
Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
zimu máme na krku, začala topná sezóna, kotelny 
v našich domech jsou v plném provozu a s nimi 
souvisí nová povinnost. Zákon o ochraně ovzduší 
č. 201/2012 ukládá provozovatelům kotlů na 
tuhá paliva s výkonem od 10 kW do 300 kW zajistit 
do 31. 12. 2016 revizi kotle. Chceme Vám v této 
souvislosti nabídnout naši pomoc při zajištění 
revize spočívající ve zprostředkování kontaktu 
na  odborně způsobilé osoby provádějící kon-
troly kotlů. Obecní úřad shromažďuje informace 

o revizních technicích, o cenách revizí a vytváří 
databázi majitelů kotlů podle výrobců. Chceme 
Vám ušetřit čas a snížit náklady na kontroly kotlů. 
Zatím nás o spolupráci požádalo cca 40 občanů.
Z našich informací vyplývá, že se ceny revizí 
mohou u jednotlivých techniků značně lišit 
a s blížícím se koncem roku mohou kvůli jejich 
zaneprázdněnosti nastat problémy s dodrže-
ním stanoveného termínu. V případě, že chcete 
naplnit zákonnou povinnost, neváhejte se na nás 
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obrátit. Budeme od Vás potřebovat jméno, číslo 
telefonu a informaci o typu kotle. U kotlů nezná-
mého výrobce nebo kotlů, které jsou dovezeny 
ze zahraničí, lze revizi rovněž provést. Napří-
klad prohořívací kotel s ručním přikládáním od 
neznámého výrobce může zkontrolovat technik 
s osvědčením pro kotle Viadrus stejného typu. 
Více informací o kontrolách kotlů naleznete 
také na obecních webových stránkách, kde jsou 
v textech uvedeny i odkazy na seznamy reviz-
ních techniků.
V souvislosti s kontrolami kotlů chceme naše 
občany upozornit na jedno velmi důležité 
datum, které s provozem kotlů v  domácnostech 
zásadně souvisí a vyplývá ze zákona o ochraně 
ovzduší. Týká se velkého počtu domácností, 
které provozují starší kotle s ručním přikládáním 
paliva zařazené v 1. nebo 2. emisní třídě. Od 1. 9. 
2022, tedy za necelých šest let, nebude možné 
tyto kotle provozovat. Neváhejte proto s výmě-
nou kotle a využijte nabízené dotace na výměnu 
kotlů. Na příští rok se připravuje další výzva v tzv. 
kotlíkových dotacích, ze které můžete pokrýt až 
90% nákladů na výměnu kotle. Obecní úřad je 
i v tomto případě ochoten pomoci se zajišťová-
ním potřebných informací. Více podrobnějších 
informací o revizích naleznete také v materiálu 
z Ministerstva životního prostředí, který je ve 
zpravodaji rovněž zveřejněn.
Dále se chci věnovat vývoji projektu Splašková 
kanalizace Písečná – I. etapa. V předcházejícím 
čísle zpravodaje jsem popisoval problematické 
výsledky výběrového řízení a naši snahu o zopa-
kování výběru zhotovitele. Podaná odvolání 
proti zrušení výsledků výběrového řízení a nut-
nost koordinovat projekt splaškové kanalizace 
s projektem chodníku a dešťové kanalizace nás 
dostala do časové střetu s podmínkou ukončení 
výstavby do konce roku 2017. Proto jsme se roz-
hodli podat novou žádost o dotaci v rámci Ope-
račního programu životní prostředí, kde se nám 

navíc naskýtá možnost získat o několik miliónů 
korun vyšší dotaci. Výsledky dotačního řízení 
budou známy zhruba v polovině příštího roku 
a to znamená, že se zahájení výstavby oddaluje 
nejméně o jeden rok za předpokladu, že budeme 
úspěšní se žádostí o dotaci. Reálně tedy výstavbu 
nezahájíme dříve než v druhé polovině roku 2017.
Posledním tématem, kterému se chci věno-
vat ve svém úvodníku, je přijetí nové Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2016 o nočním klidu. 
Jak jste jistě všichni zaznamenali, ve sdělova-
cích prostředcích se v průběhu roku objevo-
valy informace o nových právních předpisech 
regulujících pořádání oslav, společenských akcí 
a jiných událostí, které by mohly narušovat tzv. 
noční klid. Na vysvětlenou chci uvést, že doba 
nočního klidu se nijak nezměnila, byla a bude 
od 22.00 do 06.00 hodin. Jedinou změnou je 
skutečnost, že rady nebo zastupitelstva obcí 
a měst nemohou svým usnesením změnit dobu 
nočního klidu, jak se to dříve běžně praktiko-
valo. Od 1. 10. 2016 je možné dobu nočního 
klidu jinak stanovit nebo případně zrušit pouze 
obecně závaznou vyhláškou u předem vymeze-
ného počtu kulturních a společenských akcí. 
Zastupitelstvo obce Písečná této možnosti vyu-
žilo a ve vyhlášce dobu nočního klidu nevy-
mezilo v době konání Noční hasičské soutěže 
a Kácení máje v měsíci květnu, v době konání 
Dětských radovánek v měsíci červnu, u Hasič-
ské soutěže v měsíci červenci, dále v průběhu 
konání Dne obce v srpnu a také v době konání 
oslav příchodu Nového roku. Pokud se jedná 
o jiné společenské akce ve vyhlášce nevyjme-
nované anebo rodinné oslavy, je nutné respek-
tovat výše popisovanou dobu nočního klidu. 
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, starosta
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Rozvoz obědů – rozšíření služby

Obecní úřad informuje

Obecní úřad Písečná dlouhodobě zajišťuje roz-
nášku obědů pro občany v důchodovém věku, 
kteří nejsou soběstační v základních úkonech 
péče o vlastní osobu. Ze strany občanů je o tuto 
službu vzrůstající zájem. Kapacita naší školní 
kuchyně, ve které se obědy připravují, však 
není dostatečná pro pokrytí potřeb samotné 
školy a školky a jejich zaměstnanců a postupně 
tak dochází ke snižování počtu obědů vydáva-
ných pro cizí strávníky. Rozvoz v obci i z tohoto 
důvodu začal zajišťovat soukromý dopravce, 
který si za dovezení jednoho obědu účtoval 
komerční nedotovanou cenu ve výši 25,- Kč, 
a v tomto období rozváží v pracovních dnech 
17 obědů.
Rozvoz obědů pro občany Písečné považu-
jeme za jednu z nejdůležitějších služeb pro 
nesoběstačné občany. Poskytováním služby 
můžeme předejít jejich případnému umístění 
v pobytovém zařízení typu domova důchodců. 
Navíc každé pobytové zařízení požaduje po 
obcích příspěvek na provoz odpovídající cca 

10 % ročních provozních nákladů na jednoho 
umístěného klienta, což odpovídá částce ve 
výši 30 000,- Kč ročně. Abychom službu mohli 
i nadále zajišťovat a reagovat na potřeby 
občanů, využijeme možnosti odebírat obědy 
z Mateřské školy v Jablunkově a vozidlem 
obecního úřadu zajistíme rozvoz za dotova-
nou cenu. Předpokládáme tedy, že úhrada od 
občanů nebude pokrývat všechny náklady na 
rozvoz. Podrobnější podmínky služby projedná 
zastupitelstvo obce na listopadovém jednání. 
Cena za rozvoz by neměla přesáhnout 10,- Kč, 
cena samotného obědu vychází z ceny stano-
vené kuchyní a nyní je ve výši 50,- Kč. Službu 
chceme zajišťovat od ledna roku 2017 a již nyní 
se případní zájemci mohou nahlásit na OÚ 
Písečná. Rozvoz bude primárně určen obča-
nům v důchodovém věku nebo občanům, kteří 
nejsou soběstační z důvodu dlouhodobých 
zdravotních omezení.

David Ćmiel, starosta obce

• Žádáme všechny majitele rodinných domů, 
u kterých dojde ke změně počtu trvale žijí-
cích osob, aby tuto skutečnost nahlásili 
na obecní úřad nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. Jedná se zejména 
o narození, úmrtí a odhlášení z trvalého 
pobytu. Tuto skutečnost je nutno doložit 
patřičnými doklady (rodný list, úmrtní list, 
potvrzení o změně místa trvalého pobytu 
z jiné obce).

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

 schránku. Pokud poštovní schránka není 
umístěna u rodinného domu, obecní úřad 
nemá možnost doručovat obecní poštu 
a zpravodaj. 

• V období vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2016 
do 1. 1. 2017 bude obecní úřad uzavřen.

• Upozorňujeme všechny občany, že 1. svoz 
komunálního odpadu, který proběhne 
v roce 2017, bude 6. 1. 2017. Další svozy 
budou následovat v pravidelném 14 - ti 
denním intervalu. 
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 V roce 2017 bude nově svoz separovaného 
odpadu prováděn ve čtyřtýdenním inter-
valu a sběrným dnem se nově stává středa. 
První svoz tedy proběhne ve středu 25. 1. 2017. 

• Dle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 
o místních poplatcích jsou povinni majitelé 
psů uhradit roční poplatek za psa, který je od 
1. 1. 2017 stanoven na 120,- Kč za každého 
psa. Poplatky se budou vybírat od ledna a je 
potřeba je zaplatit nejpozději do 31. března 
2017. Platbu je možné provést hotovostně na 
Obecním úřadě nebo převodem na č. účtu 
86 - 5630280257/0100, variabilní symbol – 
číslo popisné. 

• Obecní úřad bude opět vydávat kalendáře 
obce Písečná na rok 2017. Zakoupit si je 
můžete od 5. 12. 2016 na Obecním úřadě. 
Cena jednoho kalendáře činí 50,- Kč.

Z odpadového hospodářství
Harmonogram svozu odpadu v obci v roce 2017

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 sta-
novené 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

středa
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 
40, 44, 48, 52

V r. 2016 bude proveden ještě jeden svoz sepa-
rovaného odpadu v pytlích a to ve čtvrtek 
15.12. Od 1. 1. 2017 bude navýšena četnost 
svozů separovaných odpadů v pytlích na 1x 
za 4 týdny.

Svoz popela
Příští svoz se uskuteční ve 49. týdnu, tj. 
v pátek 9. 12. 2016, po svozu komunálního 
odpadu. Popelové nádoby je nutné vystavit 
k vyprázdnění. Další svozy budou probíhat 
v následujících termínech: 6. 1., 3. 2., 3. 3., 
31. 3. a 28. 4. 2017
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Obecní ú ad Píse ná zve všechny d ti na tradi ního 

“MIKULÁŠE” 
 

 
 
 

který se bude konat  
v ned li 4. 12. 2016  
od 15.30 hodin  
 
 
 
 
Program: 

“Pohádky Váno ních nocí” - divadelní p edstavení pro 
d ti v 15.30 hodin v Kulturním dom  Píse ná 
Zpívání koled v 16.30 hodin v areálu Výletišt  
P íjezd Mikuláše s dáre ky v 17.00 hodin v areálu 
Výletišt  
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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. Edvard Cienciala  60 let Písečná 116
  17. 09. Marie Sikorová  65 let Písečná 10
  22. 09. Ludmila Jochymková 75 let Písečná 86

  Říjen
  05. 10. Vladimír Brodek  60 let Písečná 925

  Listopad
  22. 11. Josef Czyž  70 let Písečná 66
  25. 11. Marie Sikorová  75 let Písečná 84

  Prosinec
  02. 12. Stanislava Gazurová 60 let Písečná 51
  07. 12.  Bohuslav Lysek  70 let Písečná 54

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

Až rozsvítí se světla svíček,
až zazní zpěvy u jesliček,
až narodí se Kristus Pán,
kéž také tiše vstoupí k Vám
a svou milou něžnou dlaní
Vám dá své svaté požehnání.
Ať žehná Vám na každém kroku,
dnes i v celém příštím roku.
Paprsek světla ať na cestu Vám svítí
a láska prozáří celé Vaše bytí.

Krásné a spokojené vánoční svátky a v novém roce 
2017, mnoho radosti, štěstí a zdraví přeje všem obča-
nům obce Písečná, ale hlavně členům Klubu důchodců

Miroslav Ćmiel

Písečanský kobzol
V sobotu 5. listopadu se konal další 
ročník kulinářského festivalu „Písečan-
ský kobzol“. Hlavním bodem programu 
byla soutěž kuchařů o nejlepší připra-
vený pokrm na téma „jablka“. V letoš-
ním roce vybíralo 5 porotců z řad míst-
ních spolků ze 13 jídel, které připravili 
obyvatelé nejen z Písečné. Nejvíce všem 
zachutnal „Koláč paní Hraběnky“, který 
do soutěže připravila paní Placzková 
Anna. Druhé místo obsadila Eva Lys-
ková se svými „Rohlíčky s jablky, ořechy 
a rozinkami, sypané sezamovým semín-
kem“. „Jablka pod peřinou“ od Ester Sikorové 
skončila na třetím místě. Čtvrté a páté místo pak 
získaly „Babiččiny koláčky“ od Kateřiny Sikorové 
a „Rýžový nákyp s jablky“ od Marie Nieslanikové. 
Recepty na vítězné pokrmy jsou uvedeny níže 
a najdete je také na www.obecpisecna.cz. 

Mezitím, co porotci ochutnávali a hodnotili, 
osazenstvo sálu si mohlo pochutnat na něko-
lika druzích výborných pomazánek nebo si 
dát bramborové placky a vše zapíjet čerstvým 
jablečným moštem vylisovaným v průběhu 
akce.
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Koláč paní hraběnky
45 dkg hladké mouky 
20 – 25 dkg másla (Hery)
8 – 10 dkg cukru
5 žloutků
1 prášek do pečiva

Vypracujeme těsto, jednu třetinu dáme do 
mrazničky. Na vymaštěný, ale neposypaný 
plech dáme 2/3 těsta, které vypracujeme 
rukama (drolí se). Na těsto dáme nastrouhaná 
jablka, cukr, rozinky, ořechy, skořice, kokos …

Na to navršíme sníh z 5 bílků s 16 dkg cukru kru-
pice. Na vše nastrouháme těsto z mrazničky.

Rohlíčky plněné jablky s ořechy a rozinkami, sypané sezamovým 
semínkem
40 dkg mouky (hladká a polohrubá)
1 žloutek
1 lžíce cukru
1 suché droždí (kostka)
8 lžic mléka
1 Zlatá Hana (Hera)

Zpracujeme těsto, 20 min. nechat odle-
žet, rozdělit na 5 částí. Z každé části udělat 
kuličku tu rozválet a rádýlkem rozkrájet na 
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Jablka pod peřinou
Korpus: 5 vajíček, 150 cukru krystal, 175 hladká 
mouka 
Náplň z jablek: 1 kg jablek, 100 g cukru krys-
tal, 1 lžička skořice, 40 g vanilkový pudink, 
100 ml vody
Krém: 300 g zakysané smetany, 500 g smetany 
ke šlehání, 2 balení želatiny do krému, skořice 

Žloutky s cukrem vyšleháme, bílky se špet-
kou soli vyšleháme. Bílky smícháme se žloutky 
a zamícháme mouku. Nalijeme na plech 
a pečeme. 
Jablka oloupeme, nakrájíme na kostičky. Cukr 
utavíme na světlý karamel, přidáme jablka 
a skořici. Dusíme jablka, aby nám nezůstaly 
kousky karamelu. Pudink rozmícháme s vodou 
a zalejeme jablka. Provaříme, poté necháme 
zchladnout. Po zchladnutí dáme na korpus 
a rozetřeme rovnoměrně.

Zakysanou smetanu smícháme s moučkovým 
cukrem podle chuti. Smetanu ke šlehání vyšle-
háme. Obě smetany spojíme. Želatinu si připra-
víme podle návodu, rozehřejeme (nesmí se vařit) 
a nalejeme do krému, důkladně rozmícháme 
a dáme na jablka, rozetřeme, ať je zákusek rovný. 
Posypeme skořicí a dáme zatuhnout do lednice. 
Můžeme zdobit sušeným jablkem, ořechy nebo 
čokoládou.

Babiččiny koláčky
Těsto
500g hladké mouky (extra speciál 00)
12 tablet sacharinu
1 celé vejce
2 žloutky
200 ml oleje
200 ml mléka
3,5 dkg droždí

Jablka, skořice, vanilkový cukr, 
povidla, posypka

Z mléka, sacharinu a droždí uděláme kvásek. 
Přidáme zbytek surovin, vymícháme těsto, 
necháme 10 minut odpočinout a děláme koláčky.

Plníme nastrouhanými jablky se skořicí a vanil-
kovým cukrem. Nahoru uděláme důlek, do 
kterého dáme povidla a posypeme drobenkou. 
Pečeme na 180°C.

8 trojúhelníčků. Na širší část dát směs jablek 
(6 jablek nastrouhat na hrubém struhadle, 
přidat ořechy, rozinky a skořicový cukr), zato-

čit směrem do středu, vytvarovat rohlíček, 
na plechu potřít bílkem a posypat sezamem. 
Pečeme v troubě dorůžova.
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Vážení rodiče, přátelé školy, 
milí spoluobčané… 
Začal nám nový školní rok a Sdružení rodičů se 
rozhodlo již podruhé jej dětem trochu zpříjem-
nit Olympiádou. Ta se konala hned druhou záři-
jovou sobotu v odpoledních hodinách. Počasí 
se nám vydařilo a tak se děti mohly zúčastnit 
disciplín jako je hod do dálky, skok do dálky, 
opičí dráha, mladší děti soutěžily také v hodu 
na cíl, ty starší si vyzkoušely střelbu ze vzdu-
chovky a zařazena byla i netradiční hasičská 
disciplína.

Olympiáda

Rýžový nákyp s jablky
asi ¾ l mléka
15 dkg rýže
Trochu osolit a uvařit doměkka, 
nechat vychladnout.

Mezitím ušleháme: 5 dkg másla, lžíci moučko-
vého cukru, 2 žloutky, přidat trochu citronové 
kůry a rozinky. Dále si ušleháme sníh ze dvou 
bílků se lžící cukru krupice a vše zamícháme 
do rýže.
Do vymazaného a strouhankou vysypaného 
pekáčku dáme polovinu rýže, na to olou-
paná a na plátky nakrájená jablka. Posypeme 
vanilkovým cukrem, příp. skořicí. Navršíme 

druhou polovinu rýže a pečeme asi ¾ hodiny 
ve středně vyhřáté troubě.
Před podáváním posypeme moučkovým 
cukrem.
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Stejně jako loni i letos jsme do soutěžení zapo-
jili i rodiče a tak se za pomocí svých ratolestí 
utkali i oni v disciplíně překážkové dráhy.
Zatímco pořadatelé vyhodnocovali výsledky, 
všichni si čas mohli vyplnit hrou „Oblékni si, 
co najdeš v pytli“, při které se užilo spousty 
legrace.
Nakonec si všech 43 zúčastněných dětí coby 
soutěžících přišlo na své a každý si odnesl něja-
kou tu cenu, ať už za krásné umístění, či ale-
spoň cenu útěchy.
Navečer jsme pak nezapomněli rozdělat oheň, 
opéct si párky a kdo s námi vydržel až do konce, 
mohl si i zatančit.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem rodi-
čům i dětem, kteří nám s touto akcí pomohli 
a doufám, že se dále budeme rozrůstat o další 
skvělé lidi, proto kdo chcete, přijďte mezi nás.
Myslím, že letošní olympiáda se nám vydařila, 
všem se líbila a určitě budeme mít na co vzpo-
mínat. Posuďte sami.

Za SRPŠ Marie Byrtusová, předseda
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V roce 1926 se občané Písečné rozhodli zalo-
žit první dobrovolný hasičský sbor působící 
v naši obci. Mezi zakladatelé patřili Jan Kluz, Jiří 
Kantor, Pavel Byrtus, Josef Kolomazník, Josef 
Placzek, Jiří Hamrozi a další. 
Vznik sboru měl pro osadu velký význam. V této 
době se na našem území vyskytovaly zejména 
dřevěné domy se stodolami a vznik požáru mohl 
způsobit veliké škody. Vybavení hasičů bylo 
v prvopočátcích velice skromné. První požární stří-
kačka byla ruční stříkačka na koňský povoz. Ještě 
před 2. světovou válkou byla vybudována požární 
zbrojnice, která stála na místě stávající zbrojnice. 
Oproti návrhu z roku 1936, který počítal s výstav-
bou velké budovy se dvěma garážemi, zasedací 
místností a kanceláři správce, došlo z nejasných 
příčin k výstavbě mnohem menší budovy.
Po 2. světové válce v roce 1945 po osvobo-
zení Jablunkova, byl vytvořen národní výbor, 
který během krátké doby svolal bývalé členy 

hasičského sboru Jablunkova, Městské Lomné 
a Písečné na ustavující valnou hromadu. Za 
Písečnou byli tehdy zvoleni p. Kluz a p. Kolo-
mazník, čímž došlo k obnovení činnosti hasičů. 
Po válce dostal náš sbor od Jablunkova moto-
rovou stříkačku značky Flader. V roce 1953 byl 
zakoupen starší nákladní automobil Praga RN, 
na který byla za pomocí řemeslníka a členů 
sboru zhotovená kabina pro osádku. Přestavba 
byla dokončena v roce 1954. V témž roce pan 
Kluz zakládá první družstvo žen. V 60. letech se 
družstvo mužů a žen účastní soutěžích v okol-
ních obcích a je uznávanou organizací v okolí. 
V roce 1962 bylo založeno žákovské druž-
stvo, které se probojovalo i do krajské soutěže 
a v 70. létech se jako družstvo mužů úspěšně 
umísťovalo na pohárových soutěžích.
Mezi léty 1964 až 1966 došlo k přestavbě 
původní, již nevyhovující zbrojnice. Přestavba 
se prováděla brigádně vlastními silami. 

90 let od založení Sboru dobrovolných hasičů

Rok 1966 – 40. výročí založení sboru – foto před přestavěnou zbrojnicí
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Materiál finančně pokryl městský národní výbor 
v Jablunkově. Na přestavbě bylo odpracováno 
3870 hodin a výsledná podoba v zásadě odpo-
vídá současnému vzhledu budovy.
O rok později, v roce 1967, se sbor zasloužil 
u vojenského útvaru Terezín, o získání terén-
ního vozu Tatra 805. Kolem roku 1980 tatru 
vystřídal nákladní vůz značky Avia s plachtou, 
který soužil až do roku 2000, kdy ho nahradil vůz 
Avia Furgon. Ten nám sloužil téměř do konce 
roku 2007, kdy jsme již jako samostatná obec 
odkoupili od obce Šilheřovice dopravní auto-
mobil Ford transit, který máme ve výbavě jed-
notky dodnes. Požární čerpadlo značky Flader 
bylo také postupně nahrazeno motorovou 
požární stříkačkou PS8 a následně PS12, která 
byla v pozdějších letech upravena na sportovní 

stříkačku s vyšším výkonem. Do výjezdové jed-
notky byla následně zakoupena starší požární 
stříkačka PS12 se zvýšeným sacím ústrojím.
S podporou obce se náš sbor k 90. výročí roz-
hodl pořídit hasičský prapor. V sobotu 8. 10., 
při oslavách výročí sboru, se konala děkovná 
mše sv. před kapličkou sv. Isidora, při které 
byl prapor slavnostně požehnán. Oslavy pak 
pokračovaly projevy a předáním vyznamenání 
v našem kulturním domě. Prapor má pro sbor 
důležitý symbolický a reprezentativní význam. