Slovo na úvod

Zpravodaj
Obce Písečná
-----------------------------------------------------------------------------

číslo 3 / prosinec 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí spoluobčané,
blíží se závěr roku a s ním přichází i dokončení našich investičních
stavebních záměrů, které v letošním roce obec realizovala a já bych k nim
rád přispěl i několika informacemi v řeči čísel.
Stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy
v obci Písečná“, jak se podle projektové žádosti jmenovalo zateplování
školy, zhotovitel předal 14.10.2013 a překročil tak termín zhotovení díla
o 52 dnů. Mimo jiné tím zapříčinil i odložení začátku školního roku v MŠ
i ZŠ a způsobil tak komplikace mnoha rodičům. Obec bude v důsledku
nedodržení termínu zhotovení díla požadovat úhradu sankce vyplývající
ze smlouvy o dílo ve výši 250 000,- Kč.
Zateplení školy bylo podpořeno z prostředků EU v rámci Operačního
programu Životní prostředí, která by dle smlouvy měla činit 1 260 000,Kč. Zatím však nebyla provedena závěrečná finanční kontrola ze strany
fondu a až po jejím provedení budeme moci zveřejnit její skutečnou výši.
Celkové náklady na zateplení dosáhly výše 1461 000,- Kč. Cílem celé
akce bylo především snížit provozní náklady na vytápění budovy.
Dosahovaná úspora by dle energetického auditu měla činit až 60 000,Kč za rok. Právě probíhající topná sezóna ukáže, do jaké míry se naplní
předpoklady auditora.
Rekonstruovanou fasádu budovy školy doplňuje i nový moderní vzhled
budovy kulturního domu, který prošel téměř shodnou rekonstrukcí. Byl
zateplen půdní prostor spolu s fasádou a byla vyměněna střešní krytina.
Malou změnou původního návrhu a bonusem navíc je nové provedení
zastřešení vstupní části budovy. Celkové náklady akce dosáhly výše
1 252 396,- Kč, předpokládaná výše dotace z EU by měla činit 600 000,Kč. Rovněž i zateplení KD povede ke snížení výdajů na vytápění, audit
počítá s úsporou až 20 000,- Kč ročně. Stavební práce byly ukončeny
v termínu a požadované kvalitě. Stavbu prováděla firma Zowada s.r.o.
z Jablunkova.
Stavební práce na kulturním domě budou nyní probíhat dalších 10 dnů
v souvislosti s instalací akustického podhledu, který má zlepšit akustiku
sálu a zkvalitnit hudební produkce i srozumitelnost mluveného slova.
Moje poslední informace souvisí s ukončením závěrečné finanční kontroly
na stavbě Výletiště ze strany poskytovatele dotace ROP. Nyní již můžeme
poskytnout závěrečná čísla k největší investiční akci, která zatím
v samostatné Písečné proběhla. Celkové náklady stavby dosáhly výše
6 894 000,- Kč (projekční práce, žádost o dotaci, inženýrské sítě, vnitřní
vybavení). Z dotace EU prostřednictvím Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko byly hrazeny uznatelné výdaje ve výši
5 281 000,- Kč a z dotace Moravskoslezského kraje 269 000,- Kč.
Z dotací tak bylo pokryto 80,5 % z celkových nákladů stavby.
V závěru bych Vám chtěl popřát pohodový zbytek roku 2013.
David Ćmiel
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Kytička jubilantům

Obecní úřad informuje

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících září, říjnu,
listopadu a prosinci svá životní jubilea.

Září
04. 09.
28. 09.

Helena Sikorová
Anna Lysková

92 let
65 let

Písečná 952
Písečná 169

Říjen
19. 10.
21. 10.
30. 10.

Pavel Byrtus
Irena Nieslaniková
Bronislav Nieslanik

70 let
65 let
65 let

Písečná 14
Písečná 70
Písečná 70

Prosinec
03. 12.

