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Slovo na úvod

Milí spoluobčané,

velmi  mě těší,  že  pro Vás opět  můžu psát  úvodník jako starosta  obce. 
Zvolili jste mě zastupitelem a zastupitelé mi znovu dali důvěru vést naši 
obec další čtyři roky. Na nové volební období ve funkci starosty se velmi 
těším, obec připravuje zajímavé projekty v mnoha oblastech a já u nich 
znovu můžu být, za to Vám chci upřímně poděkovat. 
Komunální volby se nesly v duchu poměrně slušné volební účasti. U nás 
přišlo  k volbám  64,50  %  voličů,  tedy  o  1  %  méně  než  v roce  2010. 
Zajímavý je údaj o počtu osob zapsaných v seznamu voličů, který se nám 
zvýšil  o  74  občanů  ve  srovnání  s rokem 2010,  kdy  proběhly  poslední 
volby a vypovídá tak o růstu počtu obyvatel v obci.
Dovolím si říci, že letošní volby přinesly především významnou změnu ve 
složení zastupitelstva. V sedmičlenném zastupitelstvu jste si zvolili rovnou 
tři nové zastupitele. Jsou to Mgr. Eva Lysková, Ing. Marie Byrtusová a 
Ing.  Władyslaw  Sikora.  Nové  zastupitelstvo  zvolilo  do  funkce 
neuvolněného  místostarosty  Mgr.  Pavla  Kantora,  který  nahradil  paní 
Žanetu Polokovou. 
V této  souvislosti  bych  chtěl  paní  Žanetě  Polokové  poděkovat  za  její 
obětavou  práci,  kterou  pro  obec  v uplynulých  čtyřech  letech  ve  funkci 
místostarostky odváděla.
Další  informace  o  volebních  výsledcích  a  složení  výborů  zřizovaných 
zastupitelstvem přinášíme na jiném místě zpravodaje.
Mnoho  diskusí  se  po  volbách  mezi  občany  vedlo  kvůli  složení 
zastupitelstva ve vztahu k počtu získaných hlasů. Na vysvětlenou musím 
uvést,  že  do  složení  zastupitelstva  promlouvá  tzv.  systém  poměrného 
zastoupení,  který  používá  přepočítávací  d´Hondtovu  metodu  a  tak 
nepřiděluje  mandáty  jednotlivým  stranám  podle  prostého  počtu  hlasů. 
Systém  je  poměrně  složitý  a  umožňuje,  aby  se  do  volených 
zastupitelských orgánů dostávalo více subjektů. Poměrný volební systém 
je v ČR používán v komunálních volbách již od roku 1990.
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Jsou před námi nové výzvy,  nové projekty,  nové programovací období 
Evropské unie a s ním i nové dotační možnosti. Rádi bychom v příštích 
čtyřech letech vybudovali  kanalizaci,  přistavěli a zrekonstruovali školu, 
postavili  nový obecní úřad spolu s novým oddělením mateřské školy a 
dále  zvelebovali  areál  Výletiště.  Hlavně  ale  chceme  podporovat 
pospolitost  a  dobré  vztahy  mezi  lidmi  v Písečné.  Kvalitní  mezilidské 
vztahy jsou dle mého názoru důležitější než všechny opravené nebo nově 
postavené obecní budovy.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné a ničím nerušené prožití 
svátků  vánočních  a  do  nového  roku  pevné  zdraví,  mnoho  úspěchů  a 
splněných přání.

