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ZPRAVODAJ
OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ

Slovo na úvod
Milí spoluobčané, 
fotograf ie na titulní stránce zachycuje 
radost členů našich družstev mladých hasičů 
z 2. místa na domácí soutěži v Písečné. 
Podobnou radost jsem měl i já, když jsme 
obdrželi informaci o schválení dotace na rea-
lizaci projektu Splašková kanalizace Písečná 
– I. etapa. Dotace z prostředků EU ve výši 
38 mil. korun v rámci  Operačního programu 
životní prostředí pomůže vyřešit nakládání 

s odpadní vodou v obci a umožní napojení 
650 obyvatel. 
Někteří z vás se k vybudování kanalizace 
vyjadřují kriticky a nevnímají příliš pozitivně 
zvýšení výdajů spojených s budoucí úhra-
dou stočného. Považuji tyto názory za men-
šinové a jsem přesvědčený, že je to správný 
krok, který ocení všechny příští generace 
a také většina z vás, protože vnímáte pro-
středí kolem sebe. Pokud dohlédnete i dál, 
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než jen k plotu své krásně upravené zahrady, 
potom vám není jedno, že v příkopech silnic 
zapáchají splašky, není vám jedno, že jsou do 
potoka Kotelnice zaústěny přepady ze sep-
tiků, že občas někdo z vašich sousedů přes 
příkopy vypumpuje do potoka i celý obsah 
své domovní žumpy. Mne jako zástupci zři-
zovatele školy, kterou denně navštěvuje 
100 dětí, nemůže být jedno, že škola nemá 
vyřešeno nakládání s odpadní vodou a přes 
starou nevyhovující žumpu, navíc umístěnou 
na soukromém pozemku, končí odpadní voda 
v potoce. Cena stočného bude výsledkem 
dalšího jednání, je svázaná s cenou stavby, 
náklady na čištění a předpisy EU upravující 
tzv. udržitelnost projektu. 
Další přidanou hodnotou našeho záměru, 
kterou bych chtěl zdůraznit, je i vybudování 
dešťové kanalizace a chodníku podél hlavní 
obslužné komunikace. V rámci jedné stavby 
jednoho zhotovitele také dojde k prodloužení 
hlavního vodovodního řadu a rekonstrukci 
mostní konstrukce přes potok Kotelnice. Pří-
nosem určitě bude i rozšíření hlavní obslužné 
komunikace, kterou v rámci stavby provede 
Správa silnic Moravskoslezského kraje. Rea-
lizaci všech záměrů se náklady projektu sice 
zvýší o dalších 14,5 mil. korun včetně DPH, na 
druhou stranu přínos v podobě zvýšené bez-
pečnosti chodců snad ani nejde poměřovat 
v korunách. 

Co tedy bude nyní následovat? V září spustíme 
výběrové řízení, a když dopadne dobře, počát-
kem roku 2018 zahájíme stavbu. Na podzim 
také začneme projekční přípravu domovních 
přípojek, u kterých vám chceme nabídnout 
zajištění příslušných povolení spolu s dotací na 
realizaci za podmínky napojení se na budoucí 
kanalizaci. Ti z vás, kteří odmítnou projekt 
domovní přípojky realizovat, se v budoucnu 
vystavují nebezpečí, že si celou přípojku 
naprojektují a postaví pouze za vlastní pro-
středky. Trend v oblasti ochrany životního pro-
středí směřuje k neustálému zpřísňování před-
pisů a nelze očekávat toleranci vůči vypouštění 
znečištěných odpadních vod. Samotnou délku 
realizace celého projektu odhadujeme na 
18 měsíců. Připojovat jednotlivé nemovitosti 
budeme moci až po kolaudaci hlavních řadů. 
K podmínkám připojení budeme zveřejňovat 
další podrobné informace a ty budou adresně 
šířeny vlastníkům nemovitostí na území pokry-
tém budoucí kanalizací. 
Na závěr mi dovolte vyslovit jednu prosbu 
k Vám všem. V průběhu podzimu se v ČR konají 
parlamentní volby. Písečná se vždy pyšnila 
nadprůměrnou volební účastí občanů. Přál 
bych si, aby tomu tak bylo i nyní. Přijďte k vol-
bám, a ať už budete volit kohokoliv, vyjádřete 
svůj názor a nenechte svůj hlas propadnout.
Přeji Vám hezké léto.

David Ćmiel, Váš starosta

Volnočasový klub v Písečné pro děti 1. stupně ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Písečná ve 
spolupráci se zřizovatelem Obcí Písečná má 
v záměru zřídit volnočasový klub pro děti 
1. stupně ZŠ, kteří jsou žáky školy nebo mají 
trvalé bydliště na katastrálním území Písečná 
u Jablunkova. Zkušební provoz volnočasového 
klubu plánujeme v období 5. 9. 2017 – 31. 12. 

2017, provozní doba 15.15 – 17.15 hodin v úterý 
a čtvrtek vyučovacího týdne. Volnočasový klub 
je primárně určený pro žáky, jejichž rodiče 
jsou zaměstnáni. Provoz klubu bude pro žáky 
zdarma a bude probíhat v prostorách školy, 
výletiště a na hřištích v Písečné. Volnočasový 
klub bude řízen ředitelem školy a žákům se 
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budou věnovat pracovníci s pedagogickým 
vzděláním. 

V rámci náplně klubu předpokládáme:
• aktivity pro děti v oblasti sportu, kul-

tury a vzdělávání
• plnění domácí přípravy na vyučování

V současné době připravuje škola ve spolu-
práci s obcí projekt na provoz volnočasového 
klubu s možností využití příměstských táborů 
v období jarních a letních prázdnin. Doba rea-

lizace se plánuje na období 1. 1. 2018 – 31. 
12. 2020 a jeho provoz bude rozšířen, 6.00 – 
7.30 hod, 15.15 – 18.15 hod, pracovní dny ve 
dnech školního vyučování. Příměstské tábory 
připravujeme v rozsahu pracovního týdne, 
5 dní v době od 8.00 hod do 16.00 hod. Finan-
cování provozu klubu chceme zajistit z dotač-
ního titulu Operační program zaměstnanost, 
konkrétně v rámci výzvy č. 77 „Podpora dět-
ských skupin při základních školách s možností 
podpory příměstských táborů mimo Prahu“.

Mgr. Pavel Kantor, místostarosta obce

Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 

kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu svá životní jubilea.
 

Květen
01. 05. Stanislav Szkatula	 60	let	 Písečná	120
08. 05. Boleslav Szkandera	 75	let	 Písečná	29
24.	05.	 Milan Sabol	 60	let	 Písečná	82
26.	05.		 Anna Čmielová	 60	let	 Písečná	128

 
Červen 
10. 06. Josef Podškubka	 75	let	 Písečná	188
28.	06.	 Alžběta Kurková	 70	let	 Písečná	144
29.	06.		 Vanda Hamroziová	 70	let	 Písečná	91

 
Červenec
11. 07.  Anna Badová	 	70	let	 Písečná	168
29.	07.		 Emilie Byrtusová	 75	let	 Písečná	14

 
Srpen
08. 08.  Jaroslav Lubojacki	 70	let	 Písečná	75
22.	08.		 Terezie Slowiková	 80	let	 Písečná	131
25.	08.		 Jan Noga	 85	let	 Písečná	121
26.	08.		 Rozálie Kufová	 93	let	 Písečná	921
27.	08.		 Jana Boturová	 70	let	 Písečná	171

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

Blahopřání

Dne 14. 6. 2017 se v kulturním domě uskutečnilo 
„Setkání s jubilanty“. Seniorům, kteří v letoš-
ním roce slaví významná životní jubilea, jsme 
k jejich narozeninám popřáli vše nejlepší a pře-

dali drobné dárky. V průběhu setkání zahrála 
a zazpívala goralská kapela Nowina a s krátkým 
programem vystoupili také žáci ZŠ Písečná.

Snem snad každého chovatele poštovních 
holubů je zúčastnit se Olympiády poštov-
ních holubů, která se koná každé dva roky 
vždy v jiném státě. V letošním roce pro-
běhla již 35. Olympiáda poštovních holubů 
v centru světového holubářství, v belgic-
kém hlavním městě Bruselu.
Letos se tajný sen splnil dlouholetému cho-
vateli poštovních holubů Emilu Suszkovi. 
Cesta na Olympiádu se otevírá pouze 
třem nejlepším holubům z celé ČR v každé 
kategorii. 