Vanda Sguersiová

60 let

Písečná 30

Přejeme všem pevné zdraví,
hodně štěstí, elánu,
spokojenosti a pohody
do dalších let.

•

V období
2013 –
uzavřen

vánočních svátků, tj. 23.12.
3.1.2014 bude obecní úřad

•

Poplatky za psy
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 2014.

Pozvánka na Silvestrovský fotbal
Rád bych touto cestou pozval všechny, kteří se poslední den v roce
rádi setkají s přáteli a zasportují si, na již patnáctý ročník
Silvestrovské kopané. Hrajeme za každého počasí 31. 12. 2013
v 10.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Na setkání s Vámi se těší Jan Krzok
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Z odpadového hospodářství

Obecní úřad Písečná zve všechny děti na tradičního

Harmonogram svozu odpadu v obci v roce 2014

“MIKULÁŠE”

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l
Svozový den

Četnost svozu

pátek

1x za14 dní – v liché týdny

který se bude konat
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.

v pátek 6. 12. 2013 od 15,30 hodin
v areálu Kulturního domu

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast
Svozový den

Svozové týdny

čtvrtek

3 9 15 21 27 33 39 45 51

•

V r. 2013 bude proveden ještě jeden svoz separovaného odpadu v pytlích
a to 5. 12. 2013

Svoz popela
Příští svoz se uskuteční ve 49. týdnu, tj. v pátek 6. 12. 2013, po svozu
komunálního odpadu. Popelové nádoby je nutné vystavit k vyprázdnění.
Další svozy budou probíhat 1 x za 4 týdny:
v
v
v
v
v

Program:

1. týdnu 3. 1. 2014
5. týdnu 31. 1. 2014
9. týdnu 28. 2. 2014
13. týdnu 28. 3. 2014
17. týdnu 25. 4. 2014
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“Smíškovy vánoce” - divadelní představení
pro děti – v 15.30 hodin

•

Rozsvícení vánočního stromečku s
vystoupením dětí ZŠ Písečná – v 16.30 hodin

•

Příjezd Mikuláše s dárečky

•

Diskotéka pro děti
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
6.12.2013 v dopoledních hodinách, popř. v pondělí
9.12.2013 od 8.00 do 17.00 hodin.
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Obecní úřad Písečná srdečně všechny zve na

Setkání s jubilanty

VÁNOČNÍ KONCERT
S DH ROZMARÝNKA Z VLČNOVA
neděle 15. 12. 2013 od 15.30 hodin
Kulturní dům Písečná

V první části programu zazní klasické písně
z repertoáru Rozmarýnky a v druhé části písně
Vánoční a koledy. Celý pořad bude doprovázen
mluveným slovem vánočně naladěným.
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V měsíci říjnu přijali pozvání do Kulturního domu v Písečné občané, kteří
oslavili v druhé polovině roku svá životní jubilea. Toto druhé "Setkání
jubilantů" v letošním roce opět proběhlo ve velice milé a přátelské
atmosféře. Starosta obce popřál jubilantům, předal dárkové balíčky a
ženám kytičky a všichni přítomní se při malém pohoštění dobře pobavili,
povykládali a zavzpomínali na zážitky let minulých. Poděkování patří i
dětem místní základní školy, které přítomné potěšily svým pěkným
vystoupením.
Všem jubilantům ještě jednou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, elánu
a pohody do dalších let.
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P.F. 2014

Co se děje ve škole
Zeleninovo - ovocný týden

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
a do roku 2014 hodně štěstí,
zdraví a Božího požehnání.
Těším se na další společné shledání…
Za výbor Klubu důchodců
Miroslav Ćmiel

