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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
jsem tady znovu s pravidelným hlášením o tom,
co se na obci a v zastupitelstvu děje. Moje hlášení je tentokrát specifické, je totiž poslední
v právě končícím čtyřletém volebním období,
které, zdá se mi, uteklo jako voda. Mé dnešní
hlášení bude o třech tématech, a to splašková
voda, dešťová voda a výroba elektřiny.
Nejdříve tedy ke způsobům likvidace splaškové
vody, o kterých jsem se obsáhle vyjadřoval
v minulém čísle a rád bych nyní některé informace zpřesnil a poupravil. V mezičase totiž
byly vyhlášeny podmínky podpory z dotačních
fondů, také byl zveřejněn harmonogram budoucích dotačních výzev a také bohužel přicházejí
zprávy o vývoji inflace a růstu cen stavebních
prací. Možná z mého výčtu tušíte, že zvládat
financování velkých staveb je v dnešní době
náročné. Také již nyní víme, že dotační podpora
se bude odvíjet od výše nákladů na jednoho připojeného obyvatele a to konkrétně ve výši 150
000 Kč dotace na jednoho připojeného. Co bude
nad stanovený limit, už obec platí ze svého.
Původní uvažovaný i prezentovaný rozsah pro
všechny lokality bez kanalizace nám vycházel
na hodnotu 280 000 Kč na jednoho připojeného,
spoluúčast obce by se tak pohybovala v úrovni
46 % podílu na celkových nákladech, odhadem
to je 39 mil. Kč. Navíc výzvy budou vyhlášeny
velmi rychle a na omezenou dobu, což nás nutí
zkrátit dobu projekční přípravy. Ve výsledku to
znamená, že do projekční přípravy bylo zastupitelstvem schváleno řešení pouze pro Závrší
a několik domů v lokalitách Jižní konec a Žihla
situovaných v blízkosti již vybudovaných kanalizačních stok. Celkově půjde o napojení cca 40
rodinných domů. U dalších lokalit jsme museli
brát ohled na malou hustotu zástavby, náročné
technické provedení nebo malý zájem o napo-

jení, což je i případ lokality Lazy. V oblastech,
kde v tuto chvíli nebylo rozhodnuto o pokračování projektové přípravy, se jeví jako velmi
pravděpodobná podpora instalace domovních
čistíren odpadních vod, kterou se už ale bude
zabývat nově zvolené zastupitelstvo.
Nyní k druhému tématu a tím je dešťová voda.
Počasí bývá i v našich zeměpisných šířkách
v posledních letech velmi nestálé a jeho nestálost se i nám v obci již několikrát negativně projevila v podobě extrémních srážek a přívalových
dešťů, které působily škody na majetku občanů.
Jak zvládat přívalové deště a bezpečně je převést naším územím z polí, luk a lesů do potoků
a řek, by nám měla poradit odborná firma
v rámci studie odtokových poměrů s návrhem
protipovodňových a protierozních opatření.
Smlouva byla uzavřena se společností Ekotoxa
s.r.o. se sídlem v Brně a zpracování studie podpořil dotací také Moravskoslezský kraj. Studie
bude hotová v první polovině roku 2023.
Třetí téma je opět zaměřeno do oblasti životního prostředí a provozních úspor budov. Na
velmi rychle stoupající ceny energií se rozhodlo
reagovat i zastupitelstvo a rozhodlo o záměru
instalací fotovoltaických elektráren na obecních budovách. Prvním krokem je zadání studie
pro budovy školy, obecního úřadu a výletiště,
která má navrhnout výkon instalovaných zařízení a posoudit podmínky jejich optimálního
využití. S energetickými úsporami se pojí i vznik
regionální energetické komunity Enerkom
Jablunkovsko, z. s., která bude sdružovat obce,
fyzické osoby, podnikatele i neziskové organizace za účelem poradenství v oblasti energetických úspor, ale jejím hlavním cílem je výroba
a sdílení elektrické energie v místní komunitě.
Vytvoření komunity má vést k posílení energetické nezávislosti na centrálních distribučních

Srpen 2022
soustavách a také případně generovat zisk pro
jednotlivé členy komunity z prodeje a sdílení
vyrobené přebytkové energie. Podmínkou
dosažení vyjmenovaných cílů je však přijetí
dlouho připravovaného energetického zákona.
Závěr mého textu je i pomyslnou tečkou za
mými příspěvky k vám občanům obce v rámci
právě končícího funkčního období. Rád bych
však na tomto místě poděkoval všem občanům
za čtyřletý mandát, za důvěru, cenné podněty
i zpětnou vazbu, kterou jsem od vás dostával.
Všem zastupitelům děkuji za vzájemnou spolupráci, za jejich ochotu řešit nelehké úkoly
samosprávy i za odpovědnost při realizaci celé
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řady uskutečněných projektů. Chci poděkovat
zástupcům zájmových spolků a organizací
působících v naší obci za spolupráci s obecním úřadem při organizaci mnoha úspěšných
sportovních, společenských a kulturních akcí.
Na závěr mého ohlédnutí si nechávám kolektiv
zaměstnanců Obecního úřadu Písečná. Byli jste
po celé čtyři roky mou oporou a skvěle fungujícím týmem, na který jsem se mohl vždycky
spolehnout, zvládli jsme mnoho náročných
projektů a za to vám patří mé díky.
Přeji všem krásné slunečné léto a v září přijďte
k volbám.
David Ćmiel, starosta obce

Obnova a vysvěcení kříže
V neděli 30. dubna 2022 se konala mše svatá
u kříže s korpusem ukřižovaného Krista v části
obce Písečná – Jižní konec. Kříž z roku 1941 byl
rekonstruován kamenosochařem a restaurátorem panem Martinem Bockem z Vendryně
na základě žádosti občanů, kteří poukazovali
na špatný stav kříže, jeho celkovou
sešlost a zvětrávání kamenné části.
Mši svatou sloužil P. Michal Krenželok a kříž po obnově znovu vysvětil.
Náklady na obnovu dosáhly výše
145 000 Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce. Obnova kříže byla
podpořena z rozpočtu Ministerstva
zemědělství v rámci dotačního titulu
12966 – Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků dotací ve výši
70 000 Kč.
Na obnově celého prostranství se
podíleli také občané obce a v této
souvislosti bych chtěl jmenovat
především pana Jana Cieślara, který

zajistil obnovu oplocení a dalších prvků.
V rámci obnovy bylo na náklady obecního
rozpočtu provedeno i odborné ošetření stromů
rostoucích u kříže.
David Ćmiel, starosta obce
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Informace obecního úřadu…
Oznámení o personální změně
Od 1. července došlo na obci k personální
změně. Do pracovního poměru nastoupil pan
Robert Niedoba, který ve funkci údržbáře
a řidiče pro rozvoz obědů nahradil p. Petra
Fiedora.

Den Země v Písečné
Velký obdiv a poděkování patří všem dobrovolníkům z řad občanů a našich spolků, (SDH
Písečná, PZKO, Sdružení rodičů a Spolek přátel
kultury a sportu), kteří se na úklidu podíleli.
Sešlo se nás zhruba 25 včetně dětí.
Písečná je krásná obec a teď i krásně uklizená.
Přibližně jsme sesbírali 500 kg odpadů z lesů,
příkopů u silnic, turistických tras a potoka.
V závěru jsme výsledky úklidu probrali u táboráku. Akce se uskutečnila v rámci kampaně
Místní agendy 21, zaměřené na udržitelný
rozvoj naší obce a v rámci akce Ukliďme svět/
Ukliďme Česko 2022.

Výzva - tipy na vánoční strom
Milí spoluobčané, i v letošním roce bude v centru Písečné ozdoben a nasvícen vánoční strom.
Pomůžete nám jej najít? Pokud máte někdo přerostlý smrk nebo jedli ve své zahradě a chcete
se jí zbavit, kontaktujte obecní úřad.
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Z odpadového hospodářství
• Poplatky za odpady
Poplatky za komunální odpad na rok 2022
jsou splatné do 31. 8. Je možno uhradit je
přímo na obecním úřadě nebo převodem na
bankovní účet vedený u Komerční banky č. 27  3731320247/0100, variabilní symbol - číslo
popisné.
Tento bankovní účet slouží pouze k placení
poplatků za odpady.
• Motivační a evidenční systém odpadového
hospodářství (MESOH)
Upozorňujeme všechny občany, že 30. 9. bude
ukončen aktuální MESOH rok. Během násle-

dujícího měsíce dojde ke zpracování podkladů
a v průběhu měsíce listopadu je nutné si překontrolovat konečný stav eko bodů na svém
odpadovém účtu. Případné nesrovnalosti či
připomínky je možno reklamovat nejpozději
do 30. 11 2022, na pozdější reklamace nebude
brán ohled. V případě, že budete potřebovat
poradit, obraťte se na obecní úřad.
• Separovaný odpad v pytlích
MODRÝ – papír ŽLUTÝ - plast
Svozový den je vždy ve středu v ranních hodinách. Do konce roku 2022 bude ještě 5 svozů,
a to ve 35., 39., 43., 47. a 51. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 17. 9. 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

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných,
lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie,
zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky,
hasicí přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.
Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!
K likvidaci nadbytečného komunálního odpadu využijte sběrného dvora Společnosti
SMOLO CZ s.r.o. v Jablunkově
Telefonní číslo: 602 622 814
Provozní doba:
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		

7.00 – 16.30
7.00 – 14.30
7.00 – 16.30
7.00 – 14.30

Pátek		
Sobota 		
Neděle

7.00 – 14.30
7.00 – 12.00
zavřeno
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Nabíjecí stanice pro elektrokola a mobily na Výletišti
V rámci společného projektu Sdružení obcí
Jablunkovska bylo v rámci našeho regionu
nainstalováno 16 nabíjecích stanic pro elektrokola a mobily. Projekt s názvem „Jablunkovsko
plné energie“ podpořil dotací Moravskoslezský
kraj. U nás v obci byla nabíječka umístěna ve
volnočasovém areálu Výletiště.
Nabíječka nabízí prostřednictvím čtyř boxů
nabití čtyř elektrokol současně. Součástí vybavení jsou dva univerzální konektory DC 2.1 a po
jednom konektoru SHIMANO a BOSCH. Dále je
možné v jednotlivých boxech nabití mobilních
telefonů.
Cílem projektů je zlepšení služeb pro cyklisty
a zatraktivnění regionu pro turisty.
David Ćmiel, starosta obce

Setkání jubilantů
Gratulace s přáním pevného zdraví a všeho dobrého, věnování dárků, vystoupení dětí
z MŠ Písečná i folklorního souboru Lomňánek. To vše bylo součástí příjemného odpoledne, které jsme věnovali našim jubilantům. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání.
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili a oslaví
v měsících lednu, únoru, březnu a dubnu svá životní jubilea.
Květen
Boleslav Szkandera
Stanislav Szkatula
Milan Sabol
Jiří Cieślar
Lubomír Hejnyš

80 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Písečná 29
Písečná 120
Písečná 82
Písečná 108
Písečná 65

Červen		
Josef Podškubka
Antonín Lipowski
Alžběta Kurková
Vanda Hamroziová

80 let
80 let
75 let
75 let

Písečná 188
Písečná 1
Písečná 144
Písečná 91

Červenec
Emilie Byrtusová
Anna Badová
Jarmila Slowiková

80 let
75 let
60 let

Písečná 14
Písečná 168
Písečná 22

Srpen
Jan Noga
Terezie Slowiková
Jana Boturová
Jaroslav Lubojacki
Věra Nitschneiderová