Cesta za tímto úspěchem:
• Oblastní výstava OS CHPH Třinec 

v Písečné 1. místo
• Celostátní výstava Lysá nad Labem 

- kategorie STANDARD HOLOUBĚ- 
HOLUBI 2. místo

• 35. Olympiáda poštovních holubů Stan-
dard holubi 2016 posuzováno 22 holubů 
14. místo Emil SUSZKA Tchequie.

Mnoho úspěchu v dalším chovu PH a pevné 
zdraví přejí dcery s rodinami.
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Zprávičky z naší školičky
Tento školní rok začal 1. září 2016, kdy jsme se 
všichni opět sešli v MŠ. Děti se rozdělily podle 
věku do svých tříd Koťat – mladší děti a Šikulů 
– starší děti. Tento školní rok jsme se zapojili do 
projektu Naše škola, díky kterému naše řady 
posílila chůva p. Janiczková. Náplní její činnosti 
byla péče o dvouleté děti, které nastoupily do 
MŠ. Jelikož začal podzim, vyrazili jsme spo-
lečně s rodiči na Drakiádu. Šikulové absolvo-
vali plavecký kurz v bystřickém bazénu a ještě 
jsme zašli za kulturou do KD, kde nás navštívilo 
divadlo loutek s pohádkou O chytré princezně.
Venku se už ochladilo a přiblížila se zima 
s vánočním poselstvím. Nejdříve přišel Miku-
láš se svou nadílkou a pomocníkem čertem. 
Pak jsme se začali chystat na zdobení stro-
mečků, vánoční dílničku s rodiči a nakonec na 
vánoční besídky s dárečky. A že jich bylo!!! Šiku-
lové, kteří měli zájem, se zúčastnili pětiden-
ního lyžařského kurzu v Kempalandu v Bukovci. 
Zimní období je také obdobím masopustů. My 
jsme se proto také převlékli do masek a spo-
lečně s rodiči a „Klauny na volné noze“ si to 
odpoledne v KD na Písečné pěkně užili. Po kar-
nevalovém veselení začal nácvik programu na 
besídku k MDŽ, kterým jsme 16. března 2017 
popřáli všem maminkám, babičkám a tetičkám.
Jaro se zazelenalo a s ním se přiblížily i VELI-
KONOCE. My jsme horlivě barvili, vystřihovali 

a lepili, abychom si vyzdobili MŠ. Den Země, 
měsíc bezpečnosti není našim dětem ničím 
cizím a znalosti jsme si ověřili jak slovně, tak 
prakticky. Zopakovali jsme si, proč a jak tří-
díme odpad a pak jsme nasadili cyklistické 
přilby, vzali si koloběžky a odrážedla a šli spor-
tovat. Jak dbát na své zdraví, jsme si připo-
mněli při divadelním představení „Křoupat 
zdravě se dá hravě“ v Trisii v Třinci. Aby nám 
zůstala památka na své kamarády, přišla nás 
p. Janiczková vyfotit. To nám to slušelo!!!.
Léto se už pomalu blížilo, a proto jsme vyra-
zili na výlet. Jako každý rok to bylo s rodiči 
a tentokrát do ZOO Ostrava. Čtyři Šikulové 
reprezentovali naši MŠ na sportovních hrách 
mateřských škol v Jablunkově, kde získali 
krásné 2. místo. Na RADOVÁNKÁCH jsme se 
předvedli s vystoupením na písničky Kamarád 
a Šmoulové. V průběhu celého školního roku 
probíhala setkání s rodiči, která byla součástí 
projektu Naše škola. Rodiče se mohli zúčast-
nit zajímavých přednášek lektorů v oblasti 
výchovy a vzdělávání svých dětí. 30. června 
2017 jsme se rozloučili s předškoláky, ale 
letošní provoz MŠ skončil až 21. července 2017.
Takže na shledanou 1. září 2017.

Mgr. Lysková Jarmila, ved. uč. MŠ
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Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná

SDH Písečná

Milí přátelé,
ke konci letošního školního roku se Sdru-
žení rodičů podařilo zajistit finanční obnos, 
za který jsme zakoupili skákací hrad pro děti 
naší základní a mateřské školy. Děti měly mož-
nost jej hned vyzkoušet a doufáme, že se jim 
tento „malý“ dárek líbil a že jim bude dlouho 
dělat radost.

Tímto bych jménem Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ 
Písečná, z. s. chtěla poděkovat firmě, která 
nám finanční částku poskytla (firma nechce 
být jmenována) a zároveň také manželům Mirce 
a Radimovi Placzkovým, kteří se o vše zasloužili 
a celou záležitost vyjednali.

Za Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z. s.  
Marie Byrtusová, předseda

Třetí sezóna v podání mladých hasičů je za 
námi . Tento rok se zástupci sboru okrsku 
Jablunkov domluvili, že budou bodováni 
i mladí hasiči pro jejich větší motivaci. 
Vše vypuklo 10. června v Dolní Lomné, kde 
se naši mladší umístili na 1. místě a starší 
na 6. místě.  Druhé kolo proběhlo v Bukovci 
25. června, mladší žáci byli na 8. místě a starší 
na 7. místě.  Následovalo třetí kolo v Mostech 
u Jablunkova 8. července, kde mladší obsadili 

1. místo a starší 3. místo. V Písečné 15. čer-
vence na domácí půdě proběhlo čtvrté kolo 
okrskového poháru. Zde jak mladší, tak i starší 
obsadili 2. místo. Poslední páté kolo proběhlo 
v Písku 22. července. Naši zástupci mladšího 
i staršího družstva se opět shodně umístili na 
3. místě. Zde proběhlo i sečtení bodů a vyhlá-
šení okrskového poháru v požárním útoku 
mladých hasičů. Starší žáci s celkovým počtem 
32 bodů se umístili na krásném 2. místě. Mladší 
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V letošním roce se SDH Písečná opět přihlásila 
do Gorolského poháru se svými třemi týmy, 
dvěma ženskými a jedním mužským. Bohužel 
se nám v polovině sezóny nedaří úplně tak, 
jak bychom si představovali. Momentálně se 
nachází mužský tým na 5. místě se ztrátou pou-
hých devíti bodů na třetí místo. Ženské béčko 
je šesté, i když je tam na bednu už větší bodový 
odskok, tak všichni věříme, že holky zabojují 
a ještě ostatním ženským týmům ukážou, jak 
se běhá požární útok v Písečné. No a holky 
z áčka jsou momentálně bohužel na posled-
ním devátém místě. Jejich teoretická šance 
na bednu je už minimální, ale uvidíme, jak to 
nakonec dopadne. Každopádně věříme, že 

se odpoutají od tohoto posledního místa. Na 
jejich omluvu bych asi jen napsal, že některé 
holky v týmu jsou nové a nemají tolik zkuše-
ností, kolik by potřebovaly. 
Jedno z kol Gorolského poháru se konalo 
i u nás. Letos se zúčastnilo naší soutěže 34 
týmů, 21 mužských a 13 ženských. A v obou 
kategoriích padly traťové rekordy. U žen to 
byl tým z Albrechtic s časem skoro neuvě-
řitelným na našem obtížném terénu 17,390 
sekund. U mužů to byli chlapi z Českého Těšína 
– Mostů s časem 14,740 sekund. Kromě vítěz-
ství si muži z Českého Těšína – Mostů odvezli 
domů Putovní pohár starosty obce, protože 
soutěž ovládli během tří let již po třetí v řadě. 