David Ćmiel, Váš starosta

Horní řada zleva: Ing. Władyslaw Sikora, Bc. David Ćmiel, Mgr. Pavel Kantor,  
Mgr. Bogdan Cienciala
Dolní řada zleva: Žaneta Poloková, Mgr. Eva Lysková, Ing. Marie Byrtusová 
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce 
Písečná konané ve dnech  

10. a 11. října 2014
Počet možných voličů v obci 755
Počet hlasujících voličů 487
Počet platných hlasů 487

Volební účast v procentech 64,50 %

pořadí, jméno a příjmení kandidáta počet získaných hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů „Písečná – místo pro život“

1. Bc. David Ćmiel 354
2. Mgr. Pavel Kantor 236
3. Ing. Władyslaw Sikora 278
4. Ing. Marie Byrtusová 198
5. Tomáš Benek 213
6. Libor Szotkowski 270
7. Miroslav Ćmiel 199

Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj Písečné

1. Ing. Jan Krzok 132
2. Mgr. Bogdan Cienciala 149
3. Mgr. Eva Lysková 133
4. Jan Sikora   77
5. Bc. Radek Cienciala   71
6. Mgr. David Bielesz 117
7. Ing. Marie Veličková   62
8. Karel Kaleta   99

Česká strana sociálně demokratická

1. Žaneta Poloková 149
2. Ing. Dagmar Haratíková 100
3. Jitka Krawczyková   48
4. Mgr. Blanka Kowolowská   77
5. Ing. Kateřina Hrabětová   65
6. Marie Szotkowská   58
7. Evžen Lysek   78
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Usnesení č. 36 jednání zastupitelstva obce 
Písečná ze dne  9. 9. 2014 

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

36/1.1 program jednání
36/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, Mgr. Cienciala
36/1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, Ing. Krzok
36/1.4 plnění usnesení č. 35 ze dne 24. 6. 2014
36/1.5 pořadí  uchazečů  zakázky  malého  rozsahu  Prováděcí  projektová 

dokumentace  –  Přístavba  a  rekonstrukce  budovy  ZŠ  a  MŠ  Písečná 
v souladu s návrhem hodnotící komise ze dne 19. 8. 2014

36/1.6 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace 
Přístavby  a  rekonstrukce  budovy  ZŠ  a  MŠ  Písečná“  se  společností 
STOSPEN s.r.o., ul. Rudná 1317/25, Ostrava – Zábřeh

36/1.7 pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace stavby 
Obecní  úřad  a  Mateřská  škola  Písečná  v souladu  s návrhem  hodnotící 
komise ze dne 20. 8. 2014 

36/1.8 uzavření  Smlouvy  o  dílo  na  zhotovení  projektové  dokumentace  stavby 
Obecní úřad a Mateřská škola Písečná s Ing. Štěpánem Šňupárkem, ul. 30. 
dubna 14, Ostrava 

36/1.9 Smlouvu  o  společné  úhradě  nákladů  na  opravu  místní  komunikace 
s Městem Jablunkovem

36/1.10 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na instalaci ekologického 
vytápění s … , bytem Písečná ... 

36/1.11 Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  nadzemní  přípojky  distribuční 
soustavy NN pro objekt Výletiště

36/1.12 členský příspěvek MAS Jablunkovsko ve výši 5 000,- Kč na rok 2014 
36/1.13 peněžitý dar ve výši 2 000,- Kč zájmovému spolku Babybox pro odložené 

děti - STATIM
36/1.14 rozpočtové opatření č. 2
36/1.15 Smlouvu o svěření nalezeného zvířete do péče se Základní kynologickou 

organizací Jablunkov
36/1.16 Doložku  osvědčující  souhlas  zřizovatele  v rámci  projektu  „Chytří 

pomocníci  ve  výuce  aneb  využíváme  ICT  jednoduše  a  kreativně“, 
registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0009, dle podkladů
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Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce Písečná ze dne  5. 11. 2014 
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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Obecní úřad informuje

• Informace  pro  obyvatele.  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)

• Rozvoz obědů v obci Písečná – firma Bažanowski s.r.o. nabízí 
od 18.11.2014 rozvoz obědů v obci  Písečná.   Rozvoz probíhá 
každý pracovní den od 10.00 do 11.00 hodin. Cena obědu činí 
50,- Kč, cena dopravy 20,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 
608 843 630 p. Bažanowski

