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Slovo na úvod 
 

 

Milí spoluobčané, 

 

rok utekl jako voda, máme tu krásný slunečný podzim, bohužel i výrazný 

nedostatek srážek, který trvá prakticky po celý rok. V některých okolních obcích, 

kde jsou domácnosti zásobovány z menších vodojemů, se už musí omezovat odběr 

vody a hledají se další zdroje. V naší obci, kde domácnosti zásobuje vodou 

společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., není nutné 

výrazná omezení zavádět, provozovatel zařízení nás zatím oficiálně k omezování 

odběrů nevyzval. S ohledem na současnou situaci si však myslím, že by každý 

z nás měl vodu užívat obezřetně a domácnosti by měly s vodou šetřit. Dobrou 

zprávou pro naši obec je skutečnost, že SmVaK propojí už v příštím roce obce na 

Jablunkovsku s Ostravským oblastním vodovodem, který je zásobován 

z přehradních nádrží Morávka, Šance a Kružberk. V naší oblasti tak získáme 

dostatečnou provozní rezervu pro zásobování vodou. 

Od tématu vody přejdu k tématu odpady. Obec se v letošním roce zapojila do 

projektu Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelné odpady II.“ Pro 

občany naší obce bylo v rámci projektu pořízeno 70 zahradních kompostérů a 

štěpkovač s vlastním benzínovým pohonem a schopností zpracovávat větve o 

průměru až 5,5 cm. V této chvíli zůstává cca 20 kompostérů volných a mohou být 

zdarma zapůjčeny do domácností, které zatím možnosti kompostování 

nevyužívají. Převzetí kompostéru lze domluvit na OÚ Písečná i telefonicky nebo 

osobně v úředních hodinách. K dnešnímu dni bylo v obci zapůjčeno 182 

kompostérů, z toho vyplývá, že cca 60 rodinných domů možnosti kompostování 

nevyužívá. 

Využití štěpkovače pro občany obce plánujeme v rámci předem naplánovaných 

„Štěpkovacích sobot“. Drcení dřevní hmoty chceme občanům nabízet zdarma. 

Bude však nutné větve přivézt do areálu Výletiště, kde bude drcení větví prováděno 

pod dohledem proškolené obsluhy. Stroj neplánujeme půjčovat do domácností 

s ohledem na složitost obsluhy a cenu zařízení. Neodbornou obsluhou může dojít 

k poškození zařízení, které má obec pouze zapůjčené do užívání na období 5 let. 

Zájemci o štěpkování se mohou telefonicky nahlásit na OÚ Písečná, kde budeme 

evidovat množství materiálů a na základě nahlášeného zájmu budeme organizovat 

vhodné termíny, půjde hlavně o jarní a podzimní období. 

Dále bych Vás chtěl informovat o probíhajících pracích na projektové dokumentaci 

výstavby chodníku pro pěší podél hlavní silnice v délce 1,2 km od první zastávky 

až po autobusovou točnu. Projekt úzce souvisí se stavbou splaškové kanalizace, 

která vyvolává i nutnost překrytí kanalizačních vpustí chodníkem. Kanalizace bude 

umísťována do pomocného silničního pozemku tedy do příkopů.  
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Podobně byl souběh staveb řešen v obcí Písek, kde byla položena splašková a 

dešťová kanalizace a následně došlo k vybudování chodníku, který vytvořil 

finální povrch stavby. V celém průběhu trasy bude chodník většinou umísťován 

do pozemku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, v některých úsecích však 

bude nutné řešit umístění i do soukromých pozemků. Stavba chodníků bude mít 

pro obec velký přínos v podobě zvýšení bezpečnosti chodců, především dětí, proto 

bych Vás chtěl požádat o vstřícnost při projednávání souhlasu se stavbou.  

Dalším projektem, který nyní připravujeme v oblasti zvýšení dopravní 

bezpečnosti v centru obce, je vytvoření autobusového zálivu u školy a posunutí 

autobusové zastávky od hlavní silnice o cca 5 m. Cílem je zlepšení rozhledových 

podmínek pro řidiče i chodce na křižovatce u školy. 