Polovina sezóny hasičů

žáci měli celkový počet bodů 42 shodně s druž-
stvem z Písku. Tak došlo na losování jednoho 
bodu, který rozhodne o vítězi. Bohužel v tomto 
střetu kde šance byla „50 na 50“ jsme prohráli 
a bod se připsal Písku a my s mladšími žáky 
obsadili taktéž krásné 2. místo. 
Tímto všem děkuji: mladým hasičům za jejich 
snahu a píli při trénincích a soutěžích, rodičům 
za to, že vždy ochotně své ratolesti na závod 
dopravili a hlavně děkuji Zdeňkovi Bučkovi, 
Tomáši Benekovi a Władyslawovi Sikorovi za 
pomoc a ochotu při přípravě před soutěží a na 
soutěžích. Za SDH Písečná, Kateřina Sikorová
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Wajeczyna MK PZKO
Przy pieknej pogodzie sie dnia 3. czerwca 
zeszło około 35 członków i sympatyków Miej-
scowego Koła PZKO „na Výletišti“, aby razym 
posiedzieć, pogawyndzić a przy okazji też 
usmażyć tradycyjnóm wajeczyne. Szpecyjoł, 
na kiery sie zużyło 140 wajec, przichyncóny 
dómowóm szpyrkóm, szmakowoł wyśmienicie 
i dłógo sie w kastrolu nie ostoł.
Zabrzmiały wyrazy uznania dlo drużyny 
MK PZKO Pioseczna, któro na tegorocz-
nej Olimpiadzie spółek w ciynżki konkuren-
cji wywalczyła piyrsze miejsce. W imprezie 
wzięła udział też redaktorka regionalnej gazety 

Głos Ludu, kiero wypytywała sie co ciekawego 
sie w Kole dzieje  i czym sóm jego człónkowie 
zainteresowani. Fest sie ji podobało zaplecze 
„na Výletišti“ i wybór miejsca z fantastycznym 
widokym do doliny czy na kopce naprzeciwko. 
Oceniła  dobróm współprace gminy Pioseczna 
z poszczególnymi spółkami i wsparci, jakigo sie 
im od gminy dostaje.
 W miłej atmosferze czas zlecioł jak woda, roz-
łónczyli my sie słowami „Do widzynia na dal-
szej imprezie“.

Jan Ligocki,
Prezes MK PZKO Pioseczna

Našim třem želízkám v ohni se moc nevedlo. 
Nejlépe dopadli muži, kteří obsadili 6. místo, 
holky z áčka obsadili 10. místo a ženy z béčka 
byly o stupínek lepší. Celkově jsme soutěž 
zhodnotili jako úspěšnou. Také bychom chtěli 
poděkovat obci Písečná, že podporuje naši čin-
nost a umožňuje nám využívat areál Výletiště, 
které nám téměř všechny týmy závidí a přáli by 
si něco podobného do svých obcí. Dále děku-
jeme firmě Granik za poskytnutí finančního 
sponzorského daru na letošní sezónu a Školi-
címu a výcvikovému centru Asklépios za věcné 
ceny do naší soutěže. Samozřejmě je potřeba 
poděkovat Vám, čtenářům, kteří jste se zúčast-
nili soutěže a podpořili svými hlasivkami neje-
nom domácí závodníky.

Držte nám palce i ve zbytku sezóny, jsme rádi, 
že nás podporujete a budeme dělat vše pro 
to, abychom se v tabulce Gorolského poháru 
umístili co nejvýš.

Radek Čmiel, člen SDH Písečná
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Vítězné	družstvo	PZKO	Písečná

Slavnostní	nástup	družstev

Soutěžilo	se	o	nádherné	ceny

Výlov	jablek	z	vaničky	ústy	v	podání	PKŠ	Jablunkov
Slavnostní	zapálení	olympijského	ohně	letos	
obstarala	krásná	blondýnka

Olympiáda spolků
Letos nám vyšlo počasí na olympiádě na jed-
ničku. Z počátku trochu panovala obava, vždyť 
počasí v květnu se podobalo spíše aprílovému, 
ale naštěstí v sobotu 27. května bylo krásně. 
Olympiády se účastnilo šest šestičlenných 
týmů, kteří soutěžili v pěti disciplínách, jako 
je výlov jablek z vaničky ústy, pití piva v kom-
binaci s fotbalovým slalomem v sumo obleku, 
házení pneumatikou, plnění PET láhve vodou 

pomocí brček a závěrečnou štafetou. Pořadí 
týmů bylo následující: 1. PZKO, 2. Spolek 
přátel z Písečné, 3. Pivní klub Špína z Jablun-
kova, 4. SRPŠ (lonští vítězové), 5. Naši hasiči 
a 6. Spolek z Bukovce. Pořadí však nebylo až 
tak důležité.  Důležitější byla pohoda a hro-
mada legrace, kterou si užili nejen soutěžící, 
ale i diváci a fanoušci jednotlivých týmů. Což 
dokládají i fotografie z této akce.
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Sjíždění řeky Sázavy
Línej volej. Tak nějak lze charakterizovat řeku 
Sázavu, tedy alespoň trasu z Ledečka do Zlenice, 
kterou jsme letos sjížděli. I když jsme si dost 
mákli, protože občas nám připadalo, že plujeme 
po přehradě, tak vzpomínat budeme spíš na 

nádhernou přírodu lemující okolí řeky a srandu, 
jenž jsme si užili více než dost. Všem třiceti účast-
níkům se zájezd líbil a na doporučení našeho 
letošního průvodce máme v plánu v příštím roce 
řeku Otavu v Pošumaví. Tak ahóóój příští rok.

Vyplouváme….

Když	se	spojí	lodě,	zahání	se	žízeň	(většinou	rumem	)

Všichni	živí	a	zdraví	při	návratu	v	Návsí

Rafťáci	

I	na	zastávky	na	pivko	přišlo….
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Při příležitosti Dne 
Země 22. dubna 
2017 se v naší obci 

uskutečnil úklid veřejných prostranství, turi-
stických stezek, příkopů a lesních porostů. 
Akce se za velmi chladného a deštivého počasí 
zúčastnilo cca 30 dobrovolníků včetně dětí. 
Dobrovolníci v průběhu odpoledne sesbí-
rali cca 450 kg odpadů. Chtěli bychom všem 
zúčastněným poděkovat a vyjádřit velký obdiv, 
za jejich aktivitu a ochotu pomáhat udržovat 
naší obec čistou. 
Akce se uskutečnila také v rámci Místní agendy 
21 - programu plánování a rozvoje obcí a měst 
na základě principů udržitelného rozvoje se 
zapojováním veřejnosti, do kterého se nově 
zapojila i naše obec. Udržitelný rozvoj je defi-
nován jako takový, který uspokojuje potřeby 
přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti 
budoucích generací naplňovat jejich vlastní 
potřeby. Je to způsob rozvoje, který je zamě-

řen na hledání souladu v ekonomické, sociální 
a environmentální oblasti.

•	 Poplatky za odpady
 Poplatky za komunální odpad na 2. pololetí 

2017 se vybírají do 30. 9. 2017. Je možno 
uhradit je přímo na obecním úřadě nebo pře-
vodem na bankovní účet vedený u Komerční 
banky č. 27 - 3731320247/0100, variabilní 
symbol číslo popisné. Tento bankovní účet 
slouží pouze k placení poplatků za odpady.

•	 Separovaný odpad v pytlích
  

       MODRÝ – papír ŽLUTÝ – plast
  

Svozový den je vždy ve středu v ranních 
hodinách. Do konce roku 2017 bude ještě 
5 svozů, a to ve 36., 40., 44., 48. a 52. týdnu.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 23. 9. 2017
STANOVIŠTĚ SBĚRU HODINA
u Kulturního domu 12.30 – 13.00
konečná – autobusová točna 13.15 – 13.45
Žihla – naproti bývalé ETY 14.00 – 14.30

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: 
barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, 
lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí 
a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potra-
vinářských), fotochemikálie, zahradní chemie 
(zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, 
zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, 
rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, 
mrazničky, hasicí přístroje s obsahem freonů, 
televizory, rádia a počítače. 