• V období vánočních svátků, tj.  od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 
bude obecní úřad uzavřen

• Od r.  2015 bude v obci  Písečná spuštěn tzv.  SMS informační 
systém.  Jedná  se  o  zasílání  důležitých  informací  občanům 
pomocí SMS zpráv, např. havarijní situace, odstávka vody nebo 
elektřiny  apod.  a  slouží  především  jako  varovný  systém. 
Vzhledem  k tomu,  že  systém  není  bezplatný,  budou  SMS 
zasílány jen ve výjimečných situacích.   Žádáme proto občany 
Písečné, aby nejpozději do 19. 12. 2014 nahlásili na OÚ Písečná 
vždy jedno telefonní číslo za každou domácnost. Informace ve 
tvaru jméno a příjmení, adresa a číslo mobilního telefonu můžete 
na obecní úřad nahlásit osobně,  na email: urad@obecpisecna.cz 
nebo  zaslat  SMS  zprávu  na  telefonní  číslo  734 218 515. 
Příkladem pro zavedení tohoto systému nám byla obec Hrádek, 
kde se tento varovný systém velice osvědčil. 
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• Obec Písečná společně s obcemi Návsí, Hrádek, Bocanovice a 
Nýdek vstoupila  do  projektu  Domácí  kompostování.  Pomocí 
dotace  ze  Státního  fondu  životního  prostředí  byly  pořízeny 
kompostéry  o  objemu  900  l.  Celková  výše  dotace  byla 
poskytnuta  ve výši 90 % všech způsobilých výdajů. Obecnímu 
úřadu bylo doručeno ve formě návratek celkem  136 žádostí 
o  kompostéry.  Všem  těmto  žadatelům  bylo  vyhověno  a 
8.10.2014  jim  byly  kompostéry  předány.  Kompostéry  jsou 
bezplatně pronajaty na dobu 5 let, poté přechází do vlastnictví 
občanů. Během této lhůty může být členem kontrolního výboru 
zastupitelstva  obce  provedena  fyzická  kontrola  kompostérů, 
které  musí  být  umístěny  na  vlastním  nebo  pronajatém 
pozemku,  který  se  nachází  v katastrálním  území  Písečná  u 
Jablunkova.  Tato  kontrola  vyplývá  z podmínek  pro  získání 
dotace.  V případě  odcizení  nebo  zničení  kompostéru  bude 
požadována náhrada ve výši 1 500,- Kč. 

• 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 2015. 
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Z odpadového hospodářství
Harmonogram svozu odpadu v obci v roce 2015

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 5 11 17 23 29 35 41 47 53

V r. 2014 bude proveden ještě jeden svoz separovaného odpadu v pytlích 
a to ve čtvrtek 18.12.

Svoz popela

Příští svoz se uskuteční ve 49. týdnu, tj. v pátek 5. 12. 2014, po svozu 
komunálního odpadu. Popelové nádoby je nutné vystavit k vyprázdnění. 
Další svozy budou probíhat 1 x za 4 týdny:

v 1. týdnu 2. 1. 2015
v 5. týdnu 30. 1. 2015
v 9. týdnu 27. 2. 2015
v 13. týdnu 27. 3. 2015
v 17. týdnu 24. 4. 2015

10



Obecní úřad Písečná zve všechny děti na tradičního 

“MIKULÁŠE”,
   který se bude konat 
   v pátek 5. 12. 2014 od 15,30 hodin
   

Program:
• “Kouzelná vánoční pohádka” - divadelní 

představení pro děti – v 15.30 hodin 
v Kulturním domě Písečná

• Vystoupení folklorního soboru Mionší v 16.30 
hodin v areálu Výletiště

• Příjezd Mikuláše s dárečky v 17.00 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  5. 12.  2014  v dopoledních 
hodinách, popř. v pondělí 8. 12. 2014 od 8.00 do 17.00 
hodin.
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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
            03. 09. Anna Byrtusová 65 let Písečná 47 
            04. 09. Helena Sikorová 93 let Písečná 952