Poslední téma úvodníku chci věnovat problémům vznikajícím s využíváním 

Výletiště. Pří některých soukromých akcích bohužel došlo k porušování nočního 

klidu v takové intenzitě, která vyvolala podání hromadné stížnosti. OÚ v reakci 

na stížnost zpřísnil podmínky pronájmu ve smyslu omezení venkovní hudební 

produkce, která je u soukromých akcí nyní povolena pouze do 22.00 hodiny. 

Nájemce podepisuje prohlášení o seznámení se s provozními podmínkami a je 

poučen o dodržování nočního klidu. Ke kontrole dodržování přípustné hladiny 

hluku byl pořízen digitální hlukoměr. Občané by se v případě porušování nočního 

klidu měli obracet na Policii ČR, případně kontaktovat starostu obce. 

Na závěr mi dovolte připomenout jedno milé půlkulaté výročí. V příštím roce si 

budeme připomínat krásných 15 let samostatné existence Písečné. Při této 

příležitosti vydáváme poprvé stolní kalendář pro rok 2016. Výběr fotografií 

v kalendáři má podtrhnout krásu naší krajiny, bohatost společenského života v 

obci a přátelskou pospolitost, která charakterizuje soužití Písečanů. 

Protože se blíží závěr roku, chtěl bych Vám v dnešní neklidné době popřát ničím 

nerušené prožití Vánoc a do Nového roku Vám přeji pevné zdraví a mnoho 

pracovních i osobních úspěchů. 

 
 
                                                                                            David Ćmiel 
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Obecní úřad informuje 
 

 Žádáme všechny majitele rodinných domů, u kterých dojde ke změně 

počtu trvale žijících osob, aby tuto skutečnost nahlásili na obecní úřad 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Jedná se zejména 

o narození, úmrtí a odhlášení z trvalého pobytu. Tuto skutečnost je 

nutno doložit patřičnými doklady (rodný list, úmrtní list, potvrzení 

o změně místa trvalého pobytu z jiné obce). 
 

 Žádáme všechny majitele rodinných domů, aby si zřídili ke svému domu 

poštovní schránku. Pokud poštovní schránka není umístěna u rodinného 

domu, obecní úřad nemá možnost doručovat obecní poštu a zpravodaj.  
 

 V období vánočních svátků, tj. od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015 bude 

obecní úřad uzavřen. 
 

 Upozorňujeme všechny občany, že 1. svoz komunálního odpadu, který 

proběhne v roce 2016, bude výjimečně až v sobotu, a to 2. 1. 2016. 

Následující svoz proběhne hned v pátek 8. 1. 2016. Další svozy budou 

následovat již v pravidelném 14 - ti denním intervalu. Taktéž první svoz 

separovaného odpadu v pytlích je pozměněn. Proběhne již ve 2. týdnu, 

tj. ve čtvrtek 14. ledna 2016. Další svozy již budou následovat 

v pravidelných 6 - ti týdenních intervalech.  
 

 Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích jsou 

povinni majitelé psů uhradit roční poplatek za psa. Tento poplatek činí 

80,- Kč za každého psa. Poplatky se budou vybírat od ledna a je potřeba 

je zaplatit nejpozději do 31. března 2016.  
 

 OÚ Písečná informuje o možnosti bezplatného zapůjčení zahradního 

kompostéru pro domácnosti o objemu 900 l. Nabídka se vztahuje na 

domácnosti, které dosud o kompostér nepožádaly. 
 

 OÚ Písečná informuje o možnosti štěpkování větví o průměru do 5,5 

cm. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Písečná. Štěpkování bude 

prováděno hromadně v předem stanovených termínech podle počtu 

zájemců.   
 

 Občané, kteří dosud nenahlásili své telefonní číslo do SMS systému 

obce Písečná, který již byl spuštěn, a mají o tuto službu zájem, se mohou 

nahlásit na obecním úřadě.  
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Z odpadového hospodářství 
 

Harmonogram svozu odpadu v obci v roce 2016 
 

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l 
 

Svozový den Četnost svozu 

 
pátek 

 

 
1x za14 dní – v liché týdny 

 
Občané a podnikatelé přistavují popelovou nádobu ze svého 

stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky 

poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.  
 
Separovaný odpad v pytlích – papír, plast 
 

Svozový den Svozové týdny 

 
čtvrtek 

 

 
2  8  14  20  26  32  38  44  50 

 

 
V r. 2015 bude proveden ještě jeden svoz separovaného odpadu v pytlích 

a to ve čtvrtek 31.12. 
 