Den Země v Písečné – Ukliďme Česko

Z odpadového hospodářství …
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Třídíte odpad a chcete za jeho likvidaci platit 
méně? Nabízíme vám dobrovolné zapojení do 
Inteligentního systému nakládání s odpady, 
který v obci zavedeme od 1. 1. 2018. 
Občané zapojení do systému odkládají odpad 
do pytlů označených čárovým kódem a obec 
jim pak jako odměnu vrací část běžných 
poplatku za svoz komunálního odpadu. Každá 
domácnost má svůj „odpadový účet“, kde si 
může zkontrolovat, kolik a jakého odpadu se jí 
podařilo vytřídit, nebo jaká jí náleží odměna. 
V některých obcích funguje systém již od roku 
2012 a je postupně zdokonalován. Nejlepší 
třídiči mohou snížit poplatek za odpady až 

o 70%. Některé obce v průběhu několika let 
od zavedení systému snížily objem směsného 
komunálního odpadu až o 50%. Níže zveřej-
ňujeme ve spolupráci se společností Nehlsen 
Třinec základní obecné informace. Zájemci 
o zapojení do systému mohou již nyní kontak-
tovat OÚ Písečná a projevit zájem o registraci. 
V nejbližší době pro občany uspořádáme v obci 
informační setkání, kde vysvětlíme základní 
principy a postup při registraci. Zatím není 
nutné provádět zřízení odpadového účtu, 
o kterém se píše níže v obecných informacích. 
S jejich elektronickou obsluhou a založením 
vám rádi pomůžeme.

Obecné informace - Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO)

Cíl
Inteligentní systém nakládání s odpady má za cíl, aby:
1. třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako 

vyhazování odpadu do popelnice se směs-
ným odpadem – každá domácnost, která 
si zažádá, získá zdarma čipem označenou 
nádobu na plast a na papír,

2. třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, 
které budou poctivě třídit odpad, mohou 
dosáhnout snížení poplatku až do výše 70% 
stanoveného poplatku 

3. třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrt-
letí bude zveřejňováno hodnocení jednotli-
vých domácností,

Zavádíme nový systém nakládání s odpady ISNO

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

**********************************************************************************************

K likvidaci nadbytečného komunálního odpadu využijte
sběrného dvora Společnosti Nehlsen Třinec s.r.o. v Jablunkově
Telefonní číslo: 725 530 227
Provozní doba:
Pondělí 7.30 – 16.30
Úterý 7.30 – 14.00
Středa 7.30 – 16.30                        
Čtvrtek 7.30 – 14.00
Pátek 7.30 – 14.00
Sobota  7.30 – 12.00
Neděle Z A V Ř E N O
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4. platba za odpady byla spravedlivá – domác-
nost, která třídí odpady, bude platit za 
odpady méně než, domácnost, která odpady 
netřídí.

Hlavní důvody proč ISNO podpořit
1. Kdo třídí, šetří peníze – cca 80% odpadu 

produkovaného v domácnostech je možné 
vytřídit na jednotlivé složky jako je plast, 
papír, sklo, bioodpad atd., a prodat jako 
druhotnou surovinu. Čím více se ušetří, tím 
méně se vybere na poplatcích od těch, co se 
o to zasloužili.

2. Kdo třídí, šetří životní prostředí – vytříděný 
odpad (druhotná surovina) z části nahradí 
prvotní surovinu, kterou je třeba těžit – čím 
více se třídí, tím méně se těží.

Doporučení ISNO - jak získat maximální 
možnou slevu na poplatku
1. Domácnost snižuje produkci odpadů – 

např. používá jednu kvalitnější nákupní 
tašku; nekupuje neochucené balené vody; 
neodebírá letáky, které, 
aniž by se četli, skončí 
v nádobě na papír. Snižo-
vání produkce odpadů je 
nejekonomičtější a záro-
veň nejekologičtější způ-
sob nakládání s odpady 
– odpad, který nevznikne, 
není třeba recyklovat 
popř. likvidovat…

2. Domácnost efektivně vyu-
žívá objem nádob – přistavuje k výsypu pouze 
plné nádoby; zmenšuje objem odpadu, např. 
šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, 
od bot atd. Svoz odpadů tvoří podstatnou část 
ceny, kterou si svozová firma za svoje služby 
účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svést 
z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) 

i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET lahve). Každý 
výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?

3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit - nevy-
hazuje do popelnice se směsným odpadem 
papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný 
odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý 
olej a tuk, nebezpečný odpad a suť. U směs-
ného odpadu se mimo svozu platí i jeho 
likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když 
se ho produkuje co nejméně. Směsný odpad 
běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných 
surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se 
dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad 
se likvidace neplatí – vytříděný odpad se 
prodává jako druhotná surovina, která se 
po recyklaci znovu využije.

Podmínky pro získání slevy na poplatku
1. Domácnost provede inventuru stanoviště 

– pro výpočet slevy je třeba znát prvotní 
toky odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. 
Na čipu popř. čárovém kódu, kterým je 
označena každá nádoba, je uveden unikátní 

identifikační kód.  Tento 
kód musí být uveden i ve 
Vašem odpadovém účtu. Do 
svého odpadového účtu se 
přihlásíte prostřednictvím 
webu www.mojeodpadky.
cz na základě přístupových 
údajů, které Vám předá 
Obecní úřad Písečná. Pokud 
v sekci „Inventura stanovi-
ště“ nebude kód uveden, 

stačí ho tam doplnit kliknutím na tlačítko 
„Přidat nádobu“  nebo ho přinést opsaný 
na papírku na obecní úřad v tomto rozsahu: 
velká plastová popelnice na kolečkách 
– směsný odpad – kód: 0049078 Nádoby 
na BIO odpad se do inventury neuvádějí! 
Dále je třeba v sekci „Inventura stanoviště“ 



březen 2015březen 2016 urad@obecpisecna.cz  |  www.obecpisecna.cz

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁOBCE PÍSEČNÁ číslo 2srpen 201714

zkontrolovat či doplnit informace o osobách, 
které do uvedených nádob třídí odpady. 
Nezapomeňte inventuru potvrdit! Inventura 
stanoviště, má za cíl předejít nepříjemným 
překvapením typu, třídím plast, papír a nic 
se mi nepřipisuje nebo naopak připisuje 
se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. 
Občas se stane, že se občané přestěhují 
a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu byd-
liště nenahlásí svozové společnosti, tudíž 
popelnice jsou stále evidované na původním 
stanovišti, kde už bydlí třeba někdo jiný.

2. Domácnost vyplní a odešle odpadový 
dotazník – registraci je možné provést na 
webu www.mojeodpadky.cz sekce „Odpa-
dový dotazník“ nebo osobně na obecním 
úřadě. Nezapomeňte uvést způsoby, jakými 
snižujete produkci odpadů. Na tomto webu 
v sekci „Články, dokumenty…“ najdete 
seznam nejčastějších způsobů snižování 
produkce odpadů.

Odpadový dotazník má dvojí význam:
1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet 

slevy na poplatku.
2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by 

se snažili systém přechytračit.
Odeslaný odpadový dotazník a inventura 
stanoviště jsou nezbytné pro získání slevy na 
poplatku!

Sleva na poplatku
1. Může činit maximálně 70% ze stanoveného 

poplatku.
2. Sleva na poplatku je udělována za třídění 

odpadů, za efektivní využívání sběrných 
nádob a za snižování produkce odpadů.

3. Sleva na poplatku je stanovena pomocí 
získaných EKO-bodů, které budou připiso-
vány na účet domácnosti vždy po uzavření 
čtvrtletí.

4. Sleva na poplatku se uplatňuje při platbě 
poplatku na další rok – poplatek např. na rok 
2016 je ponížen slevou, která byla připsána 
na odpadový účet stanoviště v roce 2015.

5. Výpočet slevy na poplatku je prováděn na 
základě tří hodnotících kritérií ISNO.

Hodnotící kritéria ISNO
1. Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování 

produkce odpadů uvedené v odpadovém 
dotazníku (čím více se snižuje produkce 
odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím 
lépe) Odpadový dotazník poskytuje důležité 
informace, na jejichž základě jsme v sou-
činnosti s obslouženým objemem nádob 
a poměrem objemů obsloužených nádob 
různých komodit schopni posoudit, zda je 
s odpadem nakládáno správně.

2. Poměr objemů obsloužených nádob se 
směsným odpadem, s plastem a s papírem.

3. Celkový objem obsloužených nádob jak se 
směsným tak s tříděným odpadem za rok 
(součet objemů všech obsloužených nádob 
přepočtený na jednoho člena domácnosti 
za rok)

Upozornění
Neekologické nakládání s odpadem (např. 
pálení, vožení do lesa atd.) se v rámci ISNO 
nevyplácí. Základem ISNO je efektivní (eko-
nomické) třídění odpadů, který je prodán jako 
druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá 
v rámci ISNO  žádný význam. Stejně tak se 
v rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný odpad 
z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je nasta-
veno na průměrnou produkci odpadu, tudíž 
se pro získání maximální možné slevy stačí 
jen řídit doporučením ISNO. Není třeba dělat 
nic navíc.

