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Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
nemůžu začít jinak než hodnocením a informacemi o letošní největší nedávno dokončené 
investiční akci, kterou byla rekonstrukce půdních prostor v ZŠ Písečná. Nevyužitý prostor 
půdy, který po léta sloužil jako sklad nepoužívaného nábytku a vybavení školy, byl za 
čtyři měsíce jako mávnutím kouzelného proutku proměněn v prostorné a útulné učebny. 
Myšlenka využití půdy vznikla už na počátku roku 2010, kdy jsme na jeji realizaci podali 
žádost o dotaci Moravskoslezskému kraji. Nejdříve jsme chtěli v 3. NP jen učebnu školní 
družiny  a  skutečně  i  první  stavební  povolení  zahrnovalo  jen  jednu  učebnu.  Později 
po konzultacích s paní ředitelkou bylo rozhodnuto, že projekt rozšíříme i o počítačovou 
učebnu. Ta byla umístěna ve velmi malé místnosti nad obecním úřadem a v budoucnu by 
měla ustoupit jinému záměru. 
Stavební firma přebírala staveniště už 30.5.2011. V průběhu výstavby jsme se potýkali 
s nejrůznějšími problémy.  Jedním z nich byl souběh výuky a stavebních prací.  I  když 
jsme předpokládali, že souběh výuky a stavebních prací nebude po celý červen možný a s 
Ministerstvem školství dojednali ukončení šk. roku už k 17.6.,  výuka musela být nakonec 
přesunuta  už o jeden týden dřív  do nevyhovujících  prostor  kulturního domu. Padající 
stropní omítka v chodbě ŽS byla tou zásadní příčinou. Nebyl to ale jediný zádrhel, který 
nám komplikoval výstavbu. Chyby ve stavebním projektu, náročnost stavebních prací i 
laxní  přístup  provádějící  firmy  způsobil,  že  už  od  června  byla  stavba  ve  skluzu. 
Náročnost, o které hovořím, spočívala především ve zvládnutí stavby ocelové konstrukce, 
která nahradila vybouranou část dřevěného krovu podepírajícího celou střechu. Jednotlivé 
nosníky do 3. NP dopravoval jeřáb přes odkrytou část střechy. V průběhu výstavby bylo 
nutné kromě ocelové konstrukce také zesílit stávající stropy, zesílit dřevěnou část krovu, 
realizovat  dva  vikýře,  tepelně  izolovat  nové  prostory,  realizovat  sádrokartonové 
podhledy,  instalovat  nové  datové  rozvody.  Celý  průběh  výstavby  zachycený 
na fotografiích  si  můžete  prohlédnout  na webových  obecních  stránkách  – 
www.obecpisecna.cz. Stavba byla zhotovitelem předána k 27.9.2011, kolaudace proběhla 
8.11.2011.  Škole  od  tohoto  okamžiku  slouží  plně  vybavená  počítačová  učebna  s  18 
počítačovými stanicemi pro žáky, řídícím a datovým serverem a interaktivní výukovou 
tabulí, která umožňuje realizovat nejmodernější způsoby výuky. Do počítačové učebny 
mohla být kvůli její velikosti (89 m2) umístěna i školní knihovna.  V rekonstruovaných 
prostorách je dále umístěna školní družina (plocha 78 m2) vybavena novým nábytkem a 
LCD  televizí.  Učebna  je  svým  vybavením  uzpůsobena  pro  potřeby   výukového  a 
výchovného  programu  školní  družiny.  Součástí  rekonstruovaných  prostor  jsou 
samozřejmě sociální zařízení. Nezbývá než doplnit, kolik to všechno stálo a kdo se na 
celé realizaci podílel. Samotné stavební práce dosáhly hodnoty 1 904 000 Kč, vybavení 
nábytkem  přišlo  na   104  000  Kč,  pořízení  výpočetní  techniky  stálo  194 000  Kč. 
Počítačová technika byla hrazena v plné výši z dotace EU na vybavení škol. Na samotnou 
výstavbu  pak  přispěl  Moravskoslezský  kraj  dotací  ve  výši  550  000  Kč.  Projektovou 
dokumentaci zpracovával Ing. Arch. Petr Kopecký, stavbu realizovala firma Milan Holec 
z Třince a stavební dozor investora vykonával Ing. Petr Haiduk. 
Velký dík patří  všem zaměstnancům školy, rodičům, přátelům školy, kteří  dobrovolně 
nad rámec svých pracovních povinností a bez odměny přispěli k vystěhování půdy, úklidu 
a přispěli tak k úspěšnému a rychlejšímu zvládnutí celého díla.
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Jedna věc se podařila, přejděme teď k jinému tématu. Obec Písečná před několika týdny 
v přímém televizním přenosu převzala ocenění za 1. místo v kategorii obec a celkové 2. 
místo  napříč  kategoriemi  ve  společensky  prospěšné  soutěži,  která  hodnotí  a  oceňuje 
projekty s příznivým dopadem na  životní  prostředí.  Odborná  porota  i  veřejnost  kladně 
hodnotila  náš  přístup  ke  zlepšování  ovzduší  v  obci,  když  našim  občanům  dotujeme 
účinnější a čistší zařízení pro vytápění rodinných domů. V celé republice i regionu jsme se 
významně  zviditelnili  a  dokonce  dostali  i  cenu  v podobě  ročního  bezplatného  užívání 
elektromobilu Mercedes Smart (bude od ledna). Jaký je ale přínos našeho umístění a účasti 
v soutěži? Cenu přeci vrátíme a mediální obraz pohasne, my všichni tady v Písečné ale 
budeme žít dál. Z televizního přenosu a chvílí  slávy se teď spolu se mnou přeneste do 
jednoho  z našich  studených  podzimních  večerů,  mezi  naše  rodinné  domy  a  pořádně 
zhluboka se nadechněte. Vzduch leží mezi domy jako peřina, zapáchá, štípe v nose a krku, 
nedá se větrat. Jsme opravdu ekologická obec? Za co jsme tedy tu cenu dostali, když naše 
snaha není vidět a už vůbec ne cítit? Program běží už osm let a stále jsme na pouhých 13 
% rodinných domů, u kterých proběhla výměna kotlů. 
Já vidím přínos ocenění v tom, že v nás občanech Písečné může vyvolat poznání, že prostě 
děláme dobrou věc, že ta věc má smysl, že jí tak dlouho a stejným způsobem nedělá nikdo 
jiný v republice, že jsme výjimeční a má smysl topit účinnějšími kotli, má smysl vypouštět 
do ovzduší míň prachu, smradu a zplodin. Přál bych si, aby na základě tohoto poznání 
přibylo žadatelů o dotace a zlepšilo se ovzduší v naší obci. V tom vidím největší možný 
přínos našeho úspěchu. 
Ministerstvo  životního  prostředí  spolu  s vedením  Moravskoslezského  kraje připravilo 
pracovní  skupinu,  která se  má zabývat  problematikou lokálních topenišť,  má vymyslet 
program dotací a dokonce uvolnili i prvních 20 miliónů Kč jen pro náš kraj. Zdá se, že 
jsme v Písečné mnohem dál než ministerští a krajští úředníci. Pokud se ale nový program 
opět rozjede, je to další šance pro nás všechny. K naší obecní dotaci ve výši 30 000 Kč 
připojíte  dotaci  krajskou a  hned jste  s pořizovací  cenou kotle  v přijatelné výši.  My na 
obecním úřadě Vám samozřejmě poradíme, jak případnou dotaci vyřídit.
Pokud jste u mých myšlenek vydrželi  až do tohoto místa, dovolte mi ještě, abych Vás 
informoval, co v rámci obecního zastupitelstva chystáme pro nejbližší období. V současné 
době se projektují podklady pro rekonstrukci kulturního domu, kdy první etapa by měla 
být spuštěna ihned po plesové sezóně a musí být kvůli dotaci ukončena do 30.6.2012, kvůli 
dětským radovánkám stejně budeme muset se stavebními pracemi skončit dřív.
Schválili jsme dále Smlouvu o dílo na stavební údržbu mostku přes potok Kotelnice na 
silnici vedoucí Na Závrší. Podle časového harmonogramu budou práce trvat dva měsíce, 
duben až květen, z toho 3 týdny bude most uzavřen pro automobilovou dopravu.
Dále  bylo  schváleno  pořízení  projektové  dokumentace  na  stavbu  obecního  úřadu,  čas 
samotné výstavby ještě  není možné upřesnit.  Projektuje  se také přístavba školy a stále 
čekáme, jestli zůstanou peníze z dotací EU pro náš projekt Výletiště. V nejbližších dnech 
také  geometři  začnou  zaměřovat  skutečný  průběh  komunikace  od  školy  Na  Závrší, 
abychom získali podklady pro převod pozemků pod silnicí do vlastnictví obce. 
Do  dvou  zbývajících  řádků  se  mi  vejde  již  jen  přání  ať  se  nám  všem  daří,  přání 
spokojených a šťastných Vánoc pro všechny a přání dobré nálady po celý rok 2012.