13. 09. Jiřina Cieślarová 60 let Písečná 177
27. 09. Marta Cieslarová 60 let Písečná 2

                
Říjen
06. 10. Alois Szkandera 75  let Písečná 73
13. 10. Tadeáš Byrtus 75 let Písečná 145
13. 10. Karel Szotkowski 70 let Písečná 4
22. 10. Helena Štefková 65 let Písečná 930
26. 10. Josef Szotkowski 65 let Písečná 952
30. 10. Stanislav Szmaragowski 65 let Písečná 904

Listopad
07. 11. Roman Szotkowski 60 let Písečná 123
25. 11. Stanislav Mydlo 60 let Písečná 94

Prosinec
22. 12. Eliška Michalská 75 let Písečná 56
22. 12. Alois Stec 80 let Písečná 137
26. 12. Emilie Jochymková 85 let Písečná 176

Přejeme všem pevné zdraví, 
hodně štěstí, elánu,
spokojenosti a pohody
do dalších let.
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P.F. 2015

Krajina zahalila svou tvář do sněhových závějí,
sladké tajemství se šíří krajinou.

Nastává krásný vánoční čas.
Přeji, ať přijde štěstí, zdraví, pokoj

a láska mezi Vás !

Krásné vánoce, hodně zdraví, lásky a Božího požehnání do 
nového roku 2015 přeje svým členům, ale i všem ostatním 
občanům Písečné za Klub důchodců

Miroslav Ćmiel, předseda
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Co se děje ve škole

Okénko do školy

V tomto  školním  roce  navštěvuje  základní 
školu 53 žáků, mateřskou školu 39 dětí.
Vyučování  ve  škole  letos  prolínají  známé 

pohádky. Paní učitelky je vhodně zařazují do všech předmětů a žáci si pak 
navzájem výstupy z hodin prezentují. Máme za sebou pohádku O veliké 
řepě, Šípkovou Růženku, probíhá Budulínek a další pohádky nás čekají.

Zúčastnili  jsme  se  výtvarné  soutěže Jablunkovský  džbánek. 
Žáci měli za úkol vyrobit předmět s motivem léčivých rostlin. Dne          7. 
listopadu jsme byli na vyhlášení výsledků soutěže v Jablunkově. Výtvory 
našich žáků se líbily a oceněny byly žákyně: 
Natálie  Jaraczová,  Anna  Haratíková,  Johana  Ćmielová,  Simona 
Puczoková,  Lenka  Janiczková,  Markéta  Sikorová,  Eliška 
Nieslaniková, Adriana Szotkowská. 

I letos jezdí všichni žáci na kurz plavání do Bystřice nad Olší. 
Žáci pátého ročníku plnili úkoly v projektu  Hravě žij zdravě. Žáci 4. a 5. 
ročníku jsou zapojeni v projektu BESIP. Osvojují si teoreticky i prakticky 
dopravní výchovu. 

V říjnu  se  konala  tradiční  drakiáda.  Vítr  foukal  tak  akorát, 
draci létali a prohlíželi si Písečnou, jak krásně vypadá.

Zdatní  sportovci  naší  školy  závodili  v Jablunkově 
v přespolním  běhu.  Nejdříve  v okrskovém  kole,  kde  se  nejlépe  dařilo 
Barborce  Ćmielové  a  Markétce  Sikorové.  Markétka  postoupila  do 
okresního  kola,  kde  ve  své  kategorii  obsadila  krásné  1.  místo. 
Blahopřejeme.

V rámci školní družiny jsou na škole vedeny tyto kroužky:
Sportovní  –  vede  Mgr.  Eva  Byrtusová,  Malý  zdravotník  –  Mgr.  Sylva 
Sikorová, Keramika – Mgr. Lada Rusnoková, Ruční práce – Mgr. Marie 
Ligocká.
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Tento  školní  rok  opět  sbíráme  v  rámci  projektu  Recyklohraní  použité 
baterie, malé vyřazené elektrospotřebiče (fény, videa, varné konvice atd.), 
staré mobily.