Svoz popela 
 

Příští svoz se uskuteční ve 49. týdnu, tj. v pátek 4. 12. 2015, po svozu 

komunálního odpadu. Popelové nádoby je nutné vystavit k vyprázdnění. 

Další svozy budou probíhat v následujících termínech: 8. 1., 5. 2. 4. 3., 

1. 4. a 29. 4. 2016 
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Obec Písečná zve všechny děti na tradičního  

“MIKULÁŠE”, 
 

 

 

    

 

který se bude konat v pátek 4. 12. 2015 od 17,30 hodin 

   Program: 

 “Dvě čertice nezbednice” - divadelní představení 

pro děti – v 17.30 hodin v Kulturním domě 

Písečná 

 Zpívání koled v 18.30 hodin v areálu Výletiště 

 Příjezd Mikuláše s dárečky v 19.00 hodin 

v areálu Výletiště 

 

Upozornění: Děti do 15 let věku trvale bytem v Písečné a 
děti navštěvující MŠ a ZŠ Písečná obdrží Mikulášské 

kupóny. Ti, kteří se nezúčastní obecní akce, si mohou 

mikulášské balíčky po předložení kupónu vyzvednout na 

obecním úřadě v pátek 4. 12. 2015 od 8.00 do 12.00 hodin, 
popř. v pondělí 7. 12. 2015 od 8.00 do 17.00 hodin. 
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Obec Písečná zve … 
 

Srdečně Vás zveme v tomto předvánočním čase na Adventní recitál Evy 

Henychové, který se bude konat v neděli 6. prosince od 16.00 hodin v sále 

Kulturního domu Písečná. 
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Kytička jubilantům 
 

 

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 
kteří oslavili a oslaví v měsících září, 

říjnu, listopadu a prosinci svá životní jubilea.  

 

  

 

 

 Září 

            11. 09. Adolf Walach  75 let Písečná 173  

                                 
 Říjen  

 02. 10. Jan Byrtus  65 let Písečná 208 

 27. 10.  Jana Lysková 65 let Písečná 149 

    
 Listopad 

 06. 11. Josef Slowik 65 let Písečná 22 

 12. 11. Helena Tomiczková 80 let Písečná 87 
 27. 11. Terezie Toráčová 70 let Písečná 53 
 

 Prosinec 

 24. 12. Josef Čmiel  60 let Písečná 919 

  
 

 
 

 
 Přejeme všem pevné zdraví,  
 hodně štěstí, elánu, 

 spokojenosti a pohody 
 do dalších let. 
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P. F. 2015 
 

 
Milí přátelé důchodci, 

touto cestou bych Vám chtěl poděkovat za veškerou 

účast a spolupráci na akcích během letošního roku. 

Zároveň Vám chci popřát krásné prožití svátků 

Vánočních, ať zdraví, láska a klid zavítají do Vašich 

domečků. Do roku 2016 hodně štěstí, zdraví a Božího 

požehnání. Těšíme se další společné shledání.  

 

Za výbor Klubu důchodců 

 

  Miroslav Ćmiel, předseda 

 

 

 

 

 

Kaplička sv. Izidora 
 

 

Kaplička Svatého Izidora v průběhu roku 2015 
 

Po převedení kapličky Svatého Izidora do 

vlastnictví obce Písečná proběhla v roce 2011 její 

rekonstrukce, financována z dotace 

Moravskoslezského kraje. Další dovybavení 

kapličky bylo financováno z prostředků 

dobrovolné sbírky našich občanů. Občané obce 

Písečná darovali do dobrovolné sbírky okolo 

26 000,- Kč. Někteří dárci přispěli finančně, 

dobrovolníci pomáhali při terénních úpravách a 

při dláždění v kapličce, jiní darovali zdarma 

vnitřní vybavení. 
 

V roce 2012 zůstalo na kontě sbírky 14 559,- Kč, 

následně jsme financovali drobné opravy zvonu aj. 

Na konci roku 2014 zbylo na kontě sbírky 11 461,- Kč. V letošním roce jsme 

nakoupili náhradní součástky ke zvonu za 1 568,- Kč. Z dobrovolné sbírky nám 

ještě zůstává 9 893,- Kč. 