Ve dnech od 16. 9. do 20. 9. 2013 probíhal zeleninovo - ovocný týden.
Žáci přinášeli během celého týdne různé druhy ovoce i zeleniny. Většinu plodin
zpracovali na salát, paní kuchařky nám připravily pečené brambory a některé
druhy ovoce jsme také usušili. Téma se prolínalo téměř všemi vyučovacími
předměty. V matematice vyráběli pomůcky pro výuku, sestavovali slovní úlohy,
četli, v literární výchově psali příběhy a básničky, volně zpracovali a
zdramatizovali pohádku O veliké řepě, ve slohu vytvářeli pozvánku, v anglickém
jazyce si rozšířili slovní zásobu, malovali ovoce a zeleninu různými technikami a
nechyběly ani písničky. Celý týden jsme ukončili návštěvou výstavy ovoce a
zeleniny v Jablunkově.
Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/165387

Den s hasiči
Žáci si v přírodovědných předmětech mají osvojit bezpečné chování a vzájemnou
pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují,
jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných
lidí.
Pro praktické zvládnutí nabytých informací proběhl ve škole ve spolupráci
s hasičskými sbory evakuační den.
Ráno přišli do školy všichni natěšeni. První hodinu jsme se učili a druhou hodinu
už to bylo tady. Někdo z dospělých zavolal na chodbě „hoří!“. Všichni jsme se
seřadili a vyběhli honem ze školy na školní zahradu. Paní ředitelka zavolala
hasiče a do pěti minut už byli na místě. Houkaly sirény. Hasiči vběhli do školy a
pootevírali okna. Z oken se kouřilo, ve škole byla totiž dýmovnice. Hasiči potom
stříkali na cestu, aby nám ukázali, jak to chodí u opravdového požáru. Pak, když
už se nikde nekouřilo, hasiči nám ukázali výstroj a pomůcky na hašení ohně.
Myslím, že o tomto zážitku se bude mluvit ve škole ještě velmi dlouho.
Eliška Nieslaniková, žákyně 4. ročníku
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V těchto dnech má naše škola krásný nový kabát.
A jak vypadala škola dříve?

Úspěchy našich žáků:
Markéta Sikorová obsadila 1. místo v přespolním běhu v okrskovém kole i
okresním kole v přespolním běhu. Ocenění ve výtvarné soutěži Muzea Třinec na
téma „Namaluj filmovou pohádku“ získaly Barbora Ćmielová, Anna Haratíková,
Eliška Nieslaniková. Blahopřejeme.
11

12

SDH Písečná v sezóně 2013

Drakiáda
Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak
z vysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak .....
Jako každý rok i letos 8. 10. se sešly děti MŠ se svými rodiči a prarodiči na
louce v blízkosti školy a proběhla oblíbená Drakiáda.
Vzlétlo více než 20 draků najednou a Písečané tak mohli vidět nádherný rej
draků.

V roce 2013 jsme absolvovali celkem 17 soutěží ve 3 okresech. Přes nejistý
začátek jsme se pomalu rozjeli a přelomem června - července jsme chytli formu a získali
jsme za sebou 4 vítězství. V okrsku jsme z 8 soutěží vybojovali hned 5 vítězství a tím
jsme přerušili dvouletou nadvládu Dolní Lomné a vyhráli tak okrskový pohár za rok
2013. Dále jsme byli 1x druzí a 2x třetí. Zúčastnili jsme se také noční soutěže
v Malenovicích, kde jsme skončili na 9. místě mezi konkurencí z celého kraje. A v září
jsme se zúčastnili posledního kola Moravskoslezské ligy v Bartovicích, bohužel tam jsme
měli neplatný pokus. I přesto, že jsme neobjeli víc soutěží, tak sezónu hodnotíme celkem
kladně.
Příští rok by se měla v našem regionu rozjet nová celosezónní soutěž pro
hasičské týmy – Gorolský pohár. Bude se jednat o několik bodovaných soutěží a u nás by
mělo být taky jedno z kol. Utkají se v něm týmy z celého regionu, momentálně máme
přislíbeno 8 týmů v mužské kategorii a 3 v ženské, ale věříme, že se tyto řady ještě
rozšíří.Tenhle nápad vznikl hlavně proto, aby se týmy a soutěže zlepšovaly a měly úroveň
a motivaci o něco bojovat. První rok na svých „bedrech“ bude mít Gorolský pohár
několik lidí z Písečné, Milíkova a Nýdku. Doufáme, že vše první rok proběhne bez
větších problémů a Písečná vystoupá na ten nejvyšší stupínek.

