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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,

koncem února letošního roku se začalo psát 
velmi tragické období pro celou Evropu, Rusko 
zahájilo invazi na Ukrajinu a začala tak velká 
humanitární katastrofa tragických rozměrů. 
V důsledku nesmyslné a barbarské války Ruska 
vedené proti Ukrajině jsou na útěku miliony 
lidí, kteří byli ve svých domovech vystaveni 
bombardování, přišli o střechu nad hlavou 
a útěkem ze své země chtějí zachránit sebe 
a především své děti. Nepochybuji o tom, že 
mnoho z vás přispělo finančními prostředky 
do veřejných sbírek nejrůznějších humani-
tárních organizací. Chtěl bych ale poděkovat 
i těm, kteří jste pomohli v rámci věcné humani-
tární sbírky pořádané v naší obci. Na Ukrajinu 
bylo díky vám odvezeno mnoho zdravotnic-
kého materiálu, hygienických potřeb a další 
pomoci. Věřím také, že oceníte i usnesení 
zastupitelstva, které rozhodlo o poskytnutí 
finančního daru ve výši 100 000 Kč z rozpočtu 
obce na pomoc Ukrajině. Prostředky byly 
rovným dílem rozděleny do čtyř veřejných 
sbírek organizací Člověk v tísni, Adra, Český 
červený kříž a Charita. Můj velký obdiv mají 
také občané Písečné, kteří se rozhodli ve svých 
domovech poskytnout přístřeší a dočasný 
azyl ukrajinským rodinám. Nezbývá nám než 
doufat, v co nejrychlejší ukončení strašné 
a brutální války proti Ukrajině. Pokud byste 
chtěli pomáhat i dál formou finančních darů, 
máte možnost přispět do veřejné sbírky pro-
střednictvím pokladničky Charity, která bude 
dlouhodobě umístěna v kanceláři Obecního 
úřadu Písečná. 

Pojďme se nyní společně podívat na aktuální 
problematiku, kterou se v těchto dnech zabývá 
naše zastupitelstvo. Na konci loňského roku 
jste obdrželi výzvu k účasti na dotazníkovém 

šetření k nakládání s odpadní vodou z vašich 
domácností a informacemi o povinnostech 
vlastníka spojenými s likvidací odpadních 
vod. V rámci šetření jsme oslovili cca 100 
vlastníků rodinných domů v lokalitách Závrší, 
Vyšní konec, Lazy, Jižní konec, Žihla a Kempa. 
Ve stanoveném termínu se nám vrátilo cca 
60 % odpovědí, ostatní jsme kontaktovali 
telefonicky nebo osobně. Z výsledků šetření 
lze obecně říci, že občané chtějí případný 
nevyhovující stav nakládání s odpadní vodou 
řešit. Názory na způsob řešení jsou však v jed-
notlivých lokalitách rozdílné a navíc optimální 
technické řešení pro danou lokalitou ovliv-
ňuje mnoho skutečností. V lokalitě Závrší se 
například vyslovilo pro napojení na centrální 
splaškovou kanalizaci cca 70 % domácností, 
naproti tomu v lokalitě Lazy o napojení na 
kanalizaci projevilo zájem pouze necelých 50 
% domácností. V dalších početně menších 
lokalitách převažoval zájem o napojení na 
kanalizaci. V lokalitě Kempa nelze kanalizaci 
realizovat bez případné spolupráce s městem 
Jablunkovem. Stávající kanalizační řady, kte-
rými by odpadní vodu bylo možné odvádět, 
jsou ve velké vzdálenosti a Písečná sama bez 
účasti Jablunkova nemůže kanalizaci z eko-
nomických důvodů zvládnout. 

Pro další rozhodování jsou důležité i ekono-
mické ukazatele, ke kterým byla odbornou 
firmou zpracována analýza zabývající se 
porovnáním nákladů na možné technické 
způsoby řešení. Rozhodující skutečností je 
také předpokládaná míra podpory z dotač-
ních programů. Odhady nákladů vypadají 
následovně: lokalita Závrší, náklady včetně 
DPH – 30,5 mil. Kč, lokalita Lazy – 44 mil. Kč, 
Vyšní konec – 5 mil. Kč, ostatní menší lokality – 
5,8 mil Kč. Uvažovaná míra dotační podpory se 
pohybuje v úrovni 70 % uznatelných nákladů. 
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Suma sumárum by náklady na výstavbu kana-
lizace pro všechny uvažované lokality dosáhly 
výše 85 mil. Kč, dotace by pokryla 59,6 mil. Kč, 
z vlastních zdrojů bychom museli uhradit cca 
25,5 mil. Kč. Po zvážení všech dostupných 
informací zastupitelstvo rozhodlo o zpra-
cování dokumentace pro provádění stavby 
v rozsahu již vydaného stavebního povolení 
pro lokality Závrší, Lazy, Vyšní konec a rozší-
ření stavebního povolení stavby kanalizace 
v částech Jižní konec a Žihla. Tento krok 
znamená, že budeme mít pro všechny lokality 
(kromě Kempy) za cca 18 měsíců připravenou 
dokumentaci, která umožní realizovat stavbu 
a případně umožní žádat o dotaci. Jednotlivé 
lokality budou v dokumentaci zachyceny do 
samostatných stavebních objektů, což umožní 
rozhodovat o případné etapizaci a umožní 
podle stavu obecních financí rozhodovat 
o velikosti stavby. Harmonogram projektu 

v sobě zahrnuje období pro zpracování pro-
jektové dokumentace - cca 18 měsíců, dotační 
řízení - cca 12 měsíců, výběr zhotovitele stavby 
- cca 3 měsíce. Stavět by se tak mohlo začít při-
bližně za necelé 3 roky. Chtěl bych zdůraznit, 
že zastupitelstvo přistupuje k problematice 
odpadních vod aktivně a svým rozhodnutím 
potvrzuje svou připravenost nabídnout obča-
nům řešení. Proveditelnost projektu může 
ovlivnit mnoho faktorů, všichni víme o stou-
pajících cenách energií, víme o stoupající míře 
inflace, i rostoucích cenách stavebních mate-
riálů i prací. Válka na Ukrajině může všechny 
tyto faktory ještě zhoršit. Zásadní rozhodnutí 
však byla přijata.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásné 
prožití svátků velikonočních v kruhu svých 
blízkých, hodně porozumění a mnoho jarních 
slunečných dnů.

