písečná s osobou opráv-
něnou k územně plánovací činnosti, a to s Ing. Arch. Alešem Palackým

 - pověření starosty obce k uzavření příkazní smlouvy na pořizování Územního plánu 
Písečná s Ing. Arch. Alešem Palackým

 - pověření starosty obce k tomu, aby o této skutečnosti informoval MÚ Jablunkov, Úřad 
územního plánování, a aby zajistil úkony v této věci nezbytné

25/6 pořadí uchazečů ve veřejné zakázce malého rozsahu „Výstavba chodníku Písečná – 
k točně“: 1. CSK-Invest, s.r.o., IČO 25396196, Olšová 1165, 739 61 Třinec; 2. ZOWADA 
GROUP a.s., IČO 05092850, Návsí 1002, 739 92 Návsí; 3. Morcinek, s.r.o., IČO 25881370, 
Staré Město 857, 739 61 Třinec

25/7 Smlouvu o dílo se společností CSK-Invest, s.r.o., IČO 25396196, Olšová 1165, 739 61 
Třinec, na realizaci stavby „Výstavba chodníku Písečná – k točně“

25/8 zadávací podmínky veřejné zakázky „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku 
SDH - Písečná

24/13 Darovací smlouvu s manželi Igorem a Jitkou Krawczykovými, bytem Písečná 229 
k darování pozemku parc. č. 573/3 a 477/36 v k.ú. Písečná u Jablunkova pro výstavbu 
místní komunikace

2. Bere na vědomí
24/14 informace o projednávání územního plánu obce Písečná

24/15 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledcích 
přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení Jablunkovska za období od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020
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25/9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přípojka NN, veřejné osvětlení, komunikace, 
zpevněná plocha – Sportovně relaxační park Písečná“ se společností GOJAS alfa, s.r.o., 
IČO 08858454, Vendryně 52, 739 94

25/10 podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Sanace interiéru 2. NP ZŠ Písečná“ v roz-
sahu zpracované projektové dokumentace

25/11 zapojení obce Písečná do příští dotační výzvy Moravskoslezského kraje podporující 
výměnu technologie vytápění v rodinných domech formou spolufinancování

25/12 Pasport místních komunikací obce Písečná v předloženém návrhu

25/13 poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Písečná ve 
výši 68 200 Kč na financování projektu Dětský klub Písečná CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_07
7/0007854

25/14 poskytnutí audiozáznamu z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 18. 10. 2021 p. 
Marku Sikorovi, bytem Písečná 32, po ověření zápisu ověřovateli zápisu 

25/15 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

25/16 rozpočtové opatření č. 3

25/17 vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná dle předloženého 
návrhu 

25/18 změnu „Programu obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí 
na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ spočívající v prodloužení termínu pro výměnu 
kotle nejpozději do 30. 9. 2022

25/19 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč Mgr. Pavle Pinkasové, bytem 
Písečná 230 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. 3-2019-25 s Mgr. Pavlou Pinkasovou, bytem Písečná 230

25/20 Smlouvu o dílo k provádění zimní údržby komunikací a zpevněných ploch v obci Písečná 
s firmou Václav Ligocki, IČO 07189176, se sídlem Jablunkov 1148, na zimní období 2021 
-2022

25/21 finanční rámec pro pořádání Dne obce Písečná 2022 ve výši max 250 000 Kč

2. Bere na vědomí
25/22  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/108/d/2021/

Koc s Moravskoslezským krajem, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

25/23 Žádosti o dodatečné proplacení výdajů na domovní kanalizační přípojky
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31. 12.  Silvestrovský fotbal

15. 1. Hasičský ples 

29. 1. Bal PZKO

12. 2.  Ples SRPŠ

23. 2.  Výroční schůze Klubu důchodců Písečná

26. 2. Maškarní ples (Spolek přátel kultury a sportu 
na Písečné)

23. 3. Vítání občánků – Obec

Kalendář akcí

Navržené termíny akcí mohou být ovlivněny epidemiologickou situací. 

Silvestrovský fotbálek
Jako vždycky v poslední den v roce dopoledne 
se bude konat tradiční Silvestrovský fotbálek, 
který začíná na Silvestra v 10:00 na travnatém 
hřišti pod Výletištěm. Zahraje si určitě každý, 
kdo přijde a hraje se jako obvykle za každého 

počasí, navzdory, větru, mrazu, dešti, sněhu… 
Tak kdo chce, ať si přijde trochu čutnout. 
Po fotbálku nás čeká malé posezení v místní 
hospůdce.

Vloni nás bylo 13. Bude nás letos více?
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Maškarní ples
Letos nám plesovou sezónu zhatila pandemie 
Kvidu-19, tak snad bude pro nás rok 2022 
o mnoho přívětivější a znovu se budeme 
skvěle bavit na tradičních plesech v Písečné. 
Všechny srdečně zvu na náš Maškarní ples na 
téma Hippies aneb 60-70 léta, který se koná 
(snad ) 26. února 2022 od 19:00 v kulturním 
domě Písečná. Nebude chybět tombola, sou-
těže, hudba, výborná večeře a hlavně spoustu 
zábavy.

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

V roce 2020 se o kulturní vložku postarala 
taneční skupina Vyliž kýbl. Uvidíme, co bude 
na dalším plese 

Nová ambulance léčby cukrovky v Jablunkově

Cukrovka - diabetes melitus je nemoc, která 
se mezi populací objevuje stále častěji. Do 
značné míry to souvisí s naším životním 
stylem. Málo se hýbeme a hodně, často 
i nezdravě jíme. Potraviny, které jíme často, 
nemají kvalitu, kterou by měly mít. Nemoc-
ných s cukrovkou přibývá, a jak už to bývá, 
onemocnění může dlouho probíhat bez-
příznakově dříve, než se projeví. Na pozadí 
může dojít k poškození organismu, které je 
pro každého člověka nové a nepříjemné. 
V rámci námi poskytovaných zdravotních 
služeb na toto onemocnění chceme reago-
vat v ambulanci ikardio, která se nachází 
v budově nové pošty v Jablunkově.

Vedle péče o kardiologicky nemocné posky-
tujeme nově ve středy odpoledne i péči 
pro diabetologické pacienty s laskavostí 
paní primářky Kateřiny Markové, která 
jinak působí zejména v nemocnici Podlesí 
Třinec. Naše ambulance je otevřená jak 
pro diabetologicky nemocné, tak i pro 
nové pacienty, kteří chtějí vyšetřit a zjistit, 
zdali cukrovku nemají. Noví klienti mají 
možnost se přihlásit na níže uvedených 
kontaktech a nechat se vyšetřit. Kontakty 
najdete na www.ikardio.cz. nebo na tel. 
čísle 591 142 372.

Pevné zdraví přeje  
MUDr. Bronislav Holek



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 3prosinec 2021 27



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 3prosinec 202128

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ | Vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.
e-mail: urad@obecpisecna.cz | Neprošlo jazykovou úpravou. | ZdaRMa | Číslo 3 | prosinec 2021

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