David Ćmiel
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Informace obecního úřadu ...

• Poplatky za psy

Od  ledna budeme  opět  vybírat  poplatky  za  psy  na  rok  2011.  Dle  Obecně 
závazné  vyhlášky  č.  1/2004  o  místních  poplatcích  jsou  majitelé  psů  povinni 
uhradit roční poplatek za psa.  Poplatek činí 80,- Kč za každého psa a je třeba jej 
uhradit do konce měsíce března.

• Úřední hodiny v období vánočních svátků

Pátek 23. 12. 2011 - - -
Úterý 27. 12. 2011 - - -
Středa 28. 12. 2011 8.00 – 15.00 hod.
Čtvrtek 29. 12. 2011 - - - 
Pátek    30. 12. 2011    - - - 

 Aktuální informace o dění v obci sledujte na obecních webových stránkách 
www.obecpisecna.cz
Kontakty na obecní úřad: urad@obecpisecna.cz  ,   tel.: 558 359 825

Vítání občánků 

V pátek 11. listopadu 2011 se konalo v nových prostorách školní družiny tradiční 
slavnostní uvítání nových občánků, a to již po jedenácté v naší obci.
Rodiče  svým  podpisem  do  Knihy  o  uvítání  do  života  stvrdili  skutečnost  o 
narození  dítěte  v naší  obci.  Žáci  základní  a  mateřské  školy  připravili  krátké 
vystoupení s pásmem písniček a říkanek, poté starosta obce předal dětem dárečky 
a maminkám květiny. V závěru bylo pro všechny připraveno malé pohoštění.
Slavnostního  uvítání  se  zúčastnili:  David  Hrabě,  Kristýna  Bizoňová,  Terezie 
Sikorová,  Michaela  Sikorová,  Dominik  Morawiec,  Sofia  Bíliková,  Šimon 
Lubojacki,  Leona  Janiczková,  Magdalena  Mitręga,  Ondřej  Velička,  Dorothea 
Reiserová, Ondřej Sikora a Jakub Sikora.
Všem dětem i rodičům touto cestou přejeme ještě jednou mnoho štěstí, zdraví a 
lásky.
Prvním občánkem narozeným v roce 2011 je Michaela Sikorová.
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Z odpadového hospodářství
Harmonogram svozu  odpadu v obci v roce 2012

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l

Svozový den Četnost svozu

pátek 1 x za 14 dní – v lichý týden

Občané a podnikatelé přistavují popelovou nádobu ze svého stanoviště na 
předem stanovené  místo  svozu,  a  to  v příslušný den svozu na 600 hod. 
ráno. 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový den Svozové týdny

čtvrtek 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47
(první svoz 2. 2. 2012)

V r. 2011 bude proveden ještě jeden svoz separovaného odpadu v pytlích, 
a to ve čtvrtek  22. 12. 2011.

Svoz popela

Příští svoz se uskuteční ve 49. týdnu, tj. v pátek 9. 12. 2011, po svozu 
komunálního odpadu. Popelové nádoby je nutné vystavit k vyprázdnění. 
Další svozy budou probíhat 1 x za 4 týdny:

     v 1. týdnu 6. 1. 2012
     v 5. týdnu 3. 2. 2012
     v 9. týdnu 2. 3. 2012
     v 13. týdnu 30. 3. 2012
     v 17. týdnu 27. 4. 2012
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Obecní úřad Písečná zve všechny děti na tradičního 

“MIKULÁŠE”

který se bude konat v neděli 

4. 12. 2011 od 15,00 hodin
v areálu Kulturního domu

Program:

• Vánoční pohádka pro děti

      „Jak Puklík s Puklinkou

           slavili Vánoce” - od 15.00 hodin

• Rozsvícení vánočního stromu s vystoupením dětí  ZŠ 
Písečná -  od 16.30 hodin

• Příjezd Mikuláše s dárečky

• Diskotéka pro děti

Upozornění: Děti do 15 let věku trv. 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 týdnu od 5. do 9.12., popř. již před akcí 1. a 2.12.2011.
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Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 

kteří oslavili a oslaví v měsících srpnu, září, listopadu a prosinci 
svá životní jubilea. 

Srpen
            02. 08. Anna Sikorová 75 let Písečná 133
            08. 08. Radetzki Arnošt 70 let Písečná 111

24. 08. Bohuslava Gorná 60 let Písečná 99
       

Září
04. 09. Helena Sikorová 90 let Písečná 952
17. 09. Marie Sikorová 60 let Písečná 10
22. 09. Ludmila Jochymková 70 let Písečná 86
23. 09. Antonín Ramsza 90 let Písečná 6

Listopad
22. 11. Josef Czyž 65 let Písečná 66
25. 11. Marie Sikorová 70 let Písečná 84

Prosinec
07. 12. Bohuslav Lysek 65 let Písečná 54
08. 12. Stanislav Gazur 80 let Písečná 51
15. 12. Miroslav Szotkowski 60 let Písečná 924

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti 
a pohody do dalších let.
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P.F. 2012
Domečky zahalené bílou peřinou,
sladké tajemství se šíří krajinou,         
nastává krásný vánoční čas,            
přeji, ať přijde štěstí, zdraví,            
pokoj a láska mezi Vás!                

Krásné vánoce a hodně zdraví,           
lásky a Božího požehnání                
do NOVÉHO ROKU 2012                
všem členům “Klubu důchodců”           
                     přeje předseda Ćmiel Miroslav

 Zájezd Klubu důchodců do Salajky
 (září 2011)

                                                                                                                   

               Smažení vaječiny (květen 2011)
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Základní škola a Mateřská škola
Písečná

Školní  rok  2011/2012  začal  s kratším 
zpožděním  dne  5.  září  2011.  Na  žáky  základní 
školy  čekaly  nejdříve  původní  čerstvě 
vymalované třídy. Později jsme se začali učit také 
v nové školní družině a počítačové učebně, které 
vznikly v půdních prostorách. Díky zapojení školy 

do projektu Peníze do škol byla z prostředků tohoto projektu vybavena počítačová učebna 
čtrnácti  novými počítači  a  interaktivní  tabulí.  Na vybavení  nových  učeben nábytkem, 
televizí,  kobercem  byly  poskytnuty  prostředky  z rozpočtu  obce.  Součástí  počítačové 
učebny je i školní knihovna, která je dovybavována novými knihami. 

V tomto školním roce chodí do mateřské školy 44 dětí, které jsou rozdělené do 
dvou oddělení. 

Základní školu navštěvuje 46 žáků prvního až pátého ročníku. Žáci se ve škole 
učí předmětům podle školního vzdělávacího programu. Angličtinu nově vyučujeme od 
prvního  ročníku.  Součástí  vyučování  je  i  výuka  hry  na  flétnu  a  v pátém  ročníku 
informatika.  Z výše uvedeno projektu Peníze do škol je v tomto školním roce hrazeno 
týdně šest hodin individualizace výuky v českém jazyce, angličtině a matematice, která 
nám umožňuje vyučovat žáky v menších skupinách a zaměřit se na individuální potřeby 
žáků. Zároveň probíhá inovace výuky, kdy učitele tvoří vyučovací materiály a používají 
je ve výuce žáků. 

Odpoledne mohou žáci navštěvovat školní družinu, kroužek počítačový, hru na 
flétnu, tvořivé čtení a také nepovinný předmět – katolické nebo evangelické náboženství. 

Dne  1.  listopadu  2011 proběhly volby do školské  rady z  řad  pedagogických 
pracovníků  a  z  řad  zákonných  zástupců  žáků  základní  školy  (funkční  období  členů 
školské rady jsou 3 roky). Za zákonné zástupce byly zvoleny Mgr. Ivona Ćmielová a paní 
Lucie Sikorová. Za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Jarmila Lysková a Mgr. 
Sylva Sikorová. 

Letošní teplý podzim přímo vybízel k vycházkám do přírody. Vypravili jsme se 
na  bukovecké  šance.  Z  několika  míst  jsme  viděli  nádherně  zbarvené  lesy  a  polské 
vesničky. Dobrá viditelnost nám také umožnila poznávat a pojmenovávat okolní kopce. 

Také letos byla Piprečka plná barev.  Děti  si  přinesly draky a rej  mohl začít. 
Protože bylo téměř bezvětří, draci létali velmi málo, zato děti se proběhly dostatečně. 

V říjnu žáci 4. a 5. ročníku absolvovali besedu na téma vztahy mezi námi ve 
třídě. Součástí prožitkového programu bylo uplatnění metod vytváření pozitivních vztahů 
mezi  žáky a řešení  problémových  situací.  Program byl zaměřený na podporu rozvoje 
jejich osobnosti a sociálního chování.
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V listopadu  nás navštívil  pan starosta  Bc.  David  Ćmiel.  Pro žáky si  připravil 
besedu o obci Písečná. Seznámil je s činností obecního úřadu a se zajímavostmi z naší 
obce. Své povídání doplnil zajímavou prezentací.

V  rámci  projektu  Učitel  třetího  tisíciletí  se  ve  spolupráci  se  Základní  školou 
Jablunkov 3. listopadu uskutečnilo vyučovací dopoledne nazvané Cestičkami na Písečnou 
a z Písečné. 
Trasa vedla kolem kaple svatého Izidora ke kapli Matky Boží Čenstochovské. Pak přes 
místní část Lazy dorazili žáci do ZŠ Jablunkov, kde si prohlédli hřiště i budovu školy. 
Nakonec si žáci zasportovali v prostorné tělocvičně. Opačnou trasu absolvovali žáci třetích 
ročníků ZŠ Jablunkov, kteří navštívili naši školu. 

V  měsíci  říjnu  proběhla  výstavka  ovoce  a  zeleniny.  Děti  nosily  různé  druhy 
ovoce, zeleniny, koření, větvičky stromů, keřů a typické podzimní rostliny. Seznamovaly 
se s různými druhy ovoce a zeleniny, třídily je do skupin a mohly si prohlédnout zvláštní 
druhy jako kdoule, meloun pepino, dýně hokaido, zázvor a další. 

Zúčastnili  jsme  se  10.  ročníku  soutěže  Jablunkovský  džbánek.  Žáci  prvního 
stupně základních škol měli za úkol vyrobit nádobu z libovolného materiálu. Celkem se 
zúčastnilo 167 žáků, z naší školy byli úspěšní: Adriana Szotkowská, Klára Turková, Lukáš 
Byrtus. Všem blahopřejeme.
 

  Poděkování:
        Obci Písečná za zlepšení podmínek ke vzdělávání po 

rekonstrukci půdy.

Paní Zdeňce Nieslanikové za náročnou práci předsedkyně 
Sdružení rodičů.

Panu Robertu Ciencialovi za sponzorský dar ve formě hraček do 
mateřské školy.

Za pomoc při stěhování půdy před rekonstrukcí. Pomáhali nám:
Hanka Chloubová, Alenka Španíková, Jan Ligocki, Václav 
Ligocki, Lubomír Chlouba, Mgr. Sylva Sikorová, Miroslav 

Sikora, Mgr. Eva Byrtusová, Bc. Jindřich Byrtus, Jarmila Krzoková, Ing. Jan Krzok, 
Jadwiga Szkanderová, Vladislav Szkandera, Marie Janiczková, Roman Janiczek, Mgr. 

Jarmila Lysková, Renata Sikorová, Anna Pavlusová, Vanda Szotkowská

O úklid po rekonstrukci půdy se zasloužily:  
Alenka Španíková, Hanka Chloubová, Mgr. Petra Klimková Gaurová, Helena 
Nieslaniková, Marie Janiczková, Darina Košťálová, Lenka Szotkowská

Další informace a fotodokumentaci z dění školy můžete najít na nově vznikajících 
webových stránkách školy http://msazspisecna.webnode.cz/.

 M. Ligocká 
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Dobrovolná sbírka na dovybavení 
kapličky sv. Izidora

V červenci 2011 proběhla dobrovolná sbírka na dovybavení kapličky Sv. Izidora. Občané 
obce Písečná darovali do sbírky celkem 23 954,- Kč, částka vystoupala až na výši  25 
254,- Kč dodatečnými finančními dary po ukončení sbírky. 

Z  vybraných  peněz  byl  zakoupen  stavební  materiál  -  dlažba  vnitřní  a  venkovní, 
obrubníky, štěrk, lepidlo na dlažbu, cement aj., práce byly provedeny zdarma. V měsících 
říjnu a listopadu 2011 dobrovolníci z řad důchodců vydláždili kapličku uvnitř a v prostoru 
před kapličkou a dokončili terénní úpravy okolo kapličky.

Před kapličkou bude ještě instalována lavička, která již byla zakoupena v hodnotě  3 400,- 
Kč.  Další  již  uhrazené  výdaje  činily  6 889,-  Kč  (nákup  vnější  dlažby  5 075,-  Kč  a 
pořízení vnitřní dlažby 1 814,- Kč). 

Výdaje celkem jsou tedy 10 289,- Kč, ještě chybí vyčerpat zbývajících 14 965,- Kč. 
Z dalších plánů na dovybavení kapličky, které budou průběžně realizovány je pořízení 
nových dveří a stolu a další dle potřeby, až do vyčerpání všech finančních prostředků ze 
sbírky. 

Všechny doklady jsou k  nahlédnutí na Obecním úřadě Písečná.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli na tuto sbírku. 
                 Stanislav Byrtus 

Obnova Kapličky sv. Izidora

Po  deštivých  prázdninových  letních  dnech  jsme  si  plnými  doušky  užívali  nádherný 
podzim a pomalu se připravujeme na zimu ... A  právě v oněch deštivých dnech začala 
firma R+M stavební s.r.o. pod vedením pana Milana Vysokého s rekonstrukcí kapličky 
Sv. IZIDORA v Písečné.
Kaplička byla celá obkopána, oddrenážována,  sejmuty  vnitřní i venkovní omítky,  bylo 
provedeno částečné posílení  krovu, výměna  střešní krytiny, oprava  soklu.  
Dílo se podařilo, kaplička je krásně zrekonstruována. 
Obrovský dík patří panu Stanislavu Byrtusovi, který na celou akci  svým bystrým okem 
dohlížel  a  hlásil  nedostatky,  které  se  na  rekonstrukci  vyskytly.  Dále  pak  panu 
Hamrozimu, který dokonce svými  zkušenostmi  klempířům ukázal, jak správně ukončit 
krytinu a jak ji správně položit.  
Obec získala na tuto akci dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 79 821,- Kč, 
zbývající část uhradila obec ze svého rozpočtu. 
    Poloková Žaneta 
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Pozvánka na Silvestrovský fotbal 
Dovolte  mi,  abych  Vás  pozval  již  třináctým  rokem  na  tradiční 
Silvestrovskou  kopanou.  Sejdeme  se  31.  12.  2011  v  10.00  hodin na 
fotbalovém hřišti.  Přijďte  všichni,  kteří  máte chuť se sejít  s kamarády v 
posledním dnu v roce a zasportovat  si.  Hraje se s  nadšením za každého 
počasí, poté je možno se občerstvit v místní restauraci.

Na setkání s Vámi se těší Jan Krzok
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85. výročí založení SDH Písečná
Vážení spoluobčané, jelikož čas je neúprosný, a běží mílovými kroky, uběhlo 5 let od 
posledních  „80“ oslav založení Hasičského sboru v Písečné. Hodně už toho bylo řečeno i 
napsáno,  tak jenom ve zkratce  u příležitosti  letošního jubilea  bych chtěl  připomenout 
několik zásadních událostí při vzniku naší hasičské jednotky, která byla založena roku 
1926. 
Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1928 s členskou základnou 48 mužů a 12 žen. 
První dochovaný zápis z ustavující schůze byl až po 2. sv. válce ze dne 18.5.1952 a zapsal 
ho v místní základní škole tehdejší ředitel pan Karel Štěpánek. Ve své činnosti byl sbor 
výhradně  odkázán  na  příspěvky členů a  dary  místních  obyvatel,  z nichž  si  zajišťoval 
všechny  své  potřeby  k fungování  sboru.  Od  roku  1926  se  vyměnilo  nespočet  členů, 
velitelů i starostů, a proto všem, kteří se podíleli na 85-ti leté činnosti náleží upřímné 
poděkování. 
Nyní  má náš  sbor  47  členů,  z toho  10  žen.  Mimo jiné  také  13-ti  člennou zásahovou 
jednotku.  Díky podpoře Obecního úřadu Písečná a dalších sponzorů se naše technika 
zmodernizovala a nyní tak odpovídá JPO 5. Cenné úspěchy sportovních družstev mužů i 
žen  v různých  soutěžích  je  dokumentována  sbírkou  trofejí  či  pohárů  v naší  hasičské 
zbrojnici. 
Všem členům chci popřát hodně úspěchů v další činnosti při ochraně majetku, životů a 
zdraví  našich  spoluobčanů.  Závěrem přeji  všem, i  Vašim rodinám naší  obce Písečná, 
příjemné prožití Vánočních svátků a dobré vykročení do nového roku 2012.

Jan Placzek

První žákovské družstvo v historii sboru při návratu z krajské soutěže v roce 1963
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VÝSTAVA POŠTOVNÍCH HOLUBŮ OS TŘINEC

se uskuteční v

KULTURNÍM  DOMĚ  PÍSEČNÁ

dne 3. 12. 2011

PROGRAM:

08:00 – 18:00 Výstava

14:00 – 15:00 Ocenění holubů

15:00 – 16:00 Tombola

19:00 – 20:00 Výdej holubů

21:00 Ukončení výstavy

Můžete se těšit na :

tombolu

občerstvení

a prodej chovatelských potřeb

JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI

Těší se na vás ZO JABLUNKOV 
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Usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne 26. 9. 2011

Zastupitelstvo obce
1. Schválilo
9/1.1 program jednání
9/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Krzok
9/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, p. Szotkowski
9/1.4 plnění usnesení č. 8 ze dne 9. 8. 2011
9/1.5 pořadí uchazečů výběrového řízení  na zpracování projektové dokumentace 

rekonstrukce  Kulturního  domu  Písečná:  1.  ASA  Expert  a.s.,  Ostrava;  2. 
KVADRO s.r.o., Bohumín – Skřečoň; 3. AL-VO ATELIÉR s.r.o., Košařiska

9/1.6 Smlouvu  o  dílo  na  zpracování  projektové  dokumentace  rekonstrukce 
Kulturního domu Písečná se společností ASA Expert a.s., Ostrava

9/1.7 uzavření  Smlouvy  mandátní  o  provedení  činnosti  „Dotační  management, 
příprava žádosti o dotaci z OPŽP a zpracování energetického auditu budovy 
ZŠ a MŠ Písečná“ se společností Energy Benefit Centre a.s.

9/1.8 uzavření Smlouvy mandátní o provedení činnosti „Projektová dokumentace 
pro  zateplení  budovy ZŠ a  MŠ Písečná  a  instalaci  solárního  systému“  se 
společností Energy Benefit Centre a.s.

9/1.9 jmenování  paní Mgr. Aleny Neslaníkové,  bytem Písečná 183, kronikářkou 
obce

9/1.10 Smlouvu o dílo na zpracování konceptu kroniky obce za období let 2006 – 
2010 s paní Mgr. Alenou Neslaníkovou, bytem Písečná 183

9/1.11 heslář pro zápisy do kroniky obce
9/1.12 Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o 

zmocnění  centrálního  zadavatele  s  Krajskou  energetickou  agenturou 
Moravskoslezského kraje, o.p.s. Ostrava

9/1.13 navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 179
9/1.14 žádost  o  dlouhodobý  bezplatný  pronájem  kulturního  domu  pro  období 

školního roku 2011/2012
9/1.15 uzavření  Dohody  o  úhradě  neinvestičních  výdajů  základní  školy  za  žáky 

plnící povinnou školní docházku ve školách zřízených městem Jablunkov pro 
školní rok 2011/2012

9/1.16 Smlouvu o dílo s firmou Jan Ligocki na provádění zimní údržby v období 
zimní sezony 2011/2012

9/1.17 vyhlášení výběrového řízení na provedení opravy mostu ev.č. 13, s realizací 
díla v r. 2012

9/1.18 rozpočtové opatření č. 6
9/1.19 účast dvou členů zastupitelstva na vyhlášení výsledků v soutěži E.ON Energy 

Globe Award ČR
2. Vzalo na vědomí
9/2.1 žádost č.j. 150/11
9/2.2 žádost o vydání protihlukové vyhlášky
9/2.3 rozpočtové opatření č. 5 
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Usnesení č. 10 z mimořádného jednání 
zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 10. 2011

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
10/1.1 program jednání
10/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, p. Kaleta
10/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, p. Szotkowski

2. Neschválilo
10/2.1 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva dle předloženého návrhu s 

platností od 1. 11. 2011
10/2.2 snížení měsíční odměny místostarostky o 50 % od 1. 10. 2011

Usnesení č. 11 z jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne 22. 11. 2011

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
11/1.1 program jednání
11/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Krzok
11/1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Mgr. Kantor
11/1.4 plnění usnesení č. 9 ze dne 26. 9. 2011
11/1.5 plnění usnesení č. 10 ze dne 14. 10. 2011
11/1.6 záměr  vybudování  komunikace  na  části  pozemku  p.č.  264/24  situované

souběžně s pozemkem p.č. 264/37 s podmínkou, že stavba bude realizována
na základě pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu

11/1.7 záměr směny části pozemku p.č. 264/24 situované souběžně s pozemkem
p.č. 264/51, 1512, 264/32 a 264/49

11/1.8 zaměření  skutečného  průběhu  místních  komunikací  vedených  v  pasportu
místních komunikací pod ev. č. 13 a č. 14

11/1.9 možnost  vystoupení  jednatele  p.  Milana  Holce  na  jednání  zastupitelstva
obce 

11/1.10 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „ZŠ Písečná – půdní vestavba“
se společností Milan Holec, stavební firma s.r.o.

11/1.11 pořadí  výběrového  řízení  na  zakázku  malého  rozsahu  „Stavební  údržba  
mostu  M13  přes  potok  Kotelnice“:  1.  Makos  a.s.,  Sirotčí  1170/7,
Ostrava;  2.  CSK  –  Invest,  s.r.o.,  Olšová  1165,  Třinec;  3.  Lesostavby
Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766; 4. Alfa POL, s.r.o., U Tiskárny 616/9,  
Ostrava  – Přívoz;  5.  PRONTO STAVBA s.r.o.,  Bivojova  11,  Ostrava –  
Vítkovice; 6. ECOVIA Haná, s.r.o. Hamerská 58, Olomouc - Holice
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11/1.12 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stavební údržba mostu M13 
přes potok  Kotelnice“ se společností Makos a.s., Sirotčí 1170/7, 703 00  
Ostrava

11/1.13 pořadí  uchazečů  výběrového  řízení  na  zpracování  stavební  projektové  
dokumentace Obecního úřadu Písečná: 1. KVADRO s.r.o.,  Cihelní 290,  
Bohumín - Skřečoň; 2. AL-VO ATELIÉR s.r.o., Košařiska 73

11/1.14 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby  
Obecního úřadu Písečná se společností KVADRO s.r.o., Cihelní 290, 735 
81 Bohumín - Skřečoň 

11/1.15 Dohodu  o  úhradě  neinvestičních  výdajů  základní  školy  za  žáka  plnící  
povinnou školní docházku s obcí Návsí pro školní rok 2011/2012

11/1.16 rozpočtové opatření č. 8
11/1.17 zproštění poplatku za odpady za nezletilého Pavla Radetzkého za rok 2011
11/1.18 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 

2011 na zabezpečení akceschopnosti JSDH 
11/1.19 vystoupení  projektu  „Naučné  stezky  –  Kulturní  a  přírodní  dědictví  

Jablunkovska“ z IPRÚ

2. Neschválilo
11/2.1 Dodatek  č.  1  Mandátní  smlouvy  na  výkon  inženýrské  činnosti  se  

společností H3 – Tec s.r.o., Třinec

3. Odložilo
11/3.1 projednání žádosti č.j. 210/11 o příspěvek na zatrubnění příkopu

4. Vzalo na vědomí
11/4.1 rozpočtové opatření č. 7
11/4.2 žádost o dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní Lhotka
11/4.3 žádost o podporu Linky bezpečí

Kalendář akcí

   3. 12. 2011 Výstava holubů
   4. 12. 2011 Obecní Mikuláš

14. 1. 2012 Hasičský ples
28. 1. 2012 Rodičovský ples

   4. 2. 2012 Bal PZKO
11. 2. 2012 Seniorský ples
18. 2. 2012 Maškarní ples
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Co přinese od ledna 2012 sociální reforma ? 
Stručný přehled:

 
Od 1. ledna příštího roku začnou v sociální oblasti platit změny, které se týkají především 
nového způsobu výplaty a administrace dávek na jednom místě - Úřadu práce ČR (ÚP), 
dále se změny týkají dávek pro osoby zdravotně postižené (OZP), některých dávek státní 
sociální podpory, veřejné služby apod. Zavedena bude také tzv. karta sociálních systémů.

• Sjednocení místa výplaty dávek
Od 1. ledna 2012 veškeré nepojistné dávky a příspěvky (tj.  dávky pomoci v hmotné 
nouzi; dávky pro OZP – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku; příspěvek 
na péči; dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, dávky 
pěstounské péče, porodné apod.) bude nově vyplácet jen úřad práce. 
Pro občany z Jablunkova a okolních obcí (tj.  z  Bocanovic,  Bukovce,  Dolní  Lomné, 
Horní  Lomné,  Hrčavy,  Hrádku, Mostů u Jablunkova,  Milíkova,  Návsí,  Písečné,  Písku) 
bude tyto dávky vyřizovat kontaktní pracoviště ÚP v Jablunkově na ulici Dukelská 600 
(tj. stávající pracoviště ÚP v prvním patře této budovy) a zároveň úřad práce požádal o 
pronájem kanceláře v budově Dukelská 104 (nová budova městského úřadu, první patro, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví).  
Kontaktní osoba úřadu práce - Ředitelka kontaktního pracoviště: Alena Petrová, 
tel.: 950 113 240-245; alena.petrova@fm.mpsv.cz;posta.fmq@fm.mpsv.cz.

V této  souvislosti  zároveň  upozorňujeme,  že  služby  v oblasti  zaměstnanosti 
(zprostředkování  zaměstnání,  podpora  v nezaměstnanosti  apod.) bude  i  nadále 
zajišťovat pro Jablunkov a okolní obce kontaktní pracoviště ÚP v Třinci, Poštovní 621, 
Staré  Město,  739  61  Třinec  1.  Tel.  950  113 611,  950 113 633,  950  113 636;  e-mail: 
posta.fmf@fm.mpsv.cz.
 

• Změny u dávek pro OZP
Od 1. ledna 2012 se současné dávky  pro osoby zdravotně postižené sloučí pouze do dvou 
dávek, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.
Příspěvek na mobilitu - Jedná se o opakující se nárokovou dávku. Nárok na příspěvek na 
mobilitu bude mít osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby 
v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je 
dopravována a nejsou jí  poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve 
zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 
Kč  měsíčně.  Příspěvek  na  mobilitu  může  být  přiznán  a  vyplácen  nejdříve  od  počátku 
kalendářního měsíce, ve kterém bude zahájeno řízení o přiznání příspěvku na mobilitu (tj. 
nejdříve leden 2012).
Příspěvek  na  zvláštní  pomůcku -  Zavádí  se  jednorázová  nároková  dávka  na  zvláštní 
pomůcky, které postiženým lidem umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo 
ke styku s okolím apod. Bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí,  těžkým  sluchovým  nebo  těžkým  zrakovým  postižením nebo těžkým mentálním 
postižením, jejichž zdravotní stav (dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav)           
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nevylučuje  přiznání  tohoto  příspěvku.  Za  dlouhodobě  nepříznivý  zdravotní  stav  se 
považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má 
trvat  déle  než 1 rok. Součet  příspěvků na zvláštní  pomůcky nesmí v 60 kalendářních 
měsících (5 let) po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč. U jednotlivých pomůcek 
je zákonem stanovena finanční spoluúčast žadatele – zkoumat se bude příjem této osoby a 
osob společně posuzovaných.
Nárok na výplatu  dávek vzniká splněním podmínek stanovených zákonem a  podáním 
žádosti o přiznání dávky (na příslušném úřadu práce).

• Změna u rodičovského příspěvku
Od 1.ledna 2012 můžou rodiče  pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a 
jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, 
nejdéle  však  do  4 let  věku dítěte. Výše  příspěvku  bude  činit  nejvýše  11  500  korun 
měsíčně.  Pro  získání  možnosti  volby  výše  příspěvku  bude  stačit,  pokud  nárok  na 
peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden z rodičů dítěte. Rodičovský příspěvek 
budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. 
Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku 
bude zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc. 
Pokud  ani  jednomu  z  rodičů  nevznikl  nárok  na  peněžitou  pomoc  v  mateřství,  výše 
příspěvku je možná jen v jedné variantě: 7600 korun do 9. měsíce věku dítěte a poté 3800 
korun do 4 let věku dítěte. 
Děti  se  zdravotním postižením budou zajištěny  jednotným způsobem,  tj.  tak,  aby  po 
dovršení  1  roku věku byly  zabezpečeny vždy jednou dávkou,  a  to  buď rodičovským 
příspěvkem nebo příspěvkem na péči. 

• Příspěvek na péči dle nových kritérií
Posuzování nároku na tuto dávku se změní. Místo dosavadních 36 úkonů a 129 dílčích 
činností  budou posudkoví lékaři nově popisovat jen deset oblastí  každodenního života 
člověka (jak dokáže zvládnout základní životní potřeby).  Mezi ně bude patřit mobilita, 
orientace,  komunikace,  stravování,  oblékání  a  obouvání,  tělesná  hygiena,  výkon 
fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.  Od ledna rovněž 
dojde ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby od 1 do 18 let  ve II.  stupni závislosti 
z 5 000 Kč  na 6 000 Kč.  NOVĚ si  příjemci příspěvku na péči  (rodič nezaopatřeného 
dítěte nebo nezaopatřené dítě) budou moct požádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč za 
předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných  nedosahují 
částky dvounásobku životního minima rodiny. 
 

• Karta sociálních systémů
Dávky a příspěvky bude možné čerpat prostřednictvím tzv. elektronické sociální karty, 
která bude plnit funkci identifikační i platební. Sloužit bude zejména k identifikaci na 
úřadě. Karta se vydá automaticky při přiznání nároku na dávku (např. příspěvek na péči, 
příspěvek na mobilitu apod.). Původně na ni měly být vypláceny i důchody, těch se to 
ale  zatím  netýká.  Kartou  bude  možné  také  platit  v  obchodech,  dále  vybírat  dávky 
z bankomatu. Kartu dostanou ti,  kteří čerpají sociální dávky s tím, že platební funkce 
nebude  povinná.  Povinnost  platit  kartou  sociálních  systémů  bude  vyžadována  pouze 
u osob, které čerpají dávky pomoci v hmotné nouzi a současně u nich existuje riziko  
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zneužití  (např. nákup alkoholu). 
Sociální karta bude rovněž u osob se zdravotním postižením plnit  funkci průkazky TP, 
ZTP  a  ZTP/P  se  všemi  jejími  výhodami.  V tomto  případě  dojde  pouze  k nahrazení 
papírové průkazky za plastikovou. Kartu budou vydávat úřady práce. 

• Veřejná služba pro nezaměstnané
Od 1.ledna 2012 dojde k převodu veřejné služby na úřad práce, výkon veřejné služby se 
bude  nadále  týkat  osob  vedených  v evidenci  uchazečů  o  zaměstnání.  Pro  uchazeče 
o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, se od 1.1.2012 
zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného 
důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Veřejná služba 
neznamená jen úklid veřejných prostranství a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích 
a  jiných  veřejných  budovách,  ve  školství,  v oblasti  životního  prostředí,  v sociální, 
charitativní, sportovní oblasti apod. V praxi se předpokládá, že nabídka výkonu veřejné 
služby  bude  směřována  zejména  na  uchazeče  o  zaměstnání,  kteří  jsou  dlouhodobě 
v evidenci úřadu práce. 

Podrobnější informace k sociální reformě můžete najít  na webových stránkách MPSV 
ČR (web nazvaný Sociální reforma – změny 2012), kde lze najít informace o všech 
důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti:
 http://socialnireforma.mpsv.cz; http://mpsv.cz.
Pro případné tazatele je k dispozici i infolinka 844 844 803, kde jsou pracovníci call centra 
Úřadu  práce  ČR  připraveni  zodpovědět  dotazy  či  vysvětlit  nejasnosti  v souvislosti  se 
sociální reformou.

odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jablunkov
placená inzerce
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Třpytivý pozdrav plný vloček, 

mnoho dárků pod stromeček,

radost a klid na Vánoce

a hodně štěstí v Novém roce.

Kouzelné Vánoce a úspěšný 

Nový rok 2012 Vám přejí

                              Starosta, zastupitelé

                   a zaměstnanci

                    obecního úřadu

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E  14227. 
E-mail: urad@obecpisecna.cz, www.obecpisecna.cz 
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