Již druhým rokem jsme zapojení do Olympijského víceboje - 
projekt  Českého  olympijského  výboru  na  podporu  sportu  a  zdravého 
životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem je v průběhu hodin 
tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků a zároveň děti motivovat k tomu, 
aby  sportovaly  i  ve  svém  volném  čase.  Škola  získala  pro  plnění 
jednotlivých  disciplín  sportovní  set,  který  obsahuje  sportovní  tašku, 
sportovní pomůcky do hodin tělocviku (míče, kužely, švihadla), pomůcky 
pro učitele tělesné výchovy (pásmo, stopky, píšťalka, pravítko), váhu pro 
zvážení žáků a metr.

Základní  škola  a  Mateřská  škola  Písečná,  příspěvková 
organizace  je  Partnerem  projektu  Chytří  pomocníci  ve  výuce  aneb 
využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Projekt 
si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a 
ICT  pracovníky  partnerských  ZŠ  a  SŠ  a  poskytováním  intenzivní 
prezenční  a  on-line  metodické  a  technické  podpory dosáhnout  zvýšení 
kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt 
je  spolufinancován  Evropským sociálním fondem a  státním rozpočtem 
České republiky.

M. Ligocká
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Milí spoluobčané,

jelikož na schůzích Sdružení rodičů je slabá účast, napadlo nás, že bychom Vás 
rádi informovali touto cestou o průběhu schůzí SR a jejích výsledcích. 
Po finanční stránce se letošní rok vydařil, v pokladně je nyní částka 99 952,- Kč, 
viz tabulka s příjmy a výdaji, což je částkou dosud nejvyšší. Není to jen zásluha 
rodičů, kteří  se dobrovolně do funkcí přihlásili,  ale i Vás, kteří  jste naše akce 
navštívili. Nesmíme proto zahálet, další školní rok začal a s ním i školní akce. 
Dne  10.  10.  2014 proběhla schůze  SR,  na  které  byly  provedeny  změny  ve 
sdružení  s  tím  výsledkem,  že  byla  jako  předsedkyní  zvolena  Ing.  Marie 
Byrtusová,  místopředsedkyní  Miroslava  Placzková  a  pokladníkem  zůstává 
Zdeněk Buček. Na schůzi se dále projednávaly příspěvky dětem - na každé dítě 
se přispěla z rozpočtu částka 300,- Kč na kulturní akce a 100,- Kč na odměny 
dětem v soutěžích, což ale není cílová částka, kterou děti obdrží. Družina na své 
aktivity také byla podpořena částkou 100,- Kč na každé dítě. 

Na další schůzi bychom proto chtěli projednat doplnění výboru Sdružení rodičů, 
což by jistě navýšilo možnosti našeho sdružení. Dále budeme jednat o "Mikuláši 
ve školce" a Rodičovském plesu. 

Poděkování

Chceme tímto poděkovat Ing. Janu Krzokovi za dosavadní vedení sdružení, za 
výbornou  spolupráci  s  rodiči  a  učiteli  ZŠ  a  MŠ. Mimo  jiné  chceme 
také poděkovat nejen rodičům, kteří pomáhali, ale také prarodičům, kamarádům a 
všem přátelům školy za účast na plesu, radovánkách i  jiných akcích. Závěrem 
bychom chtěli požádat rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ a MŠ Písečná, jakož i 
všechny občany obce,  aby svou účastí  na  našich  akcích,  ale i  schůzích,  naše 
sdružení podpořili a vytvořili tak společně ty nejlepší podmínky pro naše děti. 
Budeme rádi za každou Vaši iniciativu. 

S pozdravem a přáním hezkých dnů Sdružení rodičů Písečná. 