 

Stanislav Byrtus 
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Usnesení č. 8 jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne 5. 10. 2015  

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

1/1.1 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Lysková, Mgr. Kantor 

1/1.2 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora 

1/1.3 program jednání 

1/1.4 zvolení jednoho místostarosty 

1/1.5 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon 

 funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

1/1.6 volí starostou Bc. Davida Ćmiela, trv. bytem Písečná 12 

1/1.7 volí místostarostou Mgr. Pavla Kantora, trv. bytem Písečná 173 

1/1.8 zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro národnostní 

 menšiny, všechny výbory zřizuje tříčlenné 

1/1.9 předsedou finančního výboru Mgr. Bogdana Ciencialu 

1/1.10 předsedou kontrolního výboru Žanetu Polokovou 

1/1.11 předsedou výboru pro národnostní menšiny Ing. Wladyslawa Sikoru 

1/1.12 členy finančního výboru: Mgr. Evu Lyskovou a Ing. Wladyslawa Sikoru 

1/1.13 členy kontrolního výboru: Mgr. Evu Lyskovou a Ing. Marii Byrtusovou 

1/1.14 členy výboru pro národnostní menšiny: Mgr. Bogdana Ciencialu a Ing. Marii 

 Byrtusovou 

1/1.15 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva dle návrhu předloženého 

Bc. Davidem Ćmielem, odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 

usnesení 

1/1.16 stanovení počtu členů školské rady zřizované při ZŠ a MŠ Písečná, školská 

 rada bude tříčlenná 

1/1.17 delegování Ing. Marie Byrtusové jako člena školské rady 

 

 

2. Neschválilo 

 

1/2.1 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva dle návrhu předloženého 

Mgr. Bogdanem Ciencialou 
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Změny v pravidlech pro poskytování 
dotací na rok 2016 

 

 
 

Od nového roku 2016 mohou žádat právnické i fyzické osoby dotace z rozpočtu 

obce Písečná na akce nebo činnost dle „Zásad pro poskytování individuální 

dotace v rámci podpory kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu 

Obce Písečná“ schválených zastupitelstvem dne 5. 10. 2015. 

Na základě změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění platných předpisů, bylo nutné upravit administrativní proces 

poskytování dotací z rozpočtu obce. Veškerá dokumentace pro žadatele je 

umístěna na webových stránkách obce www.obecpisecna.cz  

Žádosti odevzdávejte řádně vyplněné do 31. 1. 2016 na obecním úřadě Písečná, 

kde můžete své žádosti předem konzultovat. 

 

Zjednodušený postup: 

 

1. Podání žádosti na OÚ Písečná do 31. 1. 2016 (tiskopis „Žádost 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná“) 

 

2. Rozhodnutí zastupitelstva o přidělení dotací do 28. 2. 2016 

 

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace (tiskopis 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

obce Písečná č. …“) 

 

4. Realizace projektu příjemcem dotace (akce, činnost,…) včetně propagace 

ve zpravodaji obce a webových stránkách obce (článek, fotografie) 

 

5. Vyúčtování dotace příjemcem, předložení účetních dokladů včetně 

vyplnění tiskopisu „Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná“ 

 

 

Mgr. Pavel Kantor, místostarosta obce 
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Kotlíkové dotace – nový dotační titul 
 

I když naše obec již více než deset let podporuje výměnu kotlů za ekologičtější, 

stále je většina rodinných domů v obci vytápěna kotli s nízkou účinností a vyšším 

objemem tuhých i plynných emisí. Čistota ovzduší je v topné sezóně v naší obci 

stále problematická. Lokální topeniště jsou v topné sezóně nejvýraznějšími 

znečišťovateli ovzduší a jejich podíl na znečištění může být ve venkovských 

oblastech v úrovni 70 až 80 % z celkového objemu znečištění. Velkou motivací 

pro výměnu kotlů za ekologičtější by měl být platný zákon o ochraně ovzduší, 

který v horizontu dvou let výrazně zpřísní podmínky pro vytápění rodinných 

domů.  

Moravskoslezský kraj v současné době připravuje nový dotační program 

s výraznou mírou podpory, která pro vás může být velmi zajímavá, a proto vám 

chceme předat několik základních informací o získání dotace z krajského 

programu.  