David Ćmiel, starosta obce

Očkování psů a koček
V sobotu 23. 4. 2022 proběhne v obci Písečná 
očkování psů a koček proti vzteklině. Dle 
zákona o veterinární péči je každý majitel psa 
povinen nechat ho naočkovat proti vzteklině 
od stáří 3 měsíců a pak pravidelně dle vak-
cinačního schématu, který udává výrobce 
vakcíny. Za provedené očkování bude vybírán 
na místě poplatek ve výši 150,- Kč. Zároveň 
bude možnost očkování proti ostatním psím 
nemocem a zakoupení přípravků na odčervení 
a odblešení. Vakcinaci bude provádět MVDr. 
Pavlína Gajdošová (tel. 737 720 957). Očkování 
bude probíhat na těchto místech:
• autobusová zastávka konečná 9.00 hod.
• Kulturní dům Písečná  9.30 hod.
• u bývalého obchodu v Žihle  10.30 hod. 

Připomínáme majitelům psů, kteří ještě neza-
platili poplatek za psy na rok 2021, ať tak nepro-
dleně učiní. Poplatek je dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 
splatný do konce měsíce března běžného roku. 
Platbu můžete provést v hotovosti na pokladně 
obecního úřadu v úředních dnech nebo pře-
vodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 
86-5630280257/0100, variabilní symbol – číslo 
domu poplatníka. 

Výzva pro majitele psů

Na základě opakovaných stížností občanů 
Písečné vyzýváme majitele psů, kteří venčí 
své psy na veřejných prostranstvích, aby 
případné výkaly po svých miláčcích řádně 
odklízeli!!! 

Informace obecního úřadu…
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Statistika obyvatel obce Písečná

Počet obyvatel - údaje platné k 1. 1. 2022

Bilance  
za rok 2021

Celkem Průměrný 
věk

Datum 
narození 
nejstar-
šího

Datum 
narození 
nejmlad-
šího

Osoby
- z toho osoby s cizím  
státním občanstvím

1059

11
37,29 8. 3. 1930 30. 11. 2021

Muži 526 37,06 25. 8. 1932 27. 10. 2021 Přistěhovalo se 34

Ženy 533 37,52 8. 3. 1930 30. 11. 2021 Narodilo se 20

Děti do 15 let 226 7,13 5. 2. 2007 30. 11. 2021 Zemřelo 11

Děti do 18 let 261 8,33 23. 1. 2004 30. 11. 2021 Odstěhovalo se 20

Osoby starší 60 let 192 71,04 8. 3. 1930 9. 11. 1961

Možní voliči
- z toho osoby s cizím 
státním občanstvím

798

11
46,89 8. 3. 1930 5. 12. 2003

Odpady

Dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o míst-
ním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství činí sazba poplatku pro fyzickou 
osobu na rok 850,- Kč. Poplatek za odpady je 
splatný jednorázově do konce měsíce srpna 
běžného roku. Slevu na poplatku za svoz 
odpadů lze získat zapojením se do tzv. MESOH 
(Motivační a evidenční systém pro odpadové 
hospodářství v obci Písečná). Pro získání bliž-

ších informací kontaktujte obecní úřad, a to 
buď osobně v úředních dnech nebo na tel. číslo 
558 359 825 nebo 734 218 515. 

Upozorňujeme všechny občany, že svozová 
firma SMOLO CZ sváží komunální odpad 
pouze z odpadových nádob, které jsou ozna-
čeny QR kódem. Komunální odpad, který 
bude vložen do neoznačených nádob nebo 
pytlů, nebude vyvezen !!!
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Od 1. 1. 2022 je u Kulturního domu umístěna popelnice na kovy. Jedná se o šedou odpadovou 
nádobu o objemu 240 l. Do kontejneru patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez 
problémů prostrčit, např. plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, 
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Z odpadového hospodářství

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 7. 5. 2022

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 7. 5. 2022

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

stanoviště objem kontejneru

9.30 – 17.00
centrum u KD 40 m3

konečná - autobusová točna 40 m3

Žihla naproti bývalé ETY 40 m3

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

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

Upozornění: Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny pouze v jeden den, a to 
na uvedených místech a v uvedeném čase!

V případě, že dojde k naplnění kontejnerů a odpad do nich nebude možné uložit, využijte 
sběrného dvora firmy SMOLO CZ v Jablunkově na Bělé. Uložení odpadu mimo kontejnery 
lze považovat za založení černé skládky a může být postihováno. Rovněž upozorňujeme, 
že sběr velkoobjemového odpadu je určen pro občany s trvalým bydlištěm v obci Písečná.

Do kontejneru na objemný odpad je zakázáno odkládat nebezpečný odpad (zejména chlad-
ničky, televize a rádia).
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Ve středu 23. března se v budově Kulturního 
domu konal slavnostní obřad, kdy starosta krát-
kým proslovem přivítal do života nové občánky. 
Celkem bylo přivítáno 19 miminek, z toho 
11 holčiček a 8 chlapečků. Krátký program 
dětí z naší základní školy přispěl ke slavnostní 

náladě události. Rodiče se zapsali do pamětní 
knihy obce, obdrželi pamětní list a maminky 
krásnou kytičku.  Miminka dostala keramiku 
se svým jménem a datem narození a plyšovou 
hračku. Součástí bylo i fotografování každé 
rodiny s miminkem, kdy sada fotografií bude 
dalším dárkem, který rodiče obdrží. V letošním 
roce byly přivítány tyto děti: Dominik Bulawa, 
Ondřej Kiss, Lucie Byrtusová, Vanesa Kowolli-
ková, Adam Szotkowski, Barbora Borská, Ema 
Chrastina, Elen Chylková, Izydor Szarzec, Adam 
Sliwka, Magdaléna Bartulcová, Tobiáš Heczko, 
Nela Raszková, Veronika Karchová, František 
Sliž, Tadeáš Czepczor, Adina Sikorová, Viktorie 
Szpyrcová a Malvína Avratová.

Všem rodinám přejeme touto cestou ještě 
jednou hodně štěstí, zdraví, lásky i rodinné 
pohody.

Vítání občánků 
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Kytička jubilantům

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

 
Leden
Bronislava Lubojacká    75 let Písečná 75
Miroslav Wolny 75 let Písečná 50
Jan Cieślar 70 let Písečná 177
Jarmila Klapsiová 60 let Písečná 112

Únor 
Marie Macoszková 80 let Písečná 68
Anna Mitrenga 75 let Písečná 13
Josef Hamrozi 65 let Písečná 24

Březen
Marie Nieslaniková 92 let Písečná 947
Jan Rusnok 70 let Písečná 80
Helena Szlauerová 65 let Písečná 77

Duben
Anna Podškubková 80 let Písečná 188
Marcela Lasotová 80 let Písečná 251
Jan Neslaník 75 let Písečná 183
Bronislava Samcová 65 let Písečná 132
Rostislav Chobola 60 let  Písečná 188
Ľubomír Verčimák 60 let Písečná 176
Milan Sikora 60 let Písečná 32

Přejeme všem pevné
zdraví, hodně štěstí, elánu,  
spokojenosti a pohody do dalších let.
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Tříkralová sbírka
Paráda! Po loňském online koledování, jsme 
letos tak jako každým rokem vyšli do ulic města 
a obcí a roznášeli požehnání do Vašich domovů. 
Za těch 22 let se z malé akce stála největší cha-
ritativní sbírka v České republice, do které je 
zapojeno téměř 70 tisíc dobrovolníků. I na Jab-
lunkovsku má Tříkrálová sbírka dlouhou tradici. 
Jen v našem regionu koleduje 120 skupinek.

Velmi děkujeme všem koledníkům a vedoucím 
skupinek. Bez jejich nasazení a obětavosti 
bychom to nezvládli. Velmi si ceníme toho, že 
vyrážejí do ulic za jakéhokoliv počasí. Letos 

nebyl sníh a tak jsme se často dostali i tam, 
kam běžně žádný král nezabloudí. Každý, 
kdo kdy chodil se skupinkami koledníků, zažil 
někdy utonutí v závěji, útěk před psy, agresivní 
krocany nebo někdy i nevrlé občany. Přesto 
každý rok je více a více lidí, kteří se na nás těší, 
a už zdaleka nás volají k sobě domů. Letos opět 
s Boží pomoci jsme měli více a více koledníků! 
Velmi si toho vážíme! Možná si to někteří koled-
níci neuvědomují, ale jsou pro řadu občanů 
zdrojem velké radosti. Především pro staré lidi, 
kteří jsou sami, je návštěva a koleda malých dětí 
velkým darem. Děkujeme za sladkosti a ovoce, 
které jste dali dětem. Velmi je to potěšilo a moti-
vovalo k dalšímu koledování. Moc si vážíme 
Vašich finančních darů. Podrobné výsledky 
podle jednotlivých pokladniček, obcí nebo 
třeba přepočty darů na občany a další zajíma-
vosti najdete na našich webových stránkách: 
jablunkov.charita.cz. Mimo jiné tam najdete 
i krásné, legrační a originální fotografie našich 
králů, tak určitě koukněte.

Děkujeme Vám za to, že nás neustále pod-
porujete. Děkujeme Vám za to, že jste kole-
dníkům otevřeli dveře. V neposlední řadě 
děkujeme Vám všem za finanční dary. 

Jako odměna bude za všechny koledníky 
Tříkrálové sbírky, jejich rodiny a všechny 
dárce, sloužena každý měsíc v roce 2022 mše 
svatá. Ještě jednou děkujeme a v roce 2022 
nám všem přejeme hojnost Božího požeh-
nání, radost, lásku a kolem nás dostatek lidí 
dobrého srdce.
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Bocanovice 45 390 Kč
Bukovec 98 054 Kč

Dolní Lomná 55 130 Kč
Horní Lomná 15 026 Kč

Hrádek 78 610 Kč
Hrčava 15 752 Kč

Jablunkov 265 312 Kč
Košařiska 15 685 Kč

Milíkov 75 167 Kč
Mosty u Jabl. 214 874 Kč

Návsí 168 620 Kč
Písečná 74 008 Kč

Písek 131 055 Kč

Tříkrálová sbírka
2022

 

Děkujeme!

 1 252 683 Kč Celkem:
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Poskytování finančního příspěvku na úhradu ceny za stočné

V koňském sedle až do Španělska

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.).  

Nejbližší dostihová dráha ve Slušovicích je od 
Písečné vzdálená 120 km a i přesto v naší obci 
vyrostla na svůj věk úspěšná dostihová jezd-

kyně Denisa Sikorová. Tolik na úvod v dalším 
článku ze série, ve které vám představujeme 
úspěšné a výjimečné rodáky z naší obce. 

Jak říká maminka Denisy Andrea Janiczková, 
dcera se kolem koní motá už od svých tří let, 
kdy poprvé začala jezdit na poníkovi. Denisa si 
tak ke koním vytvořila silné pouto už v dětství 
a do koní, jak sama říká, se zamilovala až po uši. 
Pokaždé, když viděla v televizi Velkou Pardu-
bickou, tak si přála, že jednou bude jako Josef 
Váňa. Nejdříve zkoušela jezdit parkúr, kterému 
se věnovala do svých patnácti let a od svých 
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šestnácti už byla držitelkou amatérské jez-
decké licence pro dostihový sport. Při denním 
studiu Střední zdravotnické školy v Praze, obor 
oční optik zvládla dálkově navštěvovat tříletý 
obor Jezdec a chovatel koní se zaměřením 
na dostihový sport na Střední škole jezdectví 
a dostihového sportu v Praze Velké Chuchli. Po 
ukončení studia začala pracovat ve stáji Valen-
cio známého českého trenéra Radka Holčáka 
ve Velkých Karlovicích. 

S koňmi Holčákovy stáje jsou spojeny i její 
největší úspěchy. Sama Denisa zdůrazňuje 
dvě vítězství v jednom červnovém dni roku 
2020, kde v rozmezí dvou hodin zvítězila ve 
dvou dostizích na závodišti ve Velké Chuchli 
v Praze. Stejný husarský kousek Denisa zvládla 
i na dráze ve Slušovicích v srpnu roku 2021, 
opět dvě vítězství v jednom dostihovém dni. 
Na webových stránkách Jockey Clubu České 
republiky se o Denise dozvíte, že od roku 2017 

zvládla odjet už 134 rovinových 
dostihů a v nich vybojovala 
9 vítězství. 

No a jak se kariéra nadějné jezd-
kyně vyvíjí dál? Za zkušenostmi 
se vydala do Španělska, kde 
získala pracovní smlouvu ve stáji 
Guillermo Arizkorreta GA racing 
se sídlem v Madridu. Zatím tedy 
pouze jako pracovní jezdkyně, 
která s koněm jezdí v tréninku. 
Cenné mezinárodní zkušenosti 
však určitě v budoucnu zúročí 
i v dostizích. Přejme Denise 
mnoho dalších vítězství a přejme 
jí také splnění jejího velkého snu 
startovat na nejvýznamnějším 
rovinovém dostihu pro tříleté 
koně, kterým je v naší zemi České 
derby.

David Ćmiel, starosta obce
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Zprávičky z naší školičky
Děti z naší školičky, jsou pilné jako včeličky. 
Každý den se prostřednictvím různorodých 
aktivit učí novým dovednostem a znalostem. 
Prohlubují si vztahy se svými kamarády. Pozná-
vají okolní svět. Během zimních vycházek do 
přírody jsme pozorovali stopy ve sněhu a sna-
žili se je rozlišovat. Společně jsme si přiblížili 
skupenství vody a ze sněhu stavěli nejrůznější 
stavby dle schopností a fantazie dětí. 

Naši mateřskou školu navštívilo divadélko 
s pohádkou Myška Klárka, veverka Terka 
a drak Karlík. Pohádkový příběh dětem vtipně 
připomněl význam ústní hygieny. I samy děti 
v průběhu roku dramatizují pohádky. K nejob-
líbenějším patří ty o zvířátkách. Přišel k nám 
také kouzelník Aleš. Děti se mohly aktivně 
zapojit do kouzel. Vyčarovaly například zvířátka 
z klobouku, kouzlily se šátky, barevnými míčky. 

Předškoláci se v DDM Jablunkov v rámci pro-
jektu Malý řemeslník pod odborným vedením 

seznamovali s prací se dřevem a vyrobili si 
krásné lodičky. V měsíci lednu začal předškolá-
kům plavecký kurz v bystřickém bazénu. 

Čtyřčlenné družstvo reprezentovalo naši 
mateřskou školu ve vědomostní soutěži Hravý 
objevitel. Soutěž se konala v tělocvičně ZŠ Jab-
lunkov v rámci projektu Místní akční plán ORP 
Jablunkov II. Zúčastnilo se jí celkem 12 druž-
stev z okolních mateřských škol. Děti si užily 
dopoledne plné zábavy a řešení vědomostních 
úkolů. I přesto, že nevyhrály, odcházely bohatší 
o nové zkušenosti.

S příchodem jara se věnujeme pozorování 
probouzející se přírody. Na vycházkách vyhle-
dáváme první jarní květiny, seznamujeme se 
s jejich názvy. Pozorujeme vracející se ptáky, 
posloucháme jejich zpěv. Postupně objevujeme 
svět zvířat a  hmyzu. 

Bc. Monika Ježowiczová, vedoucí učitelka MŠ 
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Informatika a robotika ve škole na Písečné
V letošním roce jsme v naší škole začali s výukou 
informatiky dle úpravy nového Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělá-
vání. Informační a komunikační dovednosti 
jsou propojeny do všech ročníků. Ve 4. ročníku 
byl zařazen předmět informatiky a navazuje 
dále do 5. ročníku. Do výuky jsou běžně zařa-
zovány tablety, počítače, notebooky nebo 
interaktivní tabule. Škola je vybavena novou 
počítačovou učebnou, robotickými hračkami 
(BlueBoty, robotická Lega, několik sad micro:-
bitů či Scotie-go), se kterými začínají pracovat 
děti již v mateřské škole. Máme také k dispozici 
3D tiskárnu. 

V rámci programu MAP II jsme se přihlásili 
s ostatními školami v okolí do projektu Robo-
tika v MŠ a ZŠ, absolvovali školení a také jsme 
si mohli vybrat a nakoupit další robotické 
pomůcky. Z části nákup financoval MAP II Jab-
lunkovsko. Žáci, kteří se přihlásili do kroužku, se 
každé úterý setkávají ve třídě nebo počítačové 
učebně a řeší různé úkoly. Pracujeme s roboty, 
které dokážou ovládat i předškolní děti, ale 
máme i roboty, které již vyžadují určitou zruč-
nost, představivost, píli, vytrvalost a konec-
konců chuť pouštět se do nových výzev.

Výuka robotiky má za cíl naučit děti programo-
vat a pochopit základní principy programování. 
Začíná se u jednoduchých povelů pomocí šipek, 
později děti používají stolní hru s programá-
torskými panely a odtud je již jen krůček ke 
složitějším programátorským výzvám.

Zatím jsme na začátku, ale děti mají ten dar, že se 
nových věcí nebojí a učí se velmi rychle. Začínali 
jsme s Blue Boty. To je robot podobný berušce, 
který však dokáže reagovat na povely pomocí 
šipek nebo prostřednictvím spárovaného tab-
letu. S těmito roboty si žáci upevňují orientaci 
v prostoru a překonávají různé překážky.

Do našeho portfolia jsme pořídili pět sad Lego 
We Do. Už z názvu je patrné, že se jedná o sadu, 
která je postavena na oblíbených kostkách 
z Lega. K nim se dá přimontovat motorek, čidlo 
pohybu nebo jiné senzory a z obyčejného Lega 
máme něco, co se hýbe, vydává zvuky, reaguje 
na pohyb nebo vizuální překážku. Pochopi-
telně to funguje pouze tehdy, až se to celé po 
sestavení také naprogramuje. Vlastníme také 
tři sady Lego Boost.

V hodinách informatiky pracujeme s nenápad-
ným malým počítačem microbitem. Nevěřili 
byste, kolik radosti může udělat malá „hračka“, 
která se vejde do dlaně. Když jej naprogra-
mujete, odmění Vás malou barevnou show. 
Microbit toho umí mnohem více, ale stále se 
zatím učíme a zkoušíme nové a programy, od 
jednoduchých ke složitějším.

Novinkou v naší sbírce robotů je 3D tiskárna, 
kterou nám zapůjčila firma PRŮŠA. Doufáme, že 
se nám podaří vypracovat projekt a jestli nám 
jej firma schválí, tiskárna zůstane na Písečné. 

V rámci kroužku robotiky jsme také navštívili 
firmu Bradop a majitel této firmy dětem kladl 
na srdce, ať se této oblasti věnují, ať se učí 
a jsou pracovité. Budoucnost se bez robotiky 
zřejmě neobejde.

Mgr. Lada Rusnoková
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SDH Písečná
Dne 12. 1. 2022 se po roční odmlce uskutečnil 
v Kulturním domě Hasičský ples. I když reali-
zace této akce byla do poslední chvíle velmi 
napínavá, nakonec se vše povedlo na výbornou, 
aspoň dle našeho pohledu. K tanci i poslechu 
nám tentokrát hrála živá hudba, a to ohromná 
kapela Dr. Ong. Na ples se přišlo pobavit něco 
málo přes 80 hostů.

Již tradičně jsme náš ples zahájili, jak jinak než 
písní „Co jste hasiči, co jste dělali“. Na programu 
plesu samozřejmě nechyběl ani „Srdíčkový 
tanec“ a vynikající večeře, o kterou se nám už 
léta stará paní Romana, za což ji velice děku-
jeme. O půlnoci proběhlo vyhlášení tomboly, 
kdy měli hosté možnost získat velmi atraktivní 
a bohaté ceny. Během večera mohli pánové už 
tak okouzlující dámy doplnit krásnou růží, ženy 
pak měly možnost saka mužů ozdobit kotiliony. 
Při chutném jídle, rozmanitém občerstvení, 

bujaré zábavě a skvělé hudbě jsme se bavili, 
tančili a zpívali do brzkých ranních hodin.

Těšíme se na příště.

CO náS čeKá a na CO Se MůžeTe TěšiT:
železný hasič a noční soutěž v požárním 
útoku

• Dne 7. 5. 2022 vás všechny srdečně zveme 
do areálu Výletiště Písečná, kde své síly 
srovnají nejlepší hasiči a hasičky z blízkého 
i širokého okolí

• Poté večer zahájíme Noční soutěž v požár-
ním útoku, kde jednotlivá družstva předve-
dou své schopnosti za tmy

Hasičská soutěž 9. 7. 2022
• v dopoledních hodinách předvedou svůj um 

naše děti, poté se předvedou další generace 
mužů a žen v požárním útoků

Přijďte podpořit své favority, ať už malé či velké.

PODěKOVání
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat dvěma 
členům našeho sboru, a to konkrétně Janu 
Sikorovi a Tomáši Benekovi, zároveň Obci 
Písečná a starostovi Bc. Davidu Ćmielovi. 
Společnými silami byli schopni bleskově 
zorganizovat a dotáhnout do konce transport 
maminky a dvou dětí, kteří putovali do naší 
obce z Ukrajiny. Tomáš společně s Jeníkem se 
vydali do Polska pro tuto rodinu, aby je dopra-
vili do bezpečí. Obec Písečná zapůjčila osobní 
automobil pro tuto cestu, a také pomohla 
s koordinací celé této „rychlo akce“.  Poděko-
vání patří také našim spoluobčanům, kteří se 
snaží nejen této rodině od začátku pomáhat. 
Za což všem patří obrovské DÍKY.

Zdeněk Buček , starosta  SDH Písečná
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SRPŠ
Vážení rodiče, přátelé školy, milí spoluobčané,

letošní rok jsme zahájili malou akcí s názvem 
Dětský bazárek, který se konal 3. 3. 2022 v KD 
v Písečná. Rodiče zde mohli donést dětské 
oblečení a hračky, které doma již nevyužijí nebo 
už jim děti z nich vyrostly. Myslím si, že se nám 
tato akce povedla a věříme, že ji na podzim 
zopakujeme s oblečením i pro dospělé.

V březnu proběhla významná akce MDŽ, kdy 
si žáci ze školy připravili vystoupení pro své 
rodiče. Naše sdružení si připravilo pro děti 
dárek, který předaly svým maminkám. Děti za 
vystoupení dostaly sladkou odměnu.

Dále bych Vás chtěla pozvat na dvě dubnové 
akce, které pořádáme (viz plakát). Na veliko-

nočním jarmarku, který se koná 10. 4. bude 
zahájen prodej výrobků, které žáci ZŠ Písečné 
sami vyrobili. Určitě se něco najde k zakousnutí. 
Přijďte nasát velikonoční atmosféru a užit si 
krásnou neděli.

Druhou akci, kterou pořádáme se jmenuje Jarní 
tancovačka. Jedná se o náhradu za únorový 
ples, který jsme museli zrušit z důvodů vládních 
nařízení.  Na jarní tancovačce se můžete těšit 
na skvělou zábavu a bohatý raut, který nám 
připraví náš místní šéfkuchař ze Zámečku Pet-
rovice Vojtěch Beseda. U příjemného posezení 
nám bude hrát DJ Macoszek.

Těšíme se na Vaši účast.
Veronika Martynková. 

Předseda SRPŠ

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné informuje

MašKaRní PLeS na TéMa HiPPie aneB 60. až 70. LéTa

Konečně jsme si zase mohli pořádně zaplesat a bez jakéhokoliv omezení se pořádně vyřádit. 
Vzhledem k tématu se po parketu prohánělo plno veselých hipíků a skutečně to občas vypadalo, 
že jsme se ocitli v Americe o nějakých 60 let zpět. Už jsme zvědaví na příští rok, neboť tématem 

budou komiksové 
postavy, takže ten-
tokráte bude jistě 
plno Supermanů, 
Batmanů, Spider-
m a n ů ,  č i  d a l š í c h  
-manů a taky třeba 
s e  n ě k d o  n e c h á 
inspirovat komiksy, 
z našich luhů a hájů 
a přivítáme napří-
klad postavy z Čtyř-
lístku, nebo Rychlých 
šípů. Nu, nechme se 
překvapit.
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Olympiáda spolků

Tak snad to letos už konečně vyjde a v Písečné 
opět vzplane olympijský oheň a spolky, nejen 
z naší obce, si opět zasoutěží v netradičních 
disciplínách. Nebude chybět program pro 
děti, plno legrace při soutěžích a samozřejmě 
i večerní zábava. 

Harmonogram akce
• 14:00 Začátek akce
• 14:30 Prezentace soutěžících
• 15:00 Slavnostní nástup a začátek soutěží
• 15:00-18:00 Program pro děti 

  + malování na obličej
• 18:00-20:00 Živá hudba Mona
• 20:00-02:00 Diskotéka

Stavění máje
Akce v areálu Výletiště, kde nebude chybět 
občerstvení, přátelská atmosféra, príma pokec 
nejen se sousedy, pálení čarodějnice, opékání 
uzenin a mnoho dalšího. Akce se koná v sobotu 
30. 4. 2022 od 15:00.

Bude stát jako loni? Snad ano 
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Akce pro veřejnost pořádané Spolkem přátel v roce 2022

• 30. 4. Stavění máje (areál Výletiště)
• 21. 5. Olympiáda spolků (areál Výletiště)
• 6. 8. Tůr de Gorol (cyklovýlet)
• 10. 9. Dětská olympiáda (areál Výletiště) – akce společná se sdružením rodičů
• 28. 9. na Václava na Lysou (pěší túra)
• 31. 12. Silvestrovský fotbálek (travnaté hřiště)

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

TŮR de GOROL
Už 14. ročník této kouzelné vyjížďky na kolech 
po našich krásných Beskydech se bude konat 
v sobotu 6. 8. Start bude přesně v 8:00 od 
kulturáku v Písečné a tak jako předcházejí-
cích 13 ročníků to bude pohodový výlet přes 

Jablunkov, Milíkov, Karpentnou, Oldřichovice, 
Javorový vrch (možno využít lanovky) a pak 
přes vrcholky až k nové chatě Slavíč a dolů 
přes Lomnou k domovu. Jsem zvědavý, kolik 
nás letos pojede… 

V jakém počtu pojedeme v letošním roce, pojede více žen a využije zase někdo k cestě na vrchol lanovku? 
Otázek je mnoho, jisté je jen, že se pojede!
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SRPŠ PÍSEČNÁ 
ZVE NA

Velikonoční 

Jarmark

10.4.202210.4.2022
10:00-18:0010:00-18:00

PRODEJ VÝROBKŮ DĚTÍ ZŠ PÍSEČNÁ,   
VELIKONOČNÍCH A JARNÍCH DEKORACÍ 

MOŽNOST PLETENÍ POMLAZEK
  A MNOHO DALŠÍCH

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

 PŘIJĎTE NASÁT VELIKONOČNÍ
ATMOSFÉRU 

VýletištěVýletiště    
PísečnáPísečná  
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Jarní tancovačku 

Jídlo připraví šéfkuchařJídlo připraví šéfkuchařJídlo připraví šéfkuchař   
Zámečku Petrovice u KarvinéZámečku Petrovice u KarvinéZámečku Petrovice u Karviné   

Vojtěch BesedaVojtěch BesedaVojtěch Beseda   
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Usnesení č. 26 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 10. 12. 2021

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
26/1 program jednání
26/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Benek, Ing. Byrtus
26/3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
26/4 plnění usnesení č. 25 ze dne 18. 10. 2021
26/5 stanovisko k Petici proti nehospodárnému nakládání s veřejnými financemi 
26/6  provedení dotazníkového šetření mezi občany o způsobech odkanalizování částí obce
26/7 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství
26/8 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2021 o místním poplatku za provoz sys-

tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se stanovením hodnoty „ekobodu“ ve výši 7 Kč a stanovením poplatku ve výši 
850 Kč na osobu a rok

26/9 Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky „Sběr, přeprava a odstraňování 
odpadu – obec Písečná“ 

26/10 Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se spo-
lečností Smolo CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – 
Staré Město

26/11 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2021 o nočním klidu
26/12 Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby komunikací pro pěší v katastru obce Písečná 

s firmou Bojko Josef, IČO 14606682, se sídlem Písek 494, na zimní období 2021/2022
26/13 hodnocení zakázky „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Písečná“
26/14 Kupní smlouvu se společností MOTO - TRUCK CZ s.r.o., se sídlem Seifertova 2834/33, 

750 02 Přerov, na dodávku dopravního automobilu v provedení s motorovou stříkač-
kou pro jednotku SDH Písečná 

26/15 zapojení do projektu MAP III pro ORP Jablunkov a schvaluje podíl na spolufinancování 
uvedeného projektu

26/16 návrh investičních aktivit pro rok 2022
26/17 poskytnutí finančního daru ve výši 4 200 Kč p. Evženu Lyskovi na částečnou úhradu 

nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 15 a schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s p. Evženem Lyskem, bytem Písečná 15

26/18 poskytnutí finančního daru ve výši 300 Kč p. Evženu Lyskovi na částečnou úhradu 
nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 16 a schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s p. Evženem Lyskem, bytem Písečná 15

Usnesení



ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 1duben 2022 21

26/19 poskytnutí finančního daru ve výši 4 110 Kč p. Pavle Pinkasové na částečnou úhradu 
nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 230 a schva-
luje uzavření darovací smlouvy s p. Pavlou Pinkasovou, bytem Písečná 230 

26/20 poskytnutí finančního daru ve výši 4 560 Kč p. Žanetě Polokové na částečnou úhradu 
nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 155 a schva-
luje uzavření darovací smlouvy s p. Žanetou Polokovou, bytem Písečná 155

26/21 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-8022425/03, Písečná, parc. č. 704/3 NNk zemního kabelového vedení se společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02

26/22 Smlouvu o výpůjčce na materiálové vybavení pro zásahy JSDH se Sdružením obcí Jab-
lunkovska, se sídlem Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

26/23 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. 2021/11 na projekt „Vyba-
vení hasičů SOJ při protipovodňových zásazích“ se Sdružením obcí Jablunkovska, se 
sídlem Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

26/24 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 300 000 Kč Moravskoslezskému 
kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2021 – 2027 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava

26/25 aktualizaci Akčního plánu obce Písečná na období let 2021/2022
26/26 rozpočtové opatření č. 4
26/27 rozpočet obce Písečná na rok 2022
26/28 střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2023 – 2024
26/29 zvolení p. Alžběty Kurkové, bytem Písečná 144 do funkce přísedící u Okresního soudu 

ve Frýdku-Místku pro volební období 2022 - 2026 
26/30 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na činnost TJ Dolní Lomná z.s., IČO 

63026171, se sídlem Dolní Lomná 186, 739 91, a schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s TJ Dolní Lomná, z.s. 

26/31 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu vodovodní 
přípojky na parc. č. 1110/1 s p. Beatou Tomiczkovou, bytem Slovanské náměstí 2237/1, 
612 00 Brno – Královo Pole

26/32 Smlouvu o dílo se společností DIGIS, s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ost-
rava, 702 00 Ostrava, na provozování geografických informačních systémů AMEServer 
a ObčanServer 

26/33 podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj na zpracování studie k nakládání s deš-
ťovou vodou v katastru obce, ve výzvě „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na 
území, příp. části území obce pro roky 2022 – 2023“ 

26/34 záměr zřízení fotovoltaických elektráren na budovách školy a obecního úřadu
26/35 rozšíření studie komunikace Závrší o třetí variantu a v souladu s cenovou nabídkou ze 

dne 7. 12. 2021
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2. Bere na vědomí
26/36 informace o stavu zpracování studie komunikace na Závrší v jednotlivých variantách
26/37 žádost p. Hildegardy Szoloné, bytem Písečná 113, o dodání a instalaci odvodňovacích 

betonových žlabů
26/38 žádost o vypnutí nového osvětlení v areálu výletiště a osvětlení hodin na obecním 

úřadě

3. neschválilo 
26/39 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace pro rozšíření vodo-

vodní sítě a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. etapa“ s firmou Projekt 2010, s.r.o., 
IČO 48391531, se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Usnesení č. 27 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 14. 2. 2022

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
27/1 program jednání
27/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Ing. Sikora
27/3 ověřovatele zápisu: p. Benek, Mgr. Cienciala
27/4 plnění usnesení č. 26 ze dne 10. 12. 2021 
27/5 zpracování dalších stupňů projektové dokumentace splaškové kanalizace po lokality 

obce Písečná – Závrší, Lazy, Jižní konec, Vyšní konec a Žihla dle předloženého návrhu 
27/6 podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření vodovodní sítě v obci 

Písečná - I. etapa“
27/7 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300085 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky na projekt „Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná – I. etapa“
27/8 pořadí nabídek na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na 

stavbě „Výstavba chodníku Písečná – k točně“: 1. Miroslav Slezák, IČO 47196408, se 
sídlem Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek; 2. Ing. Boris Guziur, Tispol s.r.o., IČO 
26858851, se sídlem Třanovice čp. 1, 739 53; 3. Zbyšek Malý, IČO 68311346, se sídlem 
Bystřice 1426, 739 95

27/9 Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka s Miroslavem Slezákem, 
IČO 47196408, se sídlem Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek

27/10 Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským 
intervenčním fondem, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha, na 
projekt „Sportovně relaxační park Písečná“

27/11 aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce hasičské zbrojnice
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27/12 aktualizaci projektové dokumentace pro poslední etapu výstavby Sportovně relaxač-
ního parku včetně hospodaření s dešťovou vodou

27/13 zapojení obce do společného projektu Sdružení obcí Jablunkovska pro pořízení a insta-
laci nabíječek pro elektrokola

27/14 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 35 000 Kč Konventu 
sester alžbětinek v Jablunkově, IČO 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov 
739 91, na poskytování sociálních služeb seniorům v Domově sv. Alžběty v Jablunkově, 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Kon-
ventem sester alžbětinek v Jablunkově

27/15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 25 000 Kč p. Miroslavu 
Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12, na činnost Klubu 
důchodců Písečná v roce 2022, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí individuální dotace s p. Miroslavem Ćmielem, předsedou Klubu důchodců Písečná

27/16 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Sdružení 
rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČO 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Olym-
piádu pro děti v roce 2022, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná

27/17 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Sdružení 
rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČO 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Rado-
vánky ZŠ a MŠ Písečná v roce 2022, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná

27/18 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Spolku 
přátel kultury a sportu na Písečné z.s., IČO 02644797 se sídlem Písečná 42, 739 91, na 
pořádání Olympiády spolků v roce 2022, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace se Spolkem přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

27/19 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení hasičů 
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČO 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, 
na podporu mladých hasičů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Písečná

27/20 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 12 000 Kč Sdružení 
hasičů  ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČO 64121895, se sídlem Písečná 42, 
739 91, na nákup věcných cen, medailí a pohárů do soutěží pořádaných SDH Písečná, 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdru-
žením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Písečná

27/21 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 28 000 Kč Charitě Jab-
lunkov, IČO 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov, na podporu provozu 
sociální služby Denní stacionář a Centrum pomoci sv. Rafaela, a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Charitou Jablunkov

27/22 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov, 
IČO 63026091, na činnost svazu v roce 2021, a schvaluje uzavření darovací smlouvy 
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s Českým svazem včelařů, ZO Jablunkov
27/23 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Potůčky – Písek, 

IČO 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova, na přikrmování zvěře 
v zimním období, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Potů-
čky – Písek

27/24 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Složek – Les, IČO  
48771724, se sídlem Písečná 151, na zakoupení krmiva pro zvěř k zimnímu přikrmo-
vání,  a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Stožek – Les

27/25 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Kostkov, IČO 
48772445, se sídlem Jabloňová 755, 739 92 Návsí, na přikrmování zvěře v zimním 
období, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Kostkov

27/26 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO 
Nový Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy v roce 2022, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem 
ochránců přírody ZO Nový Jičín

27/27 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní 
organizace Jablunkov, IČO 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91, na činnost 
spolku v roce 2022, a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesně postiže-
ných v ČR z.s., místní organizace Jablunkov

27/28 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Obci Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablun-
kova 800, IČO 296953, na pořádání sportovní akce „Beskydská lyže 2022“, a schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s obcí Mosty u Jablunkova

27/29 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 -  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

27/30 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

27/31 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-8021868/1, se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV–Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín

27/32 rozpočtové opatření č. 1 
27/33 záměr projektu rekonstrukce veřejného osvětlení z dotačního titulu Ministerstva prů-

myslu a obchodu v programu EFEKT
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27/34 cenu vody pro stočné pro rok 2022 ve výši 40,79 Kč/m3 bez DPH a nájemné pro rok 
2022 ze Smlouvy o provozování kanalizační sítě ve výši 155 274,40 Kč bez DPH

27/35  zapojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
27/36 změnu jednacího řádu Zastupitelstva obce Písečná
27/37 poskytnutí finančního daru na odvodnění místní komunikace u čp. 113 ve výši maxi-

málně 50 % z celkových nákladů a maximálně do výše 30 000 Kč s vyplacením po rea-
lizaci stavby

2. Bere na vědomí
27/38 variantní studii výstavby komunikace v lokalitě Písečná – Závrší
27/39 víceletý finanční plán financování projektů
27/40 žádost čj. 738/2021 o nápravu škody

3. neschvaluje 
27/41  aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu Zpevněné plochy mezi KD a OÚ Písečná 

Usnesení č. 28 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 9. 3. 2022

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
28/1 program jednání
28/2 doplnění programu jednání
28/3 návrhovou komisi: p. Rathouská, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
28/4 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtus
28/5 pořadí nabídek na dodavatele elektrické energie 1. eYello k.s., 2. Pražská energetika 

a.s., 3. MND Energie a.s., 4. ČEZ ESCO a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu smluv 
s vybraným dodavatelem pro jednotlivá odběrná místa

28/6 poskytnutí finančního daru v souhrnné výši 100 000 Kč na pomoc válkou postižené 
Ukrajině prostřednictvím veřejných sbírek vyhlášených organizacemi Člověk v tísni, 
Charita, Adra a Český červený kříž 

28/7 rozpočtové opatření č. 2
28/8 zrušení usnesení č. 27/36 o změně Jednacího řádu zastupitelstva obce Písečná ze dne 

14. 2. 2022
28/9 Dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách poskytování služby “TAXI SENIOR“ s poskyto-

vatelem služby p. Zdenkou Dubanovou, IČO 88300153, se sídlem ČS. Armády 64, 739 
91 Jablunkov
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Schválený rozpočet obce Písečná na rok 2022 - PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET

Par. Pol. text na rok 2022

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 96 000
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů 378 000
1121 Daň z příjmu právnických osob 2 800 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 0
1211 Daň z přidané hodnoty 7 500 000
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000
1340 Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. KO 520 000
1341 Poplatek ze psů 21 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000
1361 Správní poplatky 10 000
1381 Odvod loterii a jiných podobných her kromě výh. hrac. př. 80 000
1511 Daň z nemovitostí 150 000

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 300 000
2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 0
4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 0
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 237 500
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SFŽP - Kotlíkové půjčky 30 000
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 550 000
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0

Nedaňové příjmy
2321 Kanalizace - nájemné SmVaK 142 000
3117 Základní školy - Přijaté pojistné náhrady 0
3349 Inzerce ve zpravodaji, obecní kalendář 5 000
3392 Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD) 50 000
3399 Záležitosti kultury 5 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – příjmy z pron. Výl. 70 000
3722 Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu 10 000
3725 Sběr a svoz ostatních odpadů (EKO-KOM) 160 000
4379 Sociální služby - rozvoz obědů 30 000
5213 Krizová opatření 0
5512 Příjmy z pronájmu HZ, přijaté náhrady 1 000
6171 Činnost místní správy 4 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000

15 362 500

8115 Převod rezervy z roku 2021 16 000 000
31 362 500Celkem

Daňové příjmy

Přijaté dotace

Financování

Příjmy celkem

Schválený rozpočet obce Písečná na rok 2022 - PŘÍJMY
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Schválený rozpočet obce Písečná na rok 2022 - VÝDAJE

Par. Pol. SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
na rok 2022

2212 Silniční hospodářství - zimní údržba, opravy MK 6 560 000
2292 Provoz veřejné silniční dopravy 78 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace 820 000
3117 Základní škola 810 000
3319 Kronika obce 3 000
3326 Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. pověd. 152 000
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. - Zpravodaj, kalendář 65 000
3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům; provozní náklady 270 000
3399 Sbor pro občanské záležitosti 450 000
3412 Veřejné sportoviště 125 000
3421 Využití volného času - Relax park, streetworkout 120 000
3429 Zájmová činnost a rekreace – Výletiště 190 000
3631 Veřejné osvětlení 200 000
3635 Územní plánování 100 000
3636 Územní rozvoj  (VO a vodovodní síť Lazy) 850 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 50 000
3713 Změny technologií vytápění 1 000 000
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 10 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 520 000
3723 Sběr a svoz ostatního odpadu 420 000
3726 Využívání a zneškodn.ostatních odpadů - BRKO 40 000
3745 Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce 70 000
3900 Individuální dotace 150 000
4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče - senior taxi 5 000
4379 Ostatní služby v oblasti sociální péče - rozvoz obědů 30 000
5269 Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy 0
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 15 000
5512 Požární ochrana 4 000 000
5519 požární ochrana - ost.zálež. - spol.projekt BRENNA 10 000
6112 Zastupitelstvo 1 420 000
6114 Volby do parlamentu ČR 0
6171 Místní správa (obecní úřad) 2 000 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50 000
6399 Ostatní finanční operace - Daň z příjmu PO za obce 0
6402 Finanční vypořádání minulých let 11 000

8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 1 500 000
22 244 000

6409 Rezerva z minulých let 9 118 500
Tvorba rezervy na obnovu kanalizace 390 000
Tvorba rezervy na obnovu vodovodu 24 000
Rezerva na nákup hasičského auta 0
Základní škola 4 500 000

4 914 000
REZERVA 4 204 500

31 362 500

Schváleno Zastupitelstvem obce Písečná na svém jednání dne 10. 12. 2021
č. usnesení 26/27

Vyvěšeno: 16. 12. 2021 Bc. David Ćmiel
Sejmuto: na stálo starosta obce

Zpracovala: Anna Pavlusová

Celkem

Výdaje celkem

Schválený rozpočet obce Písečná na rok 2022 - VÝDAJE
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Zažijte více v Těšínském Slezsku
Slevová karta Těšínské Slezsko Region Card 
poskytuje návštěvníkům slevy na ubytování 
ve vybraných hotelech a penzionech, dále 
na wellness procedury, skipasy, na vstupy 
do bazénů, do muzeí, na rozhledny a na 
další turistické atrakce. Výše slev dosahuje 
i 100 %.

Na webových stránkách www.tscard.cz 
je uveden přehled slev z různých oblastí. 
V oblasti ubytování lze dosáhnout až na 
30% slevy. Výše slev na vstupy do wellness 

center, na bazény či jiná sportoviště se 
pohybují kolem 20 %. S kartou se můžete 
vydat rovněž za kulturou a poznáním. 
Zámek Fryštát mohou držitelé karty navští-
vit zdarma – získají totiž 100% slevu ze 
vstupného a navíc pro druhou osobu získají 
50% slevu ze vstupného na prohlídku. Láká 
vás procházka přírodou, chystáte se na 
hory? I zde nezapomeňte na svou Těšínské 
Slezsko Region Card. Nabízí slevy ze vstup-
ného na rozhlednu nebo na skipasy. 

Kartu lze získat v síti infor-
mačních center od Mostů 
u Jablunkova po Bohumín 
nebo u smluvních partnerů, 
a to jako bonus k ubyto-
vání. Více informací zájemci 
najdou na webu www.tscard.
cz nebo www.tesinskeslez-
sko.cz. Kartu je možné také 
získat v rámci speciálních 
akcí. Sledujte facebookovou 
stránku a Instagram Těšínské 
Slezsko pro všechny. Najdete 
zde mj. zajímavé tipy na výlety 
a informace o zajímavých kul-
turních a sportovních akcích 
v Těšínském Slezsku.

Přehled aktuálních slev na 
webu https://www.tscard.cz/
sluzby-se-slevou/?all=1.

Q R  k ó d 
s  p ře h l e -
dem všech 
aktuálních 
slev:
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23. 4. Očkování psů a koček

30. 4.  Stavění máje

7. 5.  železný hasič  
  a noční soutěž v požárním útoku

21. 5.  Olympiáda spolků

8. 6.  Setkání jubilantů 

25. 6.  Radovánky

3. 7.  Letní kino

9. 7. Hasičská soutěž

24. 7.  Letní kino

Kalendář akcí
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6. 8.  Tůr de Gorol

20. 8.  Den obce Písečná

20. 8.  Běh Písečnou

21. 8.  Letní kino
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Veselé Velikonoce plné jarní pohody 
a dobré nálady

přejí
 starosta, zastupitelé  a zaměstnanci obce