90 let
85 let
75 let
75 let
60 let

Písečná 121
Písečná 131
Písečná 171
Písečná 75
Písečná 195

Přejeme všem pevné
zdraví, hodně štěstí, elánu,
spokojenosti a pohody do dalších let.
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Zprávičky z naší školičky
„Naše školka, pěkná školka, rádi do ní chodíme,
pěkně si tam pohrajeme a přitom se učíme…“
Tak by se ve zkratce dalo shrnout druhé pololetí
školního roku. S příchodem jara a sluníčka jsme
načerpali novou energii a společně s klauny
jsme si užili dětský karnevalový rej. Děti se
zapojily do nejrůznějších her, ale největší
úspěch měla bublinková show. Nejstarší předškoláci v rámci projektu Malý řemeslník opět
navštívili Dům dětí a mládeže v Jablunkově,
kde si vyrobili dřevěnou hračku. Prohloubily

si tak své zkušenosti s řemeslnou činností,
s používáním jednotlivých nářadí. Obě dvě
třídy si pod vedením paní učitelek připravily
vystoupení na besídku ke Dni matek. Děti pilně
nacvičovaly a za velmi vydařené vystoupení
byly odměněny formou potlesku, úsměvů nejen
maminek, ale i slzičkami dojetí. Nejstarší děti
ze třídy Šikulů pak ještě nachystaly krátký program pro jubilanty. Mezinárodní den dětí jsme
jako již tradičně oslavili hledáním pokladu. Pro
děti byla připravená stezka s různými úkoly a po
jejich úspěšném splnění i truhlička se sladkým
pokladem. Paní učitelky si pro děti nachystaly
různé sportovní disciplíny, a tak se mohla uskutečnit sportovní olympiáda. Všechny děti se
s jednotlivými disciplínami popraly jako opravdoví sportovci. A protože nám počasí přálo,
zorganizovaly jsme pro děti ještě sportovně
dopravní dopoledne – děti závodily na odrážedlech a koloběžkách. Některé děti se s jízdou na
koloběžce teprve seznamovaly, některé byly na
koloběžce jako rybky ve vodě. V měsíci květnu
proběhl zápis do mateřské školy – bylo přijato
celkem 12 dětí. Ani v červnu jsme s tempem
nepolevili. Nejdříve jsme se, společně s rodiči,
vypravili na výlet do Dinoparku Ostrava. Poté 30
nejstarších dětí navštívilo Planetárium Ostrava.
Exkurze do planetária se uskutečnila v rámci
projektu Šablony III. Děti se seznámily s noční
oblohou a souhvězdími, zhlédly sférický film
Se zvířátky do vesmíru. Mohly si pod vedením
lektorky vyzkoušet a osahat interaktivní prvky
a pomůcky, což se dětem velmi líbilo. Rovněž
proběhlo tradiční focení a tablo s předškoláky
bylo vystaveno ve školní vývěsce. Děti z obou
tříd si na závěr měsíce června nacvičily tanečky
na Dětské radovánky. Také jsme se rozloučili
s našimi předškoláky – proběhlo Pasování na
školáka. Prázdninovým provozem v měsíci
červenci jsme zakončili školní rok 2021/2022.

Srpen 2022
Podnikali jsme výpravy do lesa, ochutnávali
lesní plody, na zahradě stavěli hrady z písku
a během vycházek pozorovali rostoucí plodiny,
rostliny a květiny. Budoucím školákům přejeme
úspěšný start v 1. třídě. A na ostatní děti se po
prázdninách zase těšíme v září v naší školce. Na
závěr bych chtěla poděkovat Sdružení rodičů
s pomocí organizace a realizace Karnevalu,
besídky ke Dni matek a Dětských radovánek.
Bc. Monika Ježowiczová, vedoucí učitelka MŠ
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Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022
Letošní školní rok byl pro děti, žáky i učitele plný
různých akcí. Onemocnění Covid 19 nás tentokrát nezasáhl v takové míře jako v loňských
letech a mohli jsme se věnovat vzdělávacím
i mimoškolním aktivitám.
Žáci jako každoročně absolvovali plavecký
výcvik v Bystřici. Navštívili jsme Velký svět techniky a Planetárium v Ostravě. Spolupracovali
s místními spolky a okolními školami. Připravovali výrobky na velikonoční jarmark a nacvičili
vystoupení v rámci MDŽ. Také jsme vítali naše
občánky a pro místní Klub důchodců vystoupili
na akci u příležitosti Dne matek.
Žáci 5. ročníku zdárně zvládli SCIO testování
a testování znalostí organizované Českou školní
inspekcí, kde odpovídali na otázky z oblasti
matematiky, českého jazyka a všeobecných
dovedností.

V dubnu a květnu proběhly zápisy českých
i ukrajinských žáků do 1. ročníku. V příštím
školním roce se do školních lavic poprvé posadí
7 prvňáčků.
Na začátku školního roku jsme se zúčastnili přespolního běhu. Na fotbalovém turnaji McDonald
cupu žáci byli ve velké konkurenci velmi úspěšní
a skončili na druhém místě. Celý rok jsme se
věnovali disciplínám olympijského víceboje.
V atletickém trojboji získali dvě medaile. Další
sportovní soutěží byl Odznak všestrannosti, ve
kterém v zajímavých a náročných disciplínách
naše žákyně vybojovala postup do dalšího kola
v Havířově. Ukázky správné techniky, motivaci
ke sportu a udržení kondice přispěl pan Lubojacki, trenér běžeckého oddílu, a jeho svěřenci,
z nichž jeden je náš bývalý žák Vojta Turek, který
má před sebou velmi slibnou atletickou kariéru.
V literárních a výtvarných soutěží jsme také
nezaháleli. Žáci se zapojili do soutěže „Karel
rád čte“, spolupracovali jsme se slovenskou
školou na tvorbě záložek se vzkazy, které jsme
si následně vyměnili. Malíři se podíleli na tvorbě
kalendáře a své vydařené kresby posílali do
různých soutěží.