Dotace bude poskytována na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním 

přikládáním za kotel na tuhá paliva emisní třídy 5+, může jít o kotel na uhlí, 

biomasu nebo kombinovaný kotel, podpora se vztahuje i na pořízení tepelného 

čerpadla. Výše podpory bude odvozena od typu pořizovaného kotle a začíná 

v úrovni 75 % nákladů. V rámci našeho rozpočtu připravujeme ke schválení návrh, 

aby každý žadatel obdržel další podporu od obce ve výši 10 %. Občan, který se 

rozhodne k pořízení kotle na biomasu, může při souběhu několika podmínek získat 

dotaci až ve výši 100 % pořizovacích nákladů, výše podpory může dosáhnout až 

150 000,- Kč. 

Další důležitou podmínkou pro podání žádosti je skutečnost, že žadatel o výměnu 

kotle provede „mikro“ energetické opatření. Možná opatření jsou popsána 

v následujícím výčtu a stačí provést pouze jedno z nich:  

1. zateplení střechy nebo půdních prostor 

2. zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 

3. dílčí zateplení dalších konstrukcí 

4. oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných 

mostů 

5. oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří) 

6. dílčí výměna oken 

7. výměna vstupních a balkonových dveří 
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8. instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 

9. výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla 

 

Mikro energetická opatření nemusí provádět žadatel, který vyměňuje kotel 

v rodinném domě, který je zařazen v energetické třídě náročnosti „C“ a lepší. 

Výzva má být zveřejněna 18. 12. 2015 a žádosti o dotaci budou přijímány od 

1. 2. 2016 do 29. 4. 2016. Do konce roku 2018 mají být vyhlášeny celkem tři kola 

výzev a kraj chce v rámci dotace podpořit modernizaci 3 000 topenišť. Více 

informací o programu je možné získat na webových stránkách 

www.lokalnitopeniste.cz nebo prostřednictvím osobní konzultace na Obecním 

úřadu Písečná. Rádi Vám s vyřízením dotace pomůžeme a poskytneme základní 

poradenství. 

David Ćmiel, starosta 
 

 
 
 
 

 

Kalendář akcí 
 

  4. 12. 2015 Obecní Mikuláš 

  6. 12. 2015  Adventní recitál – Eva Henychová  
31. 12. 2015  Silvestrovský fotbal 
 
  9. 1. 2016 Bal PZKO 
16. 1. 2016 Hasičský ples 
23. 1. 2016 Ples SRPŠ 
 
  6. 2. 2016 Maškarní ples 
11. 3. 2016 Tvořivé dílny 
19. 3. 2016  Turnaj ve stolním tenisu 
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Rekonstrukce dětského hřiště 
 

Žáci ZŠ a MŠ Písečná zahájili školní rok 2015/2016 netradičně, sami si slavnostně 

přestřihli pásku a otevřeli dětské hřiště u školy. Na hřišti na ně čekalo deset nových 

hracích prvků a malé pohoštění.  

Rekonstrukce dětského hřiště započala už v červnu, kdy byly odstraněny historické 

a již notně opotřebované kovové hrací prvky, které sloužily svému účelu několik 

desítek let. Použitelné průlezky byly opraveny, natřely se lavičky a na pískovišti 

byly vyměněny sedáky na obvodových zídkách. Obnovy a modernizace se dočkal 

skok do dálky a nově byl nainstalován pryžový skákací panák. Na závěr bylo 

nainstalováno deset nových certifikovaných hracích prvků s dopadovými 

plochami. Hřiště se tak opět stalo přitažlivým a bezpečným místem pro rodiny 

s dětmi a žáky naší ZŠ a MŠ. 

Celkové náklady na rekonstrukci činily 498 000,- Kč. Projekt byl podpořen dotací 

z Ministerstva pro místní rozvoj v dotačním titulu Program obnovy a rozvoje 

venkova ve výši 249 789,- Kč. 

Věřím, že si našeho hřiště budeme všichni vážit, aby našim dětem mohlo co nejdéle 

sloužit.     

David Ćmiel 
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http://www.lokalnitopeniste.cz/


Písečanský kobzol 
 

V sobotu 7. listopadu se konal 0. ročník kulinářského festivalu, jehož podtitul nesl 

název "Písečanský kobzol". Jednalo se o soutěž nejlepšího jídla z brambor. Pět 

porotců mělo nelehký úkol, a to vybrat ze 14 pokrmů, které připravili místní 

obyvatelé, ten nejlepší. Tím se staly bramborové kuličky od paní Moniky 

Pilchové, druhé místo obsadila paní Vanda Kohutková s tatarákem z brambor a 

třetí se umístila paní Nieslaniková Marie, která upekla "bachora". Čtvrté a páté 

místo pak získaly smažené halušky od paní Vandy Kohutkové a falešný tatarák 

od paní Anety Pavlusové. Recepty na vítězné pokrmy najdete na 

www.obcepisecna.cz   

Mezitím, co porotci ochutnávali a hodnotili, osazenstvo sálu si mohlo pochutnat 

na několika druzích pomazánek nebo si dát placky. K dobré náladě a k poslechu 

hrála cimbálová Muzika Mionší. 
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SDH Písečná v sezóně 2015 
 

Ohlédnutí za letošní hasičskou sezónou 
 

V tomto roce se nám podařilo přivést k sboru i nejmenší členy, s kterými jsme už 

i v tomto roce začali jezdit na soutěže. Naše mládež se skládá ze dvou družstev 

starších žáků a dvou družstev mladších žáků, nejmladšímu členu jsou 4 roky. 
 

Na první závody jsme se vydali do Dolní Líštné, ale pouze s jedním mužstvem 

nejstarších žáků, kteří jsou už v požárním sportu mazáci. Hned v prvním závodě 

se jim povedlo obsadit první místo s časem 15,68 s. Nejmladší čekala premiéra 

v Dolní Lomné, kde se nenechali zahanbit a předvedli to nejlepší, co v nich bylo. 
 

Celkem jsme se letos zúčastnili s mladými hasiči sedmi soutěží, které se konaly 

v našem okolí. Byly to Dolní Líštná, Nýdek, Dolní Lomná, Mosty u Jablunkova, 

Písečná, Bukovec a Milíkov. Svůj um zde předvedli jak starší tak i mladší žáci. 

Dokázali, že čas trávený na tréninku nebyl zbytečný. Utržili jsme 1x 1. místo, 2x 

2. místo a 4x 3. místo.   
 

Ale netrávíme čas pouze trénováním. Byli jsme navštívit hasičskou jednotku 

v Jablunkově, kde kluci předvedli, co všechno obnáší být poloprofesionálním 

hasičem. Sezónu jsme zakončili výšlapem na chatu Skalku a ani přes zimní 

„nečinné“ období nezahálíme. Každé pondělí odpoledne máme díky obci 

k dispozici prostory Výletiště, kde se připravujeme v teoretické oblasti, což je 

seznámení se s požární tématikou a poskytnutí první pomoci.  
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A jak dopadli muži v Gorolském poháru 2015?  

 

Obhajoba loňského vítězství se nezdařila . Družstvo mužů se muselo neustále 

lepit a půjčovat soutěžící, kde se dalo. To se pak projevilo i na výsledcích. Z 15 - ti 

účastníků jsme obsadili až 8. místo. Ve dvou kolech (Dolní Lištná a Chotěbuz) se 

nám podařilo zvítězit. Časem z Dolní Líštné dokonce držíme rekord poháru 

s časem 14,408 s. Také jsme vyhráli soutěž v Dolní Lomné, kde se soutěží ve dvou 

kolech a časy se sčítají. V celkovém hlasování všech účastníků Gorolského 

poháru jsme získali ocenění „Nejlepší hasičská soutěž“ a „Nejlepší mašina“. 

 

V rámci činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se nám v tomto roce 

povedlo v hasičské zbrojnici instalovat zabezpečovací zařízení, natřít vybledlý 

nátěr dveří a před zimou ještě chceme vyměnit okna v garáži. 

Letošní teplé počasí přálo bodavému hmyzu. Téměř každý se na svém pozemku 

setkal s hnízdem vos nebo sršňů. Naše jednotka letos vyjížděla ke dvanácti 

případům. Nejčastěji se jednalo o sršní hnízda. 

 

V sobotu 28. 11. náš sbor pořádá od 17:00 v Kulturním domě výroční valnou 

hromadu, na kterou jsou zváni všichni členové sboru a ti, kteří nám během roku 

pomáhali s pořádáním nejrůznějších akcí. 

      

    Katka a Jan Sikorovi 

         
 

 

 
 

 

 
 

Běh na Bahenec 2015 
 

Dne 19. 9. 2015 se uskutečnil 3. ročník Běhu na Bahenec. Je součástí seriálu 

Beskydské vrcholy 2015 (Filipka, Bahenec, Gírová, Čantoryje), který se koná pod 

záštitou Sdružení obcí Jablunkovska. Závod startoval z autobusového stanoviště 

v Jablunkově. Pan Przybyla poskytl prostory bufetu, kde proběhla prezentace.  

Běželo se po modré turistické značce přes Písečnou a Písek k hotelu Bahenec. 

Trať měřila 5 300 metrů. Závod v 10:00 odstartoval místostarosta Jablunkova pan 

Jakus. Pan Hradil poskytl na Bahenci prostory pro občerstvení a vyhlášení 

výsledků. Závodu se zúčastnilo 48 běžců v 11 věkových kategoriích.  
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Vítězové jednotlivých kategorií: Sylwia Byrtusová, Ivana Lubojacká, Jana 

Byrtusová, Martina Robinson, Miluše Bieleszová, Marcin Sochacki, Marek 

Czeczotka, Daniel Kaleta, Edvard Zembovski, Vladislav Martynek a Milan 

Kaluža.  

Absolutním vítězem v mužích byl v čase 24:31 minut Czeczotka Marek a v ženách 

Robinson Martina v rekordním čase 28:46 minut. Za tyto výkony obdrželi poháry, 

které věnovali pan Hradil a obec Písečná.  

Byla udělena taktéž běžecká prémie, která byla po výběhu na Písečnou. Věcné 

ceny obdrželi: Marek Czeczotka a Ivana Lubojacká. S touto prémií nám 

každoročně pomáhá Daniel Janiczek.  

 

 
 

Ceny vítězům předávali starostové zúčastněných obcí: za Písečnou David Ćmiel, 

za Jablunkov Jiří Hamrozi a za Písek Věra Szkanderová. Tyto obce byly sponzory 

závodu. Závod proběhl za sychravého počasí, bez problémů a bez protestů. Vývoz 

věcí závodníků a časomíry zajistilo Sdružení dobrovolných hasičů z Písečné. 

Závod podpořili také Jan Byrtus a Jiří Suszka. Všem, kteří pomáhali při organizaci, 

moc děkuji.  

 

Zpracovala: Mgr. Eva Lysková 
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Informace Úřadu práce ČR 
 

 

  

             Výměna průkazu osoby se zdravotním postižením  

 

K 31. 12. 2015 končí platnost všech průkazů mimořádných výhod I. až III. stupně, 

které vydávaly před 1. lednem 2012 obce s rozšířenou působností a ještě předtím bývalé 

okresní úřady. Na konci roku 2015 zároveň skončí platnost průkazů osoby se 

zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, které vystavoval v období let 2012 až 2014 

(tzv. dočasné průkazy opatřené plastovou fólií) Úřad práce ČR.  

 

O výměnu stávajících průkazů za nový musí držitelé průkazů požádat na příslušném 

pracovišti Úřadu práce ČR nejpozději do konce tohoto roku 2015, v opačném případě 

nebudou moci využívat žádné benefity a nároky, které jim z držitelství průkazu vyplývají.  

 

Pro obec Jablunkov, Dolní a Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Písek, Písečná, 

Bukovec, Hrčava, Návsí, Milíkov, Bocanovice a Hrádek ve Slezsku, se jedná o 

pracoviště Úřadu práce ČR, Dukelská 600, 739 91 JABLUNKOV. O výměnu průkazu 

mohou držitelé stávajících průkazů požádat v úředních hodinách, v pondělí a středu od 

8,00 hod. do 12,00 hod a od 13,00 hod. do 17,00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 hod. 

do 11,00 hod., v kanceláři č. 212, v prvním patře budovy Městského úřadu Jablunkov.  

 

K výměně průkazu je nutno doložit stávající průkaz osoby se zdravotním postižením 

(průkaz mimořádných výhod), platný občanský průkaz, současnou fotografii držitele 

průkazu o rozměru  

35 x 45 mm a vyplněný formulář „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním 

postižením“, který je k dispozici také na webových stránkách 

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form nebo je k vyzvednutí přímo na příslušném 

pracovišti úřadu práce. Za nový průkaz je vybírán správní poplatek 30,-Kč. Hotovost 

klient uhradí přímo  

u zaměstnance, který bude nový průkaz vydávat.  