Děkujeme všem rodičům a prarodičům za účast na této akci.
Szotkowská Jiřina
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Kaplička sv. Izidora

HASIČSKÉ CVIČENÍ
CO JSTE HASIČI DĚLALI, ŽE DĚTI ZE ŠKOLY UTÍKALY ?

Kaplička Svatého Izidora
V úterý 22.10.2013 proběhlo v naší obci Písečná, v nově zateplené ZŠ hasičské
cvičení. Kolem deváté hodiny dopoledne přišly členům výjezdové jednotky JSDH Písečná - ohlašující SMS zprávy: Požár, shromaždiště osob, kouř
v počítačové místnosti. Přibližně do sedmi minut vyjela z Požární zbrojnice
posádka pěti členů JSDH Písečná. Naše jednotka dojela ke škole současně
s jednotkou hasičů z Jablunkova. Následovně ještě dorazily jednotky z Bukovce
a Třince. Toto hasičské cvičení se obešlo bez traumatizace dětí, ty už při našem
příjezdu byly ze školy za pomoci paní učitelek vyvedeny do zahrady u školy.
Celý zásah hasičů sledovali všichni z bezpečné vzdálenosti. Naše jednotka měla
na rozkaz velitele zásahu zajistit doplňovací vedení vody pro cisterny,
nainstalovat hydrant a řídit dopravu v místě zásahu. Mezitím hasiči vybaveni
dýchacími přístroji vyrazili dovnitř školy a provedli kontrolu všech prostorů.
Poté odvětrali celou školu. Určitě největším zážitkem pro žáky byla ukázka
automobilového žebříku stanice Třinec a další techniky hasičů. Toto cvičení
zorganizovali profesionální hasiči města Třinec, kteří si tímto ověřili spolupráci
s místními jednotkami u tohoto typu zásahu.
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Před dvěma léty jsme za pomoci Obecního úřadu Písečná nechali
zrekonstruovat kapličku Sv. Izidora. Její další dovybavení bylo
financováno z prostředků dobrovolné sbírky našich občanů.
Na konci roku 2012 zůstalo na kontě sbírky 14 559,- Kč.
V průběhu roku 2013 jsme měli tyto výdaje:
1 998,- Kč - nákup elektrického zařízení ke zvonu (relátko)
750,- Kč - spolufinancování opravy kapličky u 3 křížů
Ke konci roku 2013 zbývá na kontě sbírky 11 811,- Kč.
Stanislav Byrtus
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Usnesení č. 28 z mimořádného jednání
zastupitelstva obce Písečná ze dne 15. 8. 2013

Usnesení č. 30 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 24. 10. 2013

Zastupitelstvo obce Písečná

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1. Schválilo

28/1.1
28/1.2
28/1.3
28/1.4

28/1.5
28/1.6

28/1.7

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, p. Szotkowski
ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Mgr. Kantor
pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu „Zateplení Kulturního domu
Písečná“: 1. Milan Holec stavební firma s.r.o., Nábřežní 1029, 739 61
Třinec; 2. Zowada s.r.o., plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov;
3. Stavby a statika s.r.o., ul. 1. máje 230, 739 61 Třinec
Smlouvu o dílo s firmou Milan Holec stavební firma s.r.o., Nábřežní
1029, 739 61 Třinec, na realizaci díla „Zateplení Kulturního domu
Písečná“
pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu na výkon technického dozoru
investora díla „Zateplení Kulturního domu Písečná“: 1. Dozor stavitele
s.r.o., Jablunkov 628, 739 91 Jablunkov; 2. H3-TEC, spol. s r.o., 1. máje
493, 739 61 Třinec; 3. Ing. Aleš Stebel, Vělopolí 73, 739 59 Střítež
uzavření mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investora stavby
„Zateplení Kulturního domu Písečná“ s firmou Dozor stavitele s.r.o.,
Jablunkov 628, 739 91 Jablunkov

30/1.1
30/1.2
30/1.3
30/1.4
30/1.5
30/1.6
30/1.7
30/1.8
30/1.9
30/1.10
30/1.11
30/1.12

Usnesení č. 29 z mimořádného jednání
zastupitelstva obce Písečná ze dne 3. 9. 2013

30/1.14
30/1.15
30/1.16

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
29/1.1
29/1.2
29/1.3
29/1.4

30/1.13

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, p. Kaleta
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Mgr. Kantor
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Zateplení Kulturního domu
Písečná“ se společností Zowada s.r.o. se sídlem v Jablunkově, ul. plk.
Velebnovského 180
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30/1.17
30/1.18
30/1.19

program jednání
návrhovou komisi: p. Kaleta, Mgr. Cienciala, p. Rathouská
ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Kantor
plnění usnesení č. 27 ze dne 23. 7. 2013
plnění usnesení č. 28 ze dne 15. 8. 2013
plnění usnesení č. 29 ze dne 3. 9. 2013
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 500,- Kč na zpevnění
komunikace v části Písečná – Lazy p. ..., bytem Písečná ...
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti
základní školy a mateřské školy v obci Písečná” s firmou Milan Holec
stavební firma, s.r.o.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2012 na “Zpracování
projektové dokumentace - Splašková kanalizace Písečná” se společností
MEDIUM projekt v.o.s.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2013 na zpracování projektové
dokumentace podružných kanalizačních řadů se společností MEDIUM
projekt v.o.s.
zpracování studie výstavby obecního úřadu a oddělení mateřské školy pro
28 dětí
realizaci akustického podhledu v sálu Kulturního domu Písečná dle cenové
nabídky firmy Michalek Libor, IČ 66710731
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na pořízení domovní
čistírny odpadních vod s p. ..., bytem Písečná ...
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 26 705,- Kč na pořízení domovní
čistírny odpadních vod s manželi ..., bytem Písečná ...
rozpočtové opatření č. 6
Smlouvu č. 12120693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
směrnici pro zadávání veřejných zakázek
zvolení p. ..., bytem Písečná ... a p. ..., bytem Písečná ... za přísedící u
Okresního soudu ve Frýdku-Místku
vyřazení majetku dle předloženého návrhu ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Písečná, příspěvková organizace
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Tour de GOROL 2013

2. Odložilo
30/2.1

projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení kotle žadatele p. ...
ukládá: předložit návrh nových zásad na poskytování dotací na ekologické
vytápění

3. Vzalo na vědomí
30/3.1

žádost č.j. 382/13 o vyřešení problematiky s příjezdovou cestou

Kalendář akcí
6. 12. 2013
15. 12. 2013

Obecní Mikuláš
Vánoční koncert s Rozmarýnkou

18. 1. 2014
25. 1. 2014

Bal PZKO
Hasičský ples

1. 2. 2014
8. 2. 2014
22. 2. 2014

Maškarní ples
Seniorský ples
Společenská zábava – Sdružení
rodičů
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Letos to byl již 5. ročník tradičního cyklistického výletu, a nemluvím jen za sebe, když
řeknu, že byl opět vydařený. Trasa „Tůr“ je více, či méně každý rok stejná. Start je na
Písečné u KD, dále se pokračuje přes Jablunkov, Milíkov, Oldřichovice, Tyru, Javorový,
Šindelnou, Kalužný, Slavíč, Kamenitý, Dolní Lomnou a zpět na Písečnou. Sraz i start
jsou taky neměnné, scházíme se kolem 7.45 a odjezd je vždy přesně v 8.00 v sobotu na
„Gorola“. Pro ty, kteří se necítí na výjezd Javorového vrchu, je k dispozici lanovka. Ta
vás ochotně každou celou hodinu vyveze i s kolem až pod chatu a musím říci, že tato
služba je hojně využívána každý rok. Letos přišlo k duhu i zavedení tzv. B – trasy mezi
Javorovým a Slavíčem, která je vhodnější pro treková kola. Ovšem byl jsem moc potěšen,
že převážná část pelotonu dala přednost náročnější, avšak tradiční trase přes Javorovývrchol a Šindelnou. A zastávky? No samozřejmě, že byly. Vždyť to nebyl žádný závod,
ale vyjížďka a pivko k tomu patří. Někteří si ho dali pod lanovkou, všichni pak zvlažili
hrdlo na chatě Javorový, kde v horkém počasí skutečně „bodlo“. Na Slavíči přišla k duhu
i dobrá polévka a oběd U Mánesa v Dolní Lomné byl famózní. No a kde bylo pivo
nejlepší? Přece v cíli naší trasy, na Písečné v naší malebné hospůdce, kde nás uvítala
místní číšnice Renáta Jaraczová. A závěr? Počasí nádherné a parta skvělých lidiček, která
sršela humorem, zároveň dělala něco pro své zdraví a přispěla ke skvěle strávenému dni.
Rád bych poděkoval všem účastníkům „Tůr“, kterými byli: Aleš Moržol, René Šertler,
Vladislav Kufa, Lukáš Lysek, Tomáš Benek, Hanka a Pavel Kantorovi, Petr, Honza a
Maruš Byrtusovi, Jenda a Wlado Sikorovi, Leoš Michalski a Anička Hamroziová.
Doufám, že i příští 6. ročník bude stejně vydařený jako ten letošní.
Organizátor a poslední účastník akce Milan Sabol
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Běh na Bahenec

Hasiči přicházejí s kampaní varující před
nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech

Dne 21. 9. 2013 se uskutečnil 1. ročník Běhu na Bahenec. Závod startoval
z autobusového stanoviště Jablunkov. Pan Przybyla poskytl k dispozici bufet,
kde proběhla prezentace. Běželo se po modré turistické značce přes Písečnou,
Písek k turistické chatě Bahenec. Trať měřila 5 300 m. Závod v 10:30
odstartoval senátor Petr Gawlas. Pan Hradil poskytl na Bahenci prostory pro
občerstvení a vyhlášení výsledků. Závodu se zúčastnilo 38 běžců v 11 věkových
kategoriích. Vítězové jednotlivých kategorií – Lubojacká Ivana, Szkanderová
Beata, Szotkowská Lucie, Bieleszová Miluše, Tuharský Erik, Lichý Tomáš,
Kaleta Daniel, Cienciala Tomáš, Walek Bronislav, Beskydský Dědek, Kaleta
Karel. Absolutním vítězem v mužích byl v čase 24:05 min. Tomáš Lichý,
v ženách Lucie Szotkowská za 32:04 min. Za oddíl 1. běžecký Jablunkov
úspěšně absolvovali závodníci z Písečné – Beata Szkanderová vítězka
v juniorkách, Miluše Bieleszová vítězka kategorii ženy B a Josef Bielesz druhý
v kategorii muži B. Ceny předávali Petr Gawlas, místostarosta Jablunkova a
David Čmiel, starosta Písečné. Obec Písečná a město Jablunkov byly hlavními
sponzory akce. Ředitelem závodu byl Ing. Milan Lysek. Závody proběhly za
pěkného počasí, bez problému, bez protestů. Všem, kteří pomohli při
organizaci, patří dík.

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje
dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu,
propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech
souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě
„velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si
vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu
se stal v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém
spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů
z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či
bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří
o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet
mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a
evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů
v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou
alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými
osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech
v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav
nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát
ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným
požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou
denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými
informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití
(vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na
webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných
nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního plynu),
propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o
otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a
upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru
upozorní na vznikající požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů
letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců.
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová
družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v
domácnostech.

Ing. Milan Lysek
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Placená inzerce
Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází.

Veselé Vánoce a
šťastný nový rok 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 2013
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