David Ćmiel, starosta obce 
a společnost Nehlsen
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Dovolte mi, že se společně ohlédneme do 
historie naší charity a povíme si také, jak i Vám 
můžou být nápomocné naše služby právě dnes. 
Charita Jablunkov byla založena mladými 
aktivisty, kteří se rozhodli pomáhat druhým, 
protože to cítili jako svoji 
křesťanskou povinnost 
a především je to činilo 
šťastné. Každý z nás má 
ve svém srdci touhu konat 
dobro, a když tuto touhu 
naplníme – věřte nebo ne 
– často nacházíme smysl 
svého života. Jako motto Charity Jablunkov, 
vybrali zakladatelé citát sv. Matky Terezy: 
„Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ 
Tato slova si neustále opakujeme a držíme se 
jich dodnes.
Na samotném začátku působení charity vznikl 
Denní stacionář sv. Josefa, jenž dodnes 
podává pomocnou ruku lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením, kteří touží po 
tom najít smysl vlastního života. Ve stacionáři 
chceme, aby každý náš klient poznal pocit 
uznání a seberealizace. Naši klienti přichází 
během týdne a zdokonalují se ve všem, po 
čem touží. Mnozí z našich klientů umí vyrábět 
nádherné výrobky z keramiky, vosku, dřeva… 
Jiní klienti umí povzbuzovat druhé, usmívat 
se za všech okolností. Někteří klienti se nikdy 
nevzdávají a pořád znovu, opakovaně každý 
den se pokouší dosáhnout svých cílů. K čemu 
je takový stacionář dobrý? Může pomoci lidem 
s postižením začít žít svůj vlastní život, a ne jen 
přežívat ze dne na den. Každý jsme jedinečný 
a my si to připomínáme den co den. Nevěříte? 
Navštivte nás kdykoli v týdnu od 6.30 do 14.30 
hodin a ověřte si to na vlastní kůži. Sídlíme 

v krásných nových prostorách bývalé speciální 
školy na ul. Bukovecké 479.
Další službou, která od samého založení cha-
rity pomohla mnohým z Vás, je Bezplatná 
právní poradna. JUDr. Marek Jakubík a jeho 

kolega Mgr. Martin Bielesz 
z Advokátní kanceláře 
Hajduk and partners s.r.o., 
pravidelně věnují 2 hodiny 
svého volného času, aby 
mohli poradit každému 
z Vás a to bez ohledu na 
rasu, národnost, vyznání, 

pohlaví, politickou příslušnost, věk, sociální 
postavení, vzdělání apod. Poradenství je posky-
továno anonymně a konkrétně každý pracovní 
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v prostorách 
Charity Jablunkov na ul. Bukovecké 479. Co 
Vám můžeme poradit nyní? Zlaté pravidlo: 
dvakrát měř, jednou řež. Dříve než např. něco 
podepíšete, využijte naši poradnu a zeptejte se 
advokáta co si o tom myslí, protože potom už 
nemusí být pomoci. 
Mnozí z Vás určitě často využívali naši další 
službu, kterou je humanitární sklad. Tak jak 
všechny služby prošly mnohými změnami 
i tato služba zažila své. Dnes z původního 
skladu máme velmi oblíbené Centrum pomoci 
sv. Rafaela. V tomto centru můžete nejen 
odevzdat své nepoužívané věci, ale rovnou 
si odnést to, co právě potřebujete a podpo-
řit tak charitní činnost. Většina věcí putuje 
do rodin, které nemají peněz nazbyt, nebo 
je posílána na Ukrajinu. Mimo jiné v centru 
každý dostane základní poradenství, pokud 
jej potřebuje. Cílem je pomoci těm, kdo se 
ocitli v těžkém životním období a provézt ho 
k lepšímu zítřku. Daří se to? Ano. Daří se to těm, 

Charita Jablunkov již 16 - tým rokem na „Góraliji“. 
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kdo opravdu touží po změně. Naše centrum 
je mimo jiné také místem setkání. Sekávají 
se u nás maminky na rodičovské dovolené, 
dámy, které rády tvoří a modlící se maminky 
za své děti. Pravidelně máme také doučování 
pro děti z 1. a 2. stupně základní školy, které 
vedou naši dobrovolníci. Jednou týdně se 
u nás také setkávají příbuzní alkoholiků, kteří 
se vzájemně podporují. Našim hlavní pilířem, 
na kterém budujeme tuto službu, je bratrská 
láska. Naši dobrovolníci pomáhají tam, kde je 
potřeba. V tomto roce jsme potřebným sklízeli 
uhlí, dřevo, sekali trávu, myli okna atd. Jsme 
ale připraveni pomáhat také u mimořádných 
událostí. Náš sklad je vybavený vysoušeči a růz-
nými potřebami k odstraňování následků po 
vodě, ohni… Možná i Vy potřebujete pomoct? 
Nebo chcete pomáhat s námi? Přidejte se 
k nám… Centrum je otevřeno v pondělí od 
8.00 do 15.30 hodin a od úterý do čtvrtku od 
8.00 do 13.00 hodin prozatím v prostorách na 
ul. Bukovecké 479. 
Nejzajímavější novinkou, kterou naše charita 
nabízí je Charitní pečovatelská služba, jenž je 
tady pro naše nemocné a starší lidi. Oč usilu-
jeme? Naše služba usiluje o co nejdelší setrvání 
klienta ve svém domácím, přirozeném prostředí 
tak, aby mohl žít běžný způsob života i přes 
jeho nepříznivou životní situaci. Nejedná se 
pouze o lidi samotné. Mezi naše klienty patří 
i ti, jejichž rodiny poskytují péči, ale dlouho-
dobým nepříznivým stavem jsou již vyčerpáni 
a potřebují pomoct. Naše pečovatelky se snaží 
vnášet do domácnosti „svěží závan“, pomá-
hají klientům s péčí o tělo, domácnost a často 
i duši. Rozjasněná tvář, motivace, nová chuť 
k životu to je to, co často vídáme v očích těch 
nejstarších a osamělých, když je navštívíme. 
Sami si neumíme představit jaké to je, cítit se 
neužitečný a druhým na obtíž. Pečovatelky 

pomohou rodině skloubit běžný chod domác-
nosti a zároveň péči o člena rodiny. Každý z nás 
potřebuje vědět, že je milován a není na obtíž 
své rodině. Potřebujete i vy naši pomoc? Službu 
poskytujeme v Jablunkově a ve všech okolních 
obcích (Návsí, Hrádek, Písečná, Písek, Bukovec, 
Bocanovice, Milíkov, Košařiska, Dolní a Horní 
Lomná, Mosty u Jablunkova, Hrčava) v tyto 
dny: pondělí až pátek od 7.00 do 20.00 hodin; 
soboty a neděle od 7.00 do 13.00 hodin. Cena 
služby dle schváleného ceníku (104 Kč/hod. 
v týdnu; 130Kč/hod. o víkendech). Kontaktujte 
nás nejlépe telefonicky na čísle: 731 489 675.
Charita Jablunkov se snaží postupně reagovat 
na Vaše požadavky a přizpůsobovat jim své 
služby. Sociální služby jsou určovány a vymezo-
vány zákonem a proto nám často nedovolí dělat 
to, o co nás žádáte. Rozhodli jsme se tedy zalo-
žit živnost, kterou jsme pojmenovali: Charitní 
služby pro domácnost. Tyto aktivity nejsou 
omezeny zákonem o sociálních službách, proto 
je možné domluvit se i na takových činnostech, 
které nebývají zcela běžné. Zajímá-li Vás i tato 
naše aktivita volejte na tel: 728 422 437. 
Dovolte nám pomoci třeba právě Vám, vždyť 
my děláme svoji práci rádi. Ostatně Vy nám 
pomáháte a podporujete nás formou Tříkrálové 
sbírky, díky které v tomto roce Charita Jablunkov 
obdržela neuvěřitelných 591 510 korun. Díky 
výnosu sbírky můžeme nyní nadále poskytovat 
pomoc tam, kde je potřeba. Děkujeme! Každý 
měsíc za všechny naše podporovatele, přátele, 
klienty je sloužena mše svatá, kde Vám neustále 
vyprošujeme potřebné milosti. Bůh Vám žehnej. 
Přejeme Vám vše dobré a těšíme se na setkání. 