Srpen 2022
Ve škole proběhlo několik preventivních akcí
zaměřené na nástrahy internetu i na vztahy
mezi žáky. Akce prováděly externí organizace
a také v rámci práce koordinátora preventivních
patologických jevů fungující ve škole.
S narůstající potřebou znalostí informační technologie a nutností vzdělávat žáky v této oblasti
jsme začali v tomto školním roce vyučovat
informatiku již od 4. ročníku. Díky podpoře MAP
Jablunkov fungoval kroužek robotiky. V rámci
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projektu Národního plánu obnovy jsme obdrželi finance a mohli nakoupit roboty a jejich
příslušenství. Dokonce se nám povedlo získat
jako dar 3D tiskárnu z firmy Prusa Research a.s..
Naše škola je taktéž zapojena do různých
projektů. V rámci projektu Šablony III mohli
tři pedagogové z naší školy absolvovat stáž na
Islandu, kde se seznámili s novými metodami
výuky, alternativním přístupem ke vzdělání
a poznali místní prostředí. Dalšími aktivitami
bylo doučování žáků, tandemová
výuka, sdílení zkušeností s dalšími
pedagogy jiných škol a využití
školního asistenta jako pomoc
některým dětem i žákům. Od září
bychom chtěli začít realizovat
projekt Operačního programu
Jana Ámose Komenského, který
svými nastavenými aktivitami
bude efektivně podporovat žáky
i pracovníky školy. Mléko do škol
a Ovoce a zelenina do škol jsou
projekty, které podporují žáky ke
zdravotnímu životnímu stylu.
V letošním školním roce nás také
navštívila Česká školní inspekce
a kontrola ze Státní hygienické
stanice, které provedly hloubkové
kontroly. Všechno dopadlo na
výbornou díky práce zkušených
pedagogů a skvělému týmu provozních zaměstnanců. Touto
cestou bych jim chtěla velmi poděkovat za jejich práci, přístupu k ní,
píli a zodpovědnost.
Poděkování patří také zřizovateli
školy a místním spolkům za jejich
podporu.
Mgr. Eva Byrtusová,
ředitelka školy
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SRPŠ
Velikonoční jarmark

Jarní tancovačka

Letos poprvé jsme se pustili do realizace Velikonočního jarmarku, který proběhl dne 10. 4.
na Výletišti. Všichni návštěvníci, kteří přišli
nasát Velikonoční atmosféru, měli možnost
také zakoupit různé Velikonoční dekorace, či
posedět u něčeho dobrého, a také si vyzkoušet
pletení tradiční pomlázky. Veškeré Velikonoční
předměty vyrobily děti naší základní školy,
paní učitelky a také další zaměstnanci školy,
do tvoření se ne menší měrou zapojili rodiče
žáků. Všem mockrát děkujeme. Určitě to
nebyla poslední akce toho charakteru.

Další naší novou akcí byla „Jarní tancovačka“.
Tato akce byla tak trochu náhradou za ples.
Jako při konání tradičního plesu měli pánové
možnost potěšit dámy kytičkou a dámy pak
pánům možnost ozdobit košili krásnými kotiliony. Ty si pro nás připravila mateřská škola.
Stejně jako „ples“ samotný, bylo také součástí
netradiční pohoštění. Vynikající večeři formou
rautu připravil sám šéfkuchař Zámečku Petrovice u Karviné Vojtěch Beseda se svým skvělým
týmem .

MDŽ, Den matek, Karneval
K příležitosti oslavy Mezinárodního dnu žen si
paní učitelky s dětmi základní školy připravily
krásné vystoupení.
Ani mateřská škola nezahálela a paní učitelky
ze „školky“ nacvičily s dětmi úžasné vystoupení. Dětičky předvedly svůj um při oslavě
Dnu matek všem svým maminkám a dalším
blízkým.
Dne 25. 3. se Kulturní dům proměnil v zámek
pro princezny, úl pro včeličky, kanalizační
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stoky pro želvy Ninja, policejní stanici pro
policistu, týpí pro indiány, jeskyně pro víly
a mnoho dalších kouzelných světů. To naši
nejmenší měli karneval, pobavit a roztančit je
přišli znamenití Klauni na volné noze.
Během všech těchto akcí jste měli možnost si
k příjemnému posezení dopřát něco dobého.
Pohoštění pro Vás připravilo SRPŠ.

Radovánky
Poslední akce v letošním školním roce byly
Dětské radovánky. Paní učitelky jak z mateřské školy, tak také ze základní školy věnovaly
nemalé úsilí do přípravy a nacvičování náročného, a však velmi zdařilého vystoupení našich
dětí. Díky dotacím se nám povedlo zajistit pro
děti bohatý program: skákací hrad, malování
na obličej, a také spoustu krásných cen, které
děti získaly za účast v soutěžích. Za tyto dotace
děkujeme obecnímu úřadu Písečná.
Na závěr tohoto textu bychom chtěli velmi
poděkovat celému pedagogickému sboru,
nejen za radovánky, ale za veškerou práci
s našimi dětmi během celého školního roku.
Dále chceme poděkovat všem rodičům
a přátelům školy, kteří se aktivně zapojují do
realizace nejrůznějších akcí, ať už přípravou,
obsazením funkcí, či úklidem. Jste skvělí!

A teď jedna prosba. Vás všechny chceme oslovit a poprosit, vytrvejte s námi, ať můžeme
pokračovat a připravovat pro děti další akce.
A vy, koho to zatím moc nalákalo, pojďte do
toho, prosím, příště s námi. Poznáte další
skvělé lidi a zažijete spoustu legrace. Těšíme
se na Vás při konání Dne obce Písečná :-)
Sdružení rodičů Písečná

ZPRAVODAJ
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Společenské aktivity Klubu důchodců v Písečné
Opět jsme se začali scházet po omezeních, které
způsobil Covid. 11. května jsme oslavili Den
matek a popřáli našim důchodkyním. Ve spolku
máme 51 žen. Kulturní program nám zajistila
naše základní škola, v divadelním představení
Popletené pohádky. Bylo to hezké vystoupení,
děkujeme všem žákům a učitelkám.
V měsíci červnu, na zelené svátky, jsme si
usmažili vajíčka. Sešlo se nás 65 důchodců,
velké množství vajec a také jsme opékali párky.
Počasí nám přálo a senioři se dobře bavili.

7. července jsme si vyjeli autobusem na zájezd
do Rybího domu a Archeoparku v Chotěbuzi.
Rybí dům, obří akvária o objemu 300 000
litrů vody, rozmanité druhy ryb. Archeopark
je skvělé ohrazené středověké slovanské hradisko. Zájezd se všem líbil a zúčastnilo se ho
35 důchodců. Na zájezdě byl také náš nejstarší
muž našeho spolku pan Jan Noga, který letos
slaví 90 let. Přejeme mu a všem našim důchodcům hodně zdraví, spokojené stáří a hezké naše
další kulturní a společenské akce.
Za výbor Klubů Důchodců Písečná Miroslav Ćmiel
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SDH Písečná
Dne 7.5.2022 jsme uspořádali soutěž Železný hasič
Iron man a noční soutěž
v požárním útoku. Zasoutěžit si k nám dorazili i naši
partneři z Brenne. Za Písečnou v kategorii nad 35 let
obsadil Jaroslav Hanzel
1. místo a ve štafetě jsme
taktéž získali 1. místo. Po
té následovala noční požární soutěž, v niž se
jak ženy tak i muži umístili shodně na 2. místě.
V dalších dnech jsme se vrhli s dětmi na tréningy, a hned při prvním závodě v Dolní Lomné
se povedlo starším žákům ukořistit 1. místo
a dorostu 2. místo. I v dalších soutěžích se jim

povedlo posbírat moc
hezké umístění a poháry.
Dne 10.7. jsme uspořádali
v Písečné závody v požárním útoku, kde se nám
dopoledne předvedlo
úctyhodných 52 dětských
družstev a odpoledne
24 dospělých mužstev.
Od dopoledních do večerních hodin naše sportovce hojně povzbuzovali
skalní příznivci a další nadšenci požárního
sportu. Naši mladí sportovci, od „školičkových“
po dorost, předvedli skvělé výkony, za které
byli odměněny medailemi. Dorost se dokonce
zúčastnil dospělých závodů, jak za ženy, tak i za
muže. A při své premiéře si vedli velmi dobře
a umístili si na stupních vítězů. Tady jsou pak
vidět výsledky práce s mládeží. Na závěr chci
poděkovat všem, kteří nás a děti přišli podpořit na soutěžích a samozřejmě velké dík patří
i obci, která nás podporuje a spolupracuje
s námi.
S pozdravem
Buček Zdeněk, SDH Písečná
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SPOLEK PŘÁTEL KUTURY A SPORTU NA PÍSEČNÉ
Letos už konečně mohla spolková činnost opět
naplno propuknout. O vydařeném maškarním
plese na téma hippie jsem již psal v dubnovém
zpravodaji. Další akcí spolku bylo Stavění
máje. Byla to krásná akce, škoda jen, že úsilí
a snaha byla zhaněna několika výrostky, jenž
i přesto, že byl máj hlídaný, tak jim nečinilo
problém nám našeho hlídače násilím odstavit
a máj skácet…

hosté z Hrádku. Bramborovou čtvrtou pozici
brali přátelé z Bukovce, páté místo pořádající
Spolek přátel z Písečné, šesté skončilo naše
Sdružení rodičů, sedmý Pivní klub Špína
z Jablunkova a na posledním osmém sympatické místě družstvo zahraničních hostů
z polské Brenne. V tomto klání, ale nebylo
moc důležité, kdo jak skončil, ale spíše kolik
úsměvů jednotlivé soutěže vyvolaly, neboť
tady platilo osvědčené „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!“. Všechny spolky přislíbili
účast i na příští rok, takže se budeme těšit,
jak si povedou v roce 2023.

Plnění nádoby přes brčko

Dalo nám práce Májku postavit, škoda, že tak
neslavně dopadla…

Olympiáda spolků
Olympiáda spolků se po čase opět vrátila na
Písečnou a šlo znova o moc vydařenou akci.
Nejlépe si v klání spolků vedl spolek z Písku,
jenž skončil na prvním místě. Hned za nimi
se na druhém místě umístnil spolek z naší
obce, konkrétně PZKO, na třetím místě byli

Vybírání jablek ústy z vaničky bylo těžké, ale
divácky atraktivní
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Společná fotografie po skončení Olympiády spolků

Vaječina Spolku

A co nás ještě čeká a nemine?

Jak už to tak bývá zvykem, tak zatím co na
Olympiádě spolků nám krásně svítilo sluníčko, tak na Vaječině zrovna dvakrát teplo
nebylo. Ale i tak jsme si společné chvíle
s členy našeho Spolku přátel náležitě užili
a mohli si i pochutnat na výborném guláši,
který nám tradičně navařili Jenda s Maruškou
Byrtusovi. A po vaječině se taky jen zaprášilo.

Do vydání prosincového zpravodaje nás čeká
například Olympiáda pro děti, která se koná
10. září, jejž pořádáme společně se Sdružením
rodičů z Písečné. Dále pak na svatého Václava, tedy ve středu 28. 9. se můžete s námi
vydat pěšky na Lysou Horu. Pojedeme vlakem
z Návsí po šesté hodině ranní a po přestupech
v Českém Těšíně, Frýdku a Frýdlantu dorazíme
do Ostravice, odkud se vydáme již po svých
na královnou našich Beskyd, Lysou Horu,
kde se občerstvíme a poté vydáme dále přes
Ježanky, Bílý Kříž, Malý Polom až do Horní
Lomné, odkud se už autobusem vydáme vstříc
svým domovům. Snad nám počasí vyjde,
o legraci určitě opět nouze nebude.

Plnění nádoby přes brčko

U závory cestou z Lysé je vždy příležitost se trochu
„občerstvit“ 
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Usnesení
Usnesení č. 29 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 11. 4. 2022
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
29/1
program jednání
29/2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, p. Benek
29/3
ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtus
29/4
plnění usnesení č. 27 ze dne 14. 2. 2022
29/5
plnění usnesení č. 28 ze dne 9. 3. 2022
29/6
hodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rozšíření vodovodní sítě v obci
Písečná, I. etapa“ a schvaluje Smlouvu o dílo se společností VODOSTAV OSTRAVA, s.r.o.,
IČO 46577319, se sídlem Gorkého 28, 702 00 Ostrava
29/7
podmínky zadávacího řízení na výběr projektanta akce „Zpracování projektové dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci Písečná“
29/8
vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství – „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – obec Písečná“
29/9
zpracování podkladů a žádosti o dotaci v programu EFEKT III – NPO Výzva č. 1/2022
na „Rekonstrukci veřejného osvětlení“ s firmou Lighting Projects Consulting s.r.o.,
IČO 61062057, Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6
29/10
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Přípojka NN, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněná plocha – Sportovně relaxační park Písečná“ se společností GOJAS alfa, s.r.o.,
IČO 08858454, se sídlem Vendryně 52, 739 94
29/11
Smlouvu o právu provést stavbu s p. Lenkou Bazgierovou, trv. bytem Palackého 430,
Třinec - Lyžbice, 739 61
29/12
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s Ing. Jakubem Cieslarem, bytem
Písečná 37
29/13
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-8028497/03 se společností
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02
29/14
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, se společností HoralNET s.r.o., IČO 02649586, se sídlem Nádražní 50, 739
91 Jablunkov
29/15
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Písečná – studie odtokových poměrů a protipovodňových a protierozních opatření“
29/16
revokaci usnesení č. 26/24 ze dne 10. 12. 2021, kterým ZO schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava na
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027
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poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná do výše 300 000 Kč Moravskoslezskému
kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, na realizaci 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
poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95,
181 02 Praha 8, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s.
rozpočtové opatření č. 3/2022
uzavření Darovací smlouvy na darování spoluvlastnických podílů pozemku parc.
č. 212/3, trvalý travní porost, pod místní komunikací – s p. Janem Gazurem, bytem
Bezručova 481, Třinec – Staré Město, p. Josefem Lyskem, bytem Písek 177, p. Antonínem Martynkem, bytem Písečná 101, p. Jaroslavou Martynkovou, bytem Písečná 101,
p. Romanem Martynkem, bytem Písečná 227, manželi Bronislavem a Emilií Martynkovými, oba bytem Písek 423 a p. Danielem Pyszkem, bytem Písek 137
Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

2. Bere na vědomí
29/22
informace o zrušení zadávacího řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového
hospodářství - „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – obec Písečná“
29/23
dopis p. Mateusze Jachnického, bytem Písečná 165, k finanční podpoře výstavby dešťové kanalizace
3. Neschvaluje
29/24
žádost o finanční příspěvek firmy Alzheimer home, z.ú., Urešova 1757, IČO 03593207,
Praha 4, 148 00, pracoviště Bezručova 479, 739 91 Jablunkov

Usnesení č. 30 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 9. 5. 2022
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
30/1
program jednání
30/2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Ing. Byrtus
30/3
ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová, p. Benek
30/4
výsledky hodnocení zadávacího řízení na výběr projektanta akce „Zpracování
projektové dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace
v obci Písečná“ a schvaluje Smlouvu o dílo se společností MEDIUM project EU s.r.o.,
IČO 28778847, se sídlem Pardubice – Rosice, Riegrova 431, PSČ 553 51
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podání žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro spolkovou činnost v objektu Výletiště
Písečná čp. 224, ve výzvě MAS Jablunkovsko
Smlouvu č. 24207/IV-12-8023429/Písečná, parc.č. 245/1 NNk, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

2. Bere na vědomí
30/7
informaci o podání žádosti o dotaci SDH Písečná ve výzvě MAS Jablunkovsko
30/8
program Dne obce Písečná

Usnesení č. 31 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 27. 6. 2022
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
31/1
31/2
31/3
31/4
31/5
31/6
31/7
31/8
31/9

31/10
31/11

31/12
31/13
31/14

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, p. Benek
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
plnění usnesení č. 29 ze dne 11. 4. 2022
plnění usnesení č. 30 ze dne 9. 5. 2022
rozšíření projektu MK 212 Lazy spočívající v prodloužení komunikace a výstavbě
vodovodu
zpracování „Studie energetických úspor objektů v obci Písečná“ firmou HEGAs, s.r.o.,
Kaštanová 182, 739 61 Třinec
záměr vstupu obce do spolku ENERKOM Jablunkovsko, z.s.
hodnocení nabídek „Studie odtokových poměrů Písečná v katastrálním území Písečná
u Jablunkova a Jablunkov“ a schvaluje smlouvu s firmou EKOTOXA s.r.o., IČO 64608531,
se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole
žádost ZŠ a MŠ Písečná o povolení výjimky z počtu žáků základní školy pro školní rok
2022/2023
realizaci projektu OP JAK, Výzva č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I s názvem projektu „Šablony I – ZŠ a MŠ Písečná – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů,
inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči žáků“
Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky obce Písečná
Požární řád obce Písečná
Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná, o místním poplatku za užívání veřejného
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prostranství
stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026, zastupitelstvo
bude sedmičlenné
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02131961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, IČO 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Závěrečný účet obce Písečná za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2021 sestavenou k 31. 12. 2021
Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace,
Písečná 42 za účetní období 2021 sestavenou k 31. 12. 2021
rozpočtové opatření č. 4

2. Bere na vědomí
31/22
31/23
31/24

úpravu rozpočtu provozního příspěvku k 30. 6. 2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Písečná
informace o zpracování projektové dokumentace „Využití dešťové vody – dešťová
kanalizace“ v areálu výletiště
informace o instalaci nabíječky na elektrokola a mobily v areálu výletiště

Kalendář akcí
20. 8. 		 Den obce Písečná
20. 8. 		 Běh Písečnou
20. 8. 		 Fotbalový turnaj
21. 8. 		 Letní kino – MYŠI PATŘÍ DO NEBE
10. 9. 		 Dětská olympiáda
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peněz

Více zážitků za méně

Více informací
na www.tesinskeslezsko.cz

Těšínské Slezsko Region

card
• Za mamutí stoličkou do Bohumína
• Za pohodou i raritou do Karviné
• Těrlická přehrada aneb léto u vody pro všechny
• Tajemství Těšína – města ve dvou zemích
• Za rytíři na Velkou Čantoryji
• Objev Kozubovou
• Na kole kolem Mostů
• Známé i neznámé Trojmezí

Vybírej z následujících tipů na výlet.
Zvládneš je všechny?

Poznávej Těšínské Slezsko
a vyhraj hodnotné ceny.

z
www.tesinskeslezsko.c
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POZVÁNKA
na tradiční sousedský turnaj v minikopané
KDY:
KDE:
PREZENCE:
ZAČÁTEK:
STARTOVNÉ:

v sobotu 20. 08. 2022
hřiště areálu Výletiště Písečná
od 7.15 hod
8.00 hod
200,- Kč / osoba

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
 7.45 hod – losování týmů, rozhodčí zajištěn
 časový rozsah – 2 x 7,5 min (výměna stran bez přestávky), 5 + 1 hráčů na hřišti
 občerstvení zajištěno
 kontaktní osoba Mgr. Pavel Kantor, tel. 606 785 914, mistostarosta@obecpisecna.cz
Srdečně zve organizační výbor obce Písečná

pod záštitou obce Písečná

Přijďte se proběhnout –
srdečně zveme!

Závod se koná v centru Písečné v rámci oslav Dne obce Písečná,
start a cíl je u Kulturního domu Písečná.

20. srpna 2022 od 8:00 hodin

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

2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
1988
1987
1988
1978
1968
1967

a mladší
- 2016
– 2014
– 2012
– 2010
– 2008
- 2006
– 2004
a mladší
a starší
a mladší
- 1987
- 1977
a starší

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

malý okruh
malý okruh
malé okruhy
malé okruhy
malé okruhy
velký okruh
velké okruhy
velké okruhy
velké okruhy
velké okruhy
velké okruhy
velké okruhy

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

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

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!

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

8:00 - benjamínci
8:10 - mladší přípravka
8:20 - přípravka h. + d.
8:40 - před žactvo h. + d.
9:00 - mladší žactvo
9:20 - starší žactvo
9:20 - dorost
10:00 – junioři
10:00 - ženy do 34
10:00 - ženy nad 35
10:00 - muži do 34
10:00 - muži 35 - 44
10:00 - muži 45 - 54
10:00 - muži nad 55

Časový rozpis a kategorie:

Šatny a WC: zajištěny v Kulturním domě v centru obce v bezprostřední blízkosti startu a
cíle
Informace: David Ćmiel, tel.: 725 146 249, starosta@obecpisecna.cz nebo OÚ Písečná,
tel.: 558 359 825, mob.: 734 218 515, urad@obecpisecna.cz

Popis tratě: malý okruh o délce 650 m, velký okruh o délce 2600 m, z části travnatý
povrch, z části asfaltový povrch, převýšení trati na velkém okruhu 70 m, 468 m. n. m. –
398 m. n. m.

Startovné: ročník 2004 a mladší zdarma, ostatní kategorie – 50,- Kč

Přihlášky: od 7:00 hod. nejpozději však 30 min před startem příslušné kategorie,
skupinové přihlášky předem na e-mail: urad@obecpisecna.cz,

Závodní kancelář: Obecní úřad Písečná, Písečná čp. 262, PSČ 739 91, od 7:00
hodin

Místo: Písečná – centrum, Lazy, Žihla, z části i katastr Jablunkova

Pořadatel: Obec Písečná a organizační výbor, místní zájmové spolky
ředitel závodu: Mgr. Ivona Ćmielová
hlavní rozhodčí: Mgr. Ivona Ćmielová

Datum: sobota
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V pořadí druhý projekt Místní akční plán pro ORP Jablunkov II po čtyřech letech realizace končí

V projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009
093 (dále MAP II) bylo zapojeno celkem 20 škol
a školských zařízení z 12 obcí ORP Jablunkov.
Cílem projektu byla podpora zkvalitňování
školství a vzdělávání ve spolupráci se všemi
aktéry vzdělávání, tzn. pedagogy, vedením škol,
neformálními vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky
a veřejností. Rozpočet činil více než 11 milionu
korun a byl financován z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.
Celkem se podařilo zrealizovat přes 111 jednorázových akcí, 17 dlouhodobých aktivit,
9 celoúzemních soutěží a nespočet pravidelných výjezdů škol a školských zařízení do různých vzdělávacích center. Projekt byl zaměřen
především na rozvoj matematické a čtenářské
gramotnosti, inkluzi, podporu polytechnického
vzdělávání, rozvoj občanských kompetencí,
kariérového poradenství a financování ve
školství. Na rozvíjení těchto oblastí byly vytvořeny pracovní skupiny, jejíž členy byli většinou
pedagogové škol Jablunkovska a další odborníci těchto sfér.
Všechny zapojené školy měly možnost pravidelně navštěvovat zážitkové aktivity vedoucí
k zájmu a rozvoji polytechnického vzdělávání
a dovedností dětí a žáků. Školy volily nejčastěji
vzdělávací programy ve Světě techniky v Ostravě,
URSUS v Dolní Lomné, Interaktivní učebně biologie v DDM Třinec, Archeoparku v Chotěbuzi,
Planetáriu v Ostravě, Hyundai v Nošovicích,
Marlence ve Frýdku – Místku, ZOO v Ostravě,
Třineckých železárnách, muzeích a jiných.

V projektu fungoval i rodilý mluvčí z Irska, který
pravidelně navštěvoval 10 základních škol
v území a vyučoval zde anglický jazyk.
V současném moderním školství je kladen
důraz zejména na digitalizaci ve vzdělávání,
ale zároveň na polytechnické vyučování na
školách. Proto byly v rámci fungování pracovní
skupiny polytechnika a digitalizace podpořeny
pravidelné výjezdy škol a školských zařízení do
různých vzdělávacích institucí. V lednu 2020
byla spuštěna nyní velmi oblíbená aktivita
Malý řemeslník, kdy si děti mateřských škol,
pod dohledy lektorů, vyráběly dřevěné hračky
v dílnách DDM Jablunkov a tím rozvíjely svou
manuální zručnost. Poslední školní rok probíhaly na 14 zainteresovaných školách a školkách
kroužky robotiky, které u dětí a žáků rozvíjely
základy IT dovedností a programování.
Celkem 17 aktivit vytvořila pracovní skupina
pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V této oblasti
se jako velmi zdařilá opakovaně vyhlašovala
soutěž ve čtení uměleckého textu s prvky dramatizace – Karel čte rád aneb… Soutěž byla
realizovaná v prezenční formě, později v souvislosti s proticovidovými opatřeními i online
a bylo tak podpořeno i zdokonalování v IT
technice žáků. Metodická setkání s psychology
a jinými odborníky i semináře na různá témata
této oblasti pedagogové v území hodnotili
pozitivně a přínosná byla i úzká spolupráce
s JACKI-knihovnou Jablunkov. Aktivita Hravé
čtení s knihovnicí, probíhala souběžně s Malým
řemeslníkem a děti zde rozvíjely svou čtenářskou pregramotnost.
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Pracovní skupina pro podporu matematické
gramotnosti se zaměřila především na podporu
aktivit rozvíjející představu o financích žáků
základních škol prostřednictvím pravidelně se
opakující soutěže Finance hrou. Soutěž byla
realizovaná jak v prezenční formě, tak i formou
online. Pedagogy byla pozitivně hodnocena
pravidelná metodická setkávání k různým
tématům v této oblasti. Velmi úspěšné byly
i semináře k dalšímu vzdělávání pedagogů.
Rozvoj inkluzivního vzdělávání a rovných
příležitostí zaštítila pracovní skupina různými
komunitně osvětovými setkáváními školských
pracovníků s rodiči. Vzdělávání asistentů
pedagoga, speciálních pedagogů a pedagogů se realizovala dle potřeb v území. Vedly
se pravidelné diskuze, sdílely se informace
a předávaly zkušenosti. Rozebíraly se různé
kazuistiky k tématům jako je ADHD, autismus,
vývojové vady dětí, práce s problémovými
žáky, spolupráce školy, rodičů a jiné.
Občanské kompetence se zaměřily na podporu žákovských parlamentů na školách.
Jako úspěšný byl hodnocen společný třídenní
workshop všech žákovských parlamentů,
jehož cílem bylo naučit žáky spolupráce,
odpovědnosti, sebereflexi, a to prožitkovou
formou. V území se velmi osvědčily semináře
k rozvoji emočních kompetencí a osobnostního
rozvoje. Pravidelně se realizovaly preventivní
výchovné projektové dny pro děti mateřských
škol, ve spolupráci se složkami Integrovaného
výjezdového centra v Jablunkově. Preventivní
programy pro žáky probíhaly i on-line formou
na různá témata, jako je šikana, porucha příjmu potravy, zdravý životní styl a poskytování
první pomoci, ve které byli proškoleni i zájemci
pedagogických pracovníků.
Podnikavost a kariérové poradenství byla
u žáků podporována návštěvami v podnicích
Hyundai, Marlenka a Třineckých železárnách.
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Probíhaly workshopy pro žáky 8. a 9. ročníků
k výběru školy, rodiče se mohli poradit s pracovníky úřadu práce ohledně správného výběru
školy pro své dítě, jak vhodně je připravit na
přijímací zkoušky a poptat se i na aktuální situaci trhu práce. Pro kariérové poradce škol, byly
připravovány workshopy a školení. Členové
pracovní skupiny analyzovali výběry škol žáků
9. tříd dle každoročních dotazníkových šetření
a také vytvořili databázi firem spolupracujících
se školami.
Pracovní skupina pro financování pravidelně
zjišťovala a mapovala vhodné finanční zdroje
pro školská zařízení. Poskytovala částečnou
podporu škol v poradenství a administrativě
správního servisu. Uskutečňovala pravidelná
tematická setkávání a semináře pro vedoucí
pracovníky školských zařízení, ekonomy
a administrativní pracovníky. V území se vidí
potřeba v zavedení fungujícího a stálého systému, který bude veden jako trvalá podpora
a pomoc školám nejen od administrativní
zátěže.
Od 1.9.2022 bude zahájen navazující projekt
Místní akční plán pro ORP Jablunkov III. Cílem
tohoto projektu bude především vzdělávání
pedagogů, vyhodnocování plnění strategických
cílů v oblasti vzdělávání v regionu, a především
plánování aktivit, které budou následně realizovány od roku 2024.
Veškeré podrobné informace k jednotlivým
aktivitám lze najít na webových stránkách projektu www.map.jablunkov.cz a facebookovém
profilu projektu https://www.facebook.com/
map.jablunkov
Realizační tým projektu děkuje všem jeho
členům a ostatním aktérům v území, že věnují
svou energii k rozvoji našich dětí, žáků i nás
samotných.
Realizační tým projektu MAP II
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Prémiový distributor kojeneckého zboží

výrobce značek Baby Mix a New Baby

Společnost CARERO s.r.o., významný dodavatel na trhu
kojeneckých a dětských potřeb se sídlem v Jablunkově,
nabízí aktuálně tyto pracovní příležitosti:
Marketingový specialista
/ Marketingová specialistka pro B2B
Hledáme zkušeného marketéra - offline
specialistu, který umí přijít s novými
nápady.
Na této pozici si představujeme někoho, kdo dokáže přemýšlet v souvislostech, má zkušenosti z B2B marketingu,
dokáže si vést kampaň od A do Z
a správně vyhodnotit její dopady.
Nabízíme možnost pracovat v Jablunkově nebo v Ostravě, flexibilní pracovní
dobu, adekvátní platové ohodnocení,
smlouvu na HPP a firemní benefity.

Paní / pán na úklid firemních prostor
Očekáváme pečlivost a možnost
docházet do firmy 2 x až 3 x týdně
(Jablunkov).
Nabízíme přivýdělek v rozsahu
25 – 40 h měsíčně, práci na DPP
nebo na zkrácený úvazek.

Obchodní zástupce pro EU trh
Přijmeme kolegu, který bude mít
na starosti jak akvizici nových zákazníků, tak péči o stávající zákazníky
(telefonická, elektronická a osobní
komunikace).
Očekáváme aktivní znalost anglického
jazyka, proaktivní přístup, výborné
komunikační schopnosti, samostatnost
a řidičský průkaz skupiny B. Oceníme
zkušenosti na obdobné pozici.
Nabízíme motivující finanční ohodnocení na základě dosažených výsledků,
práci na HPP nebo IČ.
Skladník / Skladnice
Hledáme fyzicky zdatného kolegu či
kolegyni, který bude vychystávat, balit a
naskladňovat zboží.
Očekáváme samostatnost a zodpovědnost a uvítáme řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme perspektivní zaměstnání ve
stabilní společnosti, příspěvek na stravu, dovolenou a sick days nad rámec
zákona a další benefity.

Více na: www.carero.cz/Home/OpenPositions
inzerce A5.indd 1
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