Miroslava Placzková
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SDH Písečná v sezóně 2014
Beskydská sedmička 2014

Letos na jaře jsme se dozvěděli, že nás náš velitel jednotky přihlásil na B7. Jedná 
se o extrémní přechod Beskyd ve 2 a 3 členných družstev. Trasa je rozdělená do 
dvou kategorií. Těžší trasa SPORT měřila 94 km s převýšením 5430 m, kratší  
HOBBY měla necelých 90 km s převýšením 5182m. Nás čekala trasa hobby. Na 
přípravu během roku nebylo moc času. 
Po dvou  trénincích jsme se v pátek 5. září v Třinci postavili ve 22:30 na start. 
Náš cíl  byl  jasný – dojít  na náměstí  ve Frenštátu pod Radhoštěm. Pro zdárné 
dokončení závodu měla všechny družstva limit 30 h. Trasa vedla přes 9 vrcholů 
Beskyd (hobby pouze 8). Po každém vrcholu bylo nutné sestoupit do údolí. Na 
vrcholech i  v údolích byly kontrolní  body.  V noci  z pátku na sobotu se nám 
povedlo pokořit Velký Javorový, Ropici a po obejití Travného traverzou jsme za 
úsvitu  vystoupali  na  Lysou  horu,  která  nás  odměnila  krásným výhledem.  Po 
sestupu do Ostravice jsem začali naše nejdelší stoupání v závodu. 
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Zdolání Smrku nám trvalo 2,5 h. Nahoře jsme se odměnili půlhodinovou 
přestávkou a přes údolí Čeladné jsme postupně vystoupali na Čertův mlýn 
a po hřebeni přes Tanečnici se nám povedlo k večeru dorazit na Pustevny. 
Na Pustevnách jsme stáli před rozhodnutím, zda pokračovat po hřebeni na 
Radhošť (povolené zkrácení trasy s penalizací), anebo sejít do Ráztoky a 
z  ní  na  Radhošť  opět  vystoupat.  Únava  a  blížící  se  večer  rozhodly  o 
zkrácení  a  musím  říct,  že  po  krátké  pauze  na  Pustevnách  nám chvíli 
trvalo, než jsme zdřevěnělé nohy zase  rozpohybovali :). Do údolí Pinduly 
jsme už dorazili po tmě. Tady jsme měli v hlavě jasno. Poslední vrchol 
Javorníku dáme za každou cenu. Během stoupání se snesl drobný déšť, 
který naštěstí brzy přešel a možná i díky mírnému ochlazení jsme vrchol 
zvládli bez problémů. Na sestup z Javorníku ale jen tak nezapomeneme. 
Sestupovalo  se  nejstrmější  možnou  stranou  po  kluzkém  hliněném 
povrchu, kde si téměř všichni alespoň jednou sedli na zadek. Po zmírnění 
terénu se nám zdály poslední  3 kilometry do cíle bez konce.  Nakonec 
jsme se přeci jen dočkali. Na náměstí ve Frenštátu jsme dorazili v sobotu 
ve  22:44.  Zkrácenou trasu hobby jsme zdolali  za  24 h a  7 minut  a  v 
kategorii mužů – hobby jsme se umístili na 294. místě ze 672 družstev. 
Celkem se  závodu  zúčastnilo  2819  závodníků.  Třetina  z  nich  do  cíle 
nedorazila.
Naši  požární  jednotku  reprezentoval  Jan  Sikora,  Tomáš  Benek  a 
Władyslaw Sikora. I když jsme si v cíli řekli, že nic podobného nebudeme 
opakovat, budeme-li v příštím roce zdraví, postavíme se na start znovu 
s cílem projít nezkrácenou trasu :).

Písečná v     Gorolském poháru 2014  

Premiérového  ročníku  Gorolského  poháru  v požárním  útoku  mužů  a  žen  se 
účastnila  také  Písečná.  Jednalo  se  o  11  bodovaných  kol,  kdy  muži  mohli 
v každém kole získat maximálně 15 bodů a ženy bodů 10. Oba naše týmy se 
popraly  se  všemi  nepříznivými  podmínkami,  jakými  bylo  počasí,  selhání 
techniky a také velmi silná konkurence. Po urputných bojích, kdy naši muži měli  
štěstí a ženy naopak smůlu, vše dobře dopadlo a ve zdraví jsme se všichni sešli 
v hojném počtu na Zakončení  GP v Nýdku. Zde se rozdávaly plakety za účast, 
medaile a také nádherné poháry. 
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Ženy  obsadily  čestné  5.  místo  a  zasloužily  si  alespoň  sladkou  medaili.  Muži 
naopak sklidili ten největší potlesk a každému se na krku blýskla zlatá medaile. 
K tomu byli odměněni také úžasnými poháry. 
Zlatým  hřebem  večera  se  staly  ankety  All  Stars.  Všichni  účastnící  GP  měli 
možnost  na  posledním  kole  v Českém  Těšíně  –  Mosty  hlasovat  o  nejlepších 
závodnících  na  jednotlivých  postech,  soutěži,  apod.  Naše  děvčata  si  odnesla 
ocenění  za  nejlepší  „béčka“,  rozdělovač  a  levý  proud.  Muži  byli  o  malinko 
úspěšnější a vysloužili si 4 ocenění a to za nejlepší koš, savice, stroj a opět levý  
proud.  Zásluhou celého SDH byla  soutěž  na  Písečné označena  za  nejlepší  ze 
všech kol GP. Náš nový stroj byl také oceněn za nejlepší výkony. Nejvíce jsme 
byli překvapení z volby Sympaťáka GP a Miss GP. Opět bodovali naši dva členové 
a  to  Tomáš  Szotkowski   a  Barbora  Jindřichová.  Největší  ovace  sklidil  Radek 
Čmiel, který byl označen za osobnost Gorolského poháru 2014. Celý večer se 
všem zúčastněným líbil a už se těší na další ročník nově vzniklého Gorolského 
poháru.

 

20



Kalendář akcí

  5. 12. 2014 Obecní Mikuláš
14. 12. 2014 Divadelní představení 

Drebank  czyli  Tydziyń  słómianego  
wdowca
21. 12. 2014 Adventně vánoční kytarový recitál Milana  

Kantora
31. 12. 2014 Silvestrovský fotbal

17. 1. 2015 Hasičský ples
24. 1. 2015 Ples sdružení rodičů
31. 1. 2015 Bal PZKO

  7. 2. 2015 Seniorský ples
14. 2. 2015 Maškarní ples

Pranostiky na toto období

Pokud je prosinec mírný a vlahý, nenadělá 
nám zima těžké hlavy.

Když leden vodu pustí, v led ji zas březen zhustí

Čím chladnější zima, tím teplejší léto.

Je-li nebe čisté, potrvá déle zima jistě, pak-li sněží nebo hřmívá, 
jaro jistě v blízku dlívá.
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Kaplička sv. Izidora

Před třemi 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 2013 zbylo na kontě sbírky 
11 811,-  Kč.  V roce 2014 jsme nakoupili 
náhradní součástky ke zvonu za 350,- Kč. 
Z dobrovolné  sbírky  nám  ještě  zbývá 
11 461,- Kč.

Stanislav Byrtus

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  šestnáctý  ročník  Silvestrovské 
kopané.  Hrajeme  za  každého  počasí  31.  12.  2014  v 10.00  hodin na 
fotbalovém hřišti. 

Na setkání s Vámi se těší Jan Krzok
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Placená inzerce
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Do nového roku hodně pohody,
šťastné náhody, žádné nehody,

významné dohody, legrační příhody
a další života výhody

        Veselé Vánoce a 
                          šťastný nový rok 2015přejí

       starosta, zastupitelé

             a zaměstnanci

           Obecního úřadu
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