Za tým pracovníků Charity Jablunkov  
Lucie Szotkowská, ředitelka. 

Kontakt: 733 755 843, jablunkov@caritas.cz
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Centrum	pomoci	sv.	Rafaela	-	Ukrajina

Denní	stacionář	sv.	Josefa

Denní	stacionář	sv.	Josefa	

Centrum	pomoci	sv.	Rafaela

Denní	stacionář	sv.	Josefa	

Charitní	pečovatelská	služba
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

Jedná se o registrovanou sociální službu dle 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
v platném znění. Služba je hrazena dle 
schváleného ceníku. 

 
Poslání 
Posláním Charitní pečovatelské služby je 
poskytování individuální podpory a pomoci 
osobám se zdravotním postižením 
a seniorům. Služba nabízí pomoc a podporu 
v péči o vlastní osobu, domácnost i mimo ni. 
Usilujeme o co nejdelší setrvání klienta ve 
svém domácím, přirozeném prostředí tak, 
aby mohl žít běžný způsob života i přes jeho 
nepříznivou životní situaci. 

 
Cílem Charitní pečovatelské služby je: 
 podpora klienta v co nejdelším setrvání 

ve svém domácím, přirozeném prostředí, 
 poskytnutí úkonů vedoucích k zachování 

či zlepšení kvality života, 
 individuálně podporovat klienta k vlastní 

aktivitě, 
 poskytovat kvalitní pečovatelskou službu 

a zabezpečit vhodné pracovníky. 
 

Zásady poskytování sociální služby 
Usilujeme o to, aby naše jednání vždy 
vycházelo z křesťanských hodnot. 
 Individuální přístup, empatie, svobodná 

volba, partnerství, úcta, důstojnost, 
mlčenlivost a profesionalita.  

Cílová skupina 
Naše služba je určena seniorům a osobám od 
19 let se zdravotním postižením, kteří jsou 
závislí na péči druhé osoby anebo potřebují 
pomoc ve své nepříznivé životní situaci, která 
byla způsobena zhoršeným zdravotním 
stavem, úrazem apod.  

 
Územní působnost: 
Službu poskytujeme dle potřeby klientům, 
kteří žijí na území města Jablunkov a obcí: 
Návsí, Hrádek, Písečná, Písek, Bukovec, 
Bocanovice, Milíkov, Košařiska, Dolní Lomná, 
Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Hrčava. 

 
Poskytované činnosti 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu,  

 poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím.  
 

Cena za hodinu služby: pracovní dny 104Kč. 
Cena za hodinu služby: soboty, neděle 130Kč. 

 
Naše Slovo na rok 2017: 
„Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, 
mně jste učinili.“ Matouš 25,40

KONTAKTY 
Vedoucí: Mgr. Monika Rojčíková  
Kancelář:  ul. Školní 1234, Jablunkov 
  (zelený dům vedle polikliniky) 
Provozní doba kanceláře: 
pondělí a středa:  09:00 – 13:00 
Telefon:  731 489 675  
E-mail:  chps@jablunkov.caritas.cz 
Web:   www.jablunov.caritas.cz 

 
Kancelář a zázemí pečovatelek:  
ul. Alej míru 118, Jablunkov  
(Dům s pečovatelskou službou) 

 
Provozní doba Charitní pečovatelské 
služby:  pondělí  07:00 – 20:00 

úterý     07:00 – 20:00 
středa    07:00 – 20:00 
čtvrtek  07:00 – 20:00 
pátek      07:00 – 20:00 
sobota    07:00 – 13:00 
neděle    07:00 – 13:00 

 
 
 

 
V mimořádných případech lze dohodnout vyjímky 
v provozní době, dle možností a vytížení služby.  

 
 
CHJ je církevní neziskovou organizací, která 
nabízí služby konkrétním lidem a snaží se 
aktivně reagovat na potřeby lidí v nouzi. 
Své služby poskytuje v duchu milosrdné 
lásky ke konkrétnímu člověku. 

 
Kontakty Charity Jablunkov:  
Sídlo: Bukovecká 479,  

739 91 Jablunkov   
(suterén pod novou hudební školou) 

IČO:  265 20 923 
Ředitel: Mgr. Lucie Szotkowská 
Telefon:  733 755 843 
Email:  reditel@jablunkov.caritas.cz 

 
 

Od samotného vzniku Charity Jablunkov 
v roce 2001, se postupně rozvíjíme. Aktuálně 
poskytujeme tyto služby: 
 

 Denní stacionář sv. Josefa (od r. 2001) 
 Bezplatná právní poradna (od r. 2001)  
 Humanitární pomoc – šatník (od r. 2001)  
 Centrum volnočasových aktivit v Mostech 

u Jablunkova (od r. 2012) 
 Centrum pomoci sv. Rafaela (od r. 2014) 
 Charitní pečovatelská služba (od r. 2017) 
 Rozvoz obědů (od r. 2017)  

Charitní pečovatelská služba je 
spolufinancována:  

 Moravskoslezským krajem, MPSV 
 Městem Jablunkov 
 Tříkrálovou sbírkou 

 
 

 
 
 
 

V neposlední řadě je Charitní pečovatelská 
služba podporována dárci a dobrodinci 
Charity Jablunkov. Srdečné Pán Bůh zaplať!  

 
PLÁNOVANÉ PŘÍJMY V ROCE 2017: 
 dotace Moravskoslezský kraj 119.000Kč 
 dotace Město Jablunkov 470.000Kč  
 příjmy od klientů 300.000Kč 
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY V ROCE 2017: 
 minimální náklady na provoz auta, 

správu budov, energie, základní 
vybavení, mzdy atd. 1.588.000Kč  

Služba bude z části dofinancována 
z Tříkrálové sbírky a Vašich darů. DĚKUJEME! 

 
Chcete-li podpořit tuto službu, můžete 
zaslat dar na účet: 
1690974359/0800 
pod variabilním 
symbolem: 2017118 

PÁN BŮH ZAPLAŤ! 

CHARITNÍ 
PEČOVATELSKÁ 

SLUŽBA 
od 1. 1. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

patron služby: 
 sv. Matka Tereza 

 
 

Motto: 
„Chceme dělat jen malé věci  

s velkou láskou.“ 
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Na území ČR rostou tři druhy křídlatek – japon-
ská, sachalinská a česká. Všechny křídlatky 
jsou invazní rostliny dorůstající do výšky 2–5 m 
a charakteristické svým dutým, červeně skvrni-
tým stonkem. Listy jsou 15 cm dlouhé (u kříd-
latky sachalinské až 30 cm). Křídlatka má bílý 
květ a kvete koncem léta. S prvními mrazy listy 
odumřou, zůstanou jen vysoké duté stonky. 
Křídlatka přezimuje pomocí mohutného 
oddenku, v němž jsou shromážděné živiny. 

Kde se vzala?
•  Do Evropy byla dovezena z východní Asie 

jako okrasná a medonosná rostlina.
•  Ze zahrádek a parků „utekla do přírody“.

Proč se jí tu tak daří?
• Rychle roste, až 8 cm denně, každoročně 

dorůstá 2–5 m
• Nemá zde přirozené nepřátele (nemoci, hmyz)
• Není vybíravá – roste téměř všude

Jak se rozmnožuje?
Rozmnožuje se zejména pomocí částí oddenků 
a stonků (k rozmnožení stačí jen kousek velký 
2 cm). 
Velmi rychle se šíří, zejména podél řek, a obsa-
zuje nová území. Tvoří rozsáhlé neproniknu-
telné porosty a vytlačuje původní druhy rostlin. 
Zvyšuje půdní erozi.