Držitelé průkazů mimořádných výhod vydávaných před 1. lednem 2012, pokud vlastní 

písemné rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, doloží i toto rozhodnutí. Tímto 

rozhodnutím se prokazuje období, na které byly klientovi přiznány mimořádné výhody.   

Držitelé průkazů, kterým přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením úřadem práce  

po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat formulář „Přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním 

postižením“. K výměně průkazu držitelé doloží úřadu práce pouze stávající průkaz osoby 

se zdravotním postižením, platný občanský průkaz, současnou fotografii rozměru 35 x 45 

mm, s tím, že na úřadu práce podepíší formulář k výměně průkazu.  

Pro bližší informace se můžete obrátit na telefonní čísla našeho pracoviště v Jablunkově: 

950 113 360, 950 113 361, 950 113 248.  

 

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Jablunkov 
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Informace Policie České republiky  

Obvodní oddělení Jablunkov 

 

 

Podvodné jednání při prodeji uhlí 
 

Chceme upozornit občany na podvodné jednání při prodeji uhlí, kterého se 

dopouštějí pachatelé tak, že pod smyšlenou záminkou prodeje a složení uhlí bez 

předchozí objednávky navštíví rodinné domy, kde bydlí zejména starší občané 

senioři a nabídnou jim ústně dodání třeba 500-1000kg (i více) uhlí. Následně 

přijedou s nákladním vozidlem-většinou do 3,5t tzv. valník. Jeden z osádky vozidla 

skládá uhlí např. do sklepa a další inkasuje peníze za dohodnuté množství uhlí a 

poté pachatelé odjedou. Při skládání však nesloží dohodnuté množství uhlí, ale 

pouze jeho zlomek, což však zjistí poškozený senior až v době, kdy již prodejci 

nejsou přítomni. Jako příklad můžeme uvést, že pachatelé se seniorkou domluvili 

na prodeji 500kg uhlí, tato zaplatila částku 11000,-Kč. Při kontrole uhlí seniorka 

zjistila, že množství, které prodejci složili do sklepa, je pouze 127kg. 

V souvislosti s upozorněním žádáme občany o pomoc při dopadení pachatelů 

uvedené trestné činnosti. V případě, že se občané s výše uvedeným jednáním 

setkají, ať volají na linku 158. Je žádoucí, již při nabídce ze strany pachatelů, volat 

na policii, aby tato mohla provést kontrolu osádky vozidla. Kontrolní činností 

policistů v rámci pátrání po vozidlech je pravděpodobné, že uvedená vozidla jsou 

označena polskými registračními značkami a prodejci také hovoří polsky. Není 

však vyloučeno, že toto je ze strany pachatelů děláno účelově. Chceme ujistit 

občany, že i když je kontrolou výše uvedených vozidel ze strany policistů zjištěno 

jednání v souladu s právním řádem nejedná se o zbytečný výjezd policistů. Každý 

poznatek v souvislosti s výše uvedeným jednáním pachatelů je pro PČR důležitý. 

Poděkování od policistů OOP ČR Jablunkov patří všem občanům, kteří se podílejí 

na odhalení pachatelů protiprávního jednání, a také na spolupráci při pátrání po 

pohřešovaných osobách. 

 

Za Obvodní oddělení PČR Jablunkov pracovník prevence: 

pprap. Mgr. Bc. Lukáš Kendzior 
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Pozvánka na Silvestrovský fotbal  
 

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny, kteří se 

poslední den v roce rádi setkají s přáteli a zasportují si, 

na již 17. ročník Silvestrovské kopané. Hrajeme za 

každého počasí 31. 12. 2015 v 10.00 hodin na 

fotbalovém hřišti.  

 

 

Na setkání s Vámi se těší Spolek přátel kultury a sportu na Písečné 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Placená inzerce 
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23 

Už nadešel nádherný vánoční čas 

a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.  

Tak oslavte ten svátek spolu, 

bok po boku u štědrovečerního stolu! 

Krásné vánoce! 

 

 
 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016 přejí 

starosta, zastupitelé a zaměstnanci Obecního úřadu 

 
 
 

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E  14227.  

E-mail: urad@obecpisecna.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.  

Číslo 3 prosinec 2015 
 