Jak ji zničit 
Nejúčinnější křídlatku zničíme za pomoci 
herbicidů, které aplikujeme v červnu až září 
(nejpozději 14 dní před prvními mrazy) napří-
klad zahradním postřikovačem. Počkáme, 
až křídlatka na postřik zareaguje. Rostlinu 
zkosíme až po jejím uschnutí. Po 14–30 dnech 
území zkontrolujeme a postříkáme rostliny, 
které přežily.
Jediný dostupný herbicid, který je možno 
používat přímo u vody, je Roundup Biaktiv, 
mimo vodní plochy lze použít i ostatní druhy 
Roundupu (Klasik, Rapid) nebo jiný herbi-
cid fungující na bázi glyfosátu (Dominátor, 
Glyfogan...). Glyfosát blokuje fotosyntézu, není 
tedy nebezpečný pro živočichy (a člověka). Při 
použití dbáme pokynů výrobce.

Co je křídlatka a jak ji zničit
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Běh na dlouhou trať
Křídlatku nelze úplně vyhubit během jednoho 
roku. Druhým rokem naroste znovu, ale osla-
bená, někdy i zdeformovaná (kadeřavé listy). 
Postřiky je nutné opakovat, ideálně tři roky 
po sobě a následně místa bývalého výskytu 
kontrolovat.
Herbicid zahubí nejen křídlatku, ale bohužel 
i většinu ostatních rostlin. „Vypálené“ plochy 
je vhodné osít trávou, nebo zde vysadit keře 
či stromy a nadále o ně pečovat, jinak hrozí 
nebezpečí rozšíření dalších invazních druhů. 

Další způsob likvidace
Kosení 
• Nutné opakovat nejméně 6-8krát ročně 

pokaždé, když křídlatka doroste 40 cm výšky, 
pokosené rostliny je třeba spálit

• Málo účinné, křídlatku utlumí, ale nezlikviduje

Co určitě nedělat!
• Nerýt, neorat (přesekáním oddenků kříd-

latku namnožíte)
• Nevyvážet zeminu či posekanou křídlatku do 

lesa, na skládku atd. (křídlatku tak rozšíříte)
• Nevysazovat si křídlatku do zahrádek 

(pomocí kořenového systému se lehce 
dostane i mimo váš pozemek)

Zpracovalo: Centrum společných služeb 
Sdružení obcí Jablunkovska, Hrádek 352, 
739 97 Hrádek
Tel.: 558 551 315, mobil: 601 169 616  
E-mail: css@obechradek.cz
www.jablunkovsko.cz/sdruzeni-2/
centrum-spolecnych-sluzeb/

Zdroj: ČSOP Salamandr

Obec Písečná
Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva obce Písečná

ze dne 3. 4. 2017

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

21/1.1 program jednání
21/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, p. Poloková
21/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtusová
21/1.4 plnění usnesení č. 20 ze dne 20. 2. 2017
21/1.5 realizaci sjezdu z komunikace na pozemek p.č. 431/1 u kulturního domu a výstavbu 

schodiště na pozemku p.č. 644/23 v areálu výletiště na základě cenové nabídky firmy 
Nehlsen Třinec a pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s touto společností

21/1.6 zpracování žádosti o dotaci v rámci připravované výzvy IROP, MAS Jablunkovsko na 
výstavbu autobusového zálivu, zastávky, chodníku a přechodu pro chodce společností 
HRAT Třinec

21/1.7 Smlouvu o dílo se společností HRAT Třinec, se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec na 
zpracování žádosti o dotaci  

21/1.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci se společností HRAT 
Třinec, se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec
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Obec Písečná
Usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva obce Písečná

ze dne 22. 5. 2017

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

22/1.1 program jednání
22/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Mgr. Lysková
22/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Cienciala

21/1.9 zřízení volnočasového klubu při ZŠ a MŠ Písečná pro žáky 1. stupně ZŠ od 1. 9. 2017
21/1.10 záměr podání žádosti o dotaci na provoz volnočasového klubu z Operačního programu 

zaměstnanost, výzvy č. 77 „ Podpora dětských skupin při základních školách s možností 
podpory příměstských táborů mimo Prahu“

21/1.11 záměr směny a odkupu pozemků v části Písečná – Vyšní část dle geometrického plánu 
č. 985-69/2016, vyhotoveného dne 26. ledna 2017, pod č. 125/2016, ověřeného Ing. 
Vladimírem Mitrengou, identifikační číslo 752 49 359, se sídlem Vendryně 91, 739 94, 
a ukládá místostarostovi obce připravit na následující jednání zastupitelstva návrh 
smlouvy o směně a kupní smlouvy pozemků dle předloženého návrhu

21/1.12 Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků fondu mikroprojektů 
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká repub-
lika – Polská republika s obcí Brenna

21/1.13 rozpočtové opatření č. 1
21/1.14 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu 

o právu provést stavbu č. 18-08/2017 se společností KP MATY SERVICE s.r.o. se sídlem 
Střítež 22, 739 55, IČ 29382475

21/1.15 přijetí daru v ceně 3 617,90 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Písečná
21/1.16 zpracování změny projektové dokumentace stavby OÚ a MŠ Písečná dle předloženého 

návrhu projektanta Ing. Štěpána Šňupárka
21/1.17 ustanovení starosty obce odpovědným politikem agendy MA 21 a koordinátorem agendy 

MA 21
21/1.18 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 5 000,- Kč Integrovanému sociál-

nímu ústavu Komorní Lhotka p.o., IČ 00847038, se sídlem Komorní Lhotka 184, 739 53 
Hnojník na částečnou úhradu provozních nákladů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p.o. 

2. Vzalo na vědomí

21/2.1 žádost o realizaci přeložky elektro přípojky NN v rámci stavby příjezdové komunikace 
na pozemku p.č. 132/8
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22/1.4 plnění usnesení č. 21 ze dne 3. 4. 2017
22/1.5 záměr prodeje části pozemku parc. č. 1103/2 v části Písečná – Jižní konec dle geomet-

rického plánu č. 992-20-a/2017, vyhotoveného dne 6. dubna 2017, pod č. 22/2017, ově-
řeného Ing. Richardem Kotajnym, sídlem Vendryně 138, PSČ 739 94 a ukládá místosta-
rostovi obce připravit na následující jednání zastupitelstva návrh smlouvy o prodeji 
části pozemku dle předloženého návrhu

22/1.6 Směnnou smlouvu s p. Jindřichem Byrtusem, bytem Písečná 14 dle schváleného záměru 
usnesením č. 21/1.11

22/1.7 rozšíření veřejného osvětlení v rámci předloženého návrhu
22/1.8 zpracování energetického auditu výstavby budovy obecního úřadu na základě cenové 

nabídky Ing. Jiřího Nezhody
22/1.9 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná na spolufinancování projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného příjemcem v rámci OPŽP, 
reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010

22/1.10 Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji“ ve variantě č. 1

22/1.11 rozsah rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice a vyhlášení výběrového řízení 
na zhotovitele 

22/1.12 zpracování studie rozšíření vodovodních řadů firmou Voding Hranice a pověřuje sta-
rostu obce k uzavření smlouvy o dílo na základě předložené cenové nabídky

22/1.13 poskytnutí finančního daru pěveckému sboru Gorol, MK PZKO Jablunkov, Mariánské 
náměstí 18, Jablunkov 739 91 ve výši 1 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy s pěvec-
kým sborem Gorol

22/1.14 poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 
1 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s.

22/1.15 rozšíření cílové skupiny pro využití služby „TAXI SENIOR“ Písečná 
22/1.16 pořadí uchazečů na vymalování prostor v ZŠ a MŠ Písečná: 1. Jiří Karas, Malířské a natě-

račské práce, Seifertova 748, Třinec; 2. Jindřich Tichavský, Malby a nátěry Třinec
22/1.17 zpracování projektu výsadby ve Sportovně – relaxačním parku dle cenové nabídky Ing. 

Romany Drongové
22/1.18 rozpočtové opatření č. 2

2. Vzalo na vědomí

22/2.1 informace o ISNO - inteligentním systému nakládání s odpady 
22/2.2 žádost o poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 

Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov
22/2.3 návrh na poskytování právních služeb ze strany advokátní kanceláře Hajduk & Partners

3. Neschválilo

22/3.1 zhotovení přeložky přípojky NN mimo novou komunikaci na parcelách č.1132/8 a 1108 
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Kalendář akcí
19. 8.  Den obce Písečná
19. 8.  Běh Písečnou
27. 8.  Letní kino
23. 9.  Dětská olympiáda

21. 10.  Dětská olympiáda ve 
stolních hrách

4. 11.  Kulinářský festival
1. 12. Tvořivé dílny

Sousedský turnaj v malé kopané

Zájezd do vinného sklepa

Vzhledem k běhu 
Písečnou je začátek 
tradičního soused-
ského turnaje naplá-
nován na odpoledne 
na 15:00 hodin. Při-
hlášení svého týmu 
je možné do čtvrtka 
17. srpna. Přihlásit se můžou i jednotlivci, 
kteří budou pak do týmů rozlosováni. Mužstvo 
tvoří pět hráčů v poli a brankář, hraje se v sys-
tému každý s každým. Pokud se přihlásí (tak 
jako loni) málo hráčů, bude se konat jen tzv. 
sousedský zápas, něco ve stylu ženatí proti 

svobodným. Po skon-
čení turnaje (zápasu) 
bude pro hráče při-
pravena dovednostní 
soutěž se střelbou na 
přesnost o zajímavé 
ceny. Startovné je 
100 korun na hráče, 

v ceně je občerstvení, včetně jídla a ceny. Při-
hlášení je možné u mne na tel: 605 559 378.
Sportu zdar a sousedskému turnaji zvlášť

Milan Sabol, předseda
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s.

Vážení přátelé, jelikož zájezd 
do sklípků se v roce 2015 
povedl a četnost dotazů typu 
„kdy se pojede zase“ vzrůstal, 
rozhodli jsme se letos opět 
zájezd zorganizovat.
Zájezd je naplánován na 
sobotu a neděli 23. - 24. září.  
Autobus vyjede v sobotu ve 14:00 hodin od 
kulturního domu Písečná. Navštívíme vinař-
ství Mičulka v Blatničce (slovácká oblast, okres 
Hodonín), kde nás čeká řízená degustace vín, 
včetně archívních, s odborným výkladem, poté 
vydatná teplá večeře, bohatý studený raut 
a neomezená konzumace vín tohoto vinařství. 
Protože jde o dvoudenní zájezd je myšleno také 

na ubytování, které je součástí 
vinařství. Cestou zpět je naplá-
novaná zastávka a prohlídka 
lázeňského města Luhačo-
vice. Návrat do Písečné bude 
zřejmě v neděli v podvečer.
Cena celého zájezdu, včetně 
dopravy, ubytování se snídaní 

a posezení ve sklípku vyjde na 1 400 korun na 
osobu. Kapacita zájezdu je 45 míst. Přihlášení 
(zaplacení) zájezdu je možné u mne, Milana Sabola 
tel: 605 559 378. Rád zodpovím všechny dotazy.

Na viděnou ve slípku se těší a hezký den přeje
Milan Sabol, předseda

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s.
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Druhé kolo kotlíkových dotací zahájeno
Dne 29. června 2017 vyhlásil Moravskoslezský 
kraj další kolo „kotlíkových“ dotací. Příjem 
žádostí do nového dotačního programu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 2. výzva“ bude zahájen 5. září 2017 
od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až 
do 31. prosince 2018, vzhledem k objemu 
finančních prostředků pro tento dotační pro-
gram bude přijato maximálně 10 000 žádostí 
o dotaci s tím, že bude podpořeno cca 8 660 
žádostí a zbývající žádosti budou zařazeny do 
zásobníku a budou podpořeny za podmínky 
uvolnění finančních prostředků v rámci dotač-
ního programu. Žádosti budou podávány 
elektronicky (po přijetí 10 000 žádostí bude 
podávání žádostí v elektronické aplikaci 
automaticky ukončeno) v aplikaci dostupné 
na adrese https://kotliky.msk.cz/ Obecní úřad 
nabízí pomoc při podávání žádosti o dotaci, 
je však nutné, abyste nejpozději do 20. srpna 
2017 projevili zájem, buď telefonicky, emailem 
nebo osobní návštěvou na OÚ. Doporučujeme, 
abyste žádost podávali ihned po otevření výzvy 
a pokud možno předešli situaci, že budete 
odmítnutí kvůli naplnění zásobníku žádatelů.
Následně do 10 pracovních dnů od elektronic-
kého podání žádosti je pak nutno doručit poda-
nou žádost také v listinné podobě – originál 
(formulář vygenerovaný elektronickou aplikací 
při podání žádosti) podepsaný oprávněnou 
osobou, a to spolu s požadovanými přílohami. 
Aplikace je dostupná již od 29. 6. 2017 a žádost 
je možno v ní předvyplnit a uložit. 
Podrobné informace o podmínkách druhého 
kola kotlíkových dotací jsou uvedeny v Podmín-
kách dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který ke 
stažení, včetně jeho příloh na webových strán-
kách obce – www.obecpisecna.cz

V tomto kole nebudou podporovány kotle 
výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/
biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizo-
váno. Podporovány tedy budou automatické 
kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, 
kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.
Podporovány budou výměny kotlů na pevná 
paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 
3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytá-
pění, který musí splňovat požadavky směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 
(ekodesign); výčet podporovaných zařízení 
bude uveden v seznamu výrobků a technolo-
gií pro 2. výzvu kotlíkových dotací (seznam je 
veden Státním fondem životního prostředí na 
adrese svt.sfzp.cz). Tento seznam se v součas-
nosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.
K prokázání podmínky, že měněný kotel 
nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni 
předložit doklad o kontrole technického stavu 
a provozu kotle ( jedná se o revizi, kterou byli 
všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 
10–300 kW napojených na teplovodní soustavu 
ústředního vytápění domu povinni si nechat 
zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které 
byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné 
tento dokument nahradit jiným dokladem 
prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, 
návod k obsluze či jiné dokumenty), případně 
čestným prohlášením.  
Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových 
dotací požadována realizace tzv. mikro-ener-
getického opatření.
Stejně jako v 1. kole je podporována výměna 
kotlů v rodinných domech a příjemci dotace 
mohou být pouze fyzické osoby - vlastníci 
rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka 
ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění 
manželů), bude vyžadován písemný souhlas 
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spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas 
vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka 
domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře 
souhlasů budou součástí podmínek krajského 
dotačního programu.
Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění 
je následující:
•  automatický kombinovaný kotel - 75 % ze 

způsobilých výdajů, max. 75 000,- Kč
•  plynový kondenzační kotel - 75 % ze způso-

bilých výdajů, max. 95 000,-Kč
•  kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobi-

lých výdajů, max. 100 000,- Kč
•  kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze 

způsobilých výdajů, max. 120 000,- Kč
•  tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých 

výdajů, max. 120 000,- Kč

Způsobilé výdaje k novému zdroji tepla
Stavební práce, dodávky a služby na:
• realizaci kotle na pevná paliva/tepelného 

čerpadla/kondenzačního plynového kotle,
• úpravu spalinových cest,
• novou otopnou soustavu nebo úpravu stá-

vající otopné soustavy, 
• pořízení a instalaci akumulační nádoby nebo 

kombinovaného bojleru (napojený na kotel), 
• náklady na zkoušky nebo testy související 

s uváděním majetku do stavu způsobilého 
k užívání, 

• náklady na projektovou dokumentaci. 

Výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015 do 13. 12. 
2019
Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu 
kotle v obci, která je zařazena do tzv. priorit-
ního území, bude dotace navýšena o částku 
7 500,- Kč. Seznam těchto obcí je uveden v dolní 
části této strany v přílohách nebo zde: http://
www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty.
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena 
příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve 
výši 7 500,- Kč. Obec Písečná bude financovat 
každou výměnu kotle pevnou částkou ve výši 
10 000,- Kč. Uvažované bezúročné půjčky nebu-
deme poskytovat z důvodu připravovaných 
investičních akcí, na které jsou vázány veškeré 
prostředky, kterými nyní obec disponuje.
Stejně jako v 1. kole pak bude možné i v rámci 
2. kola kotlíkových dotací jako způsobilé uplat-
nit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15. 7. 2015.
Realizaci kotle a závěrečné vyúčtování je 
nutné předložit do 13. 12. 2019. Žadatelé tedy 
mají relativně dost času na řešení financování 
nákupu a instalaci kotle. V této chvíli je přede-
vším důležité rozhodnout se pro vhodný typ 
kotle a podat žádost. Příležitost, která se nyní 
nabízí, se v budoucnu nemusí opakovat. 

David Ćmiel, starosta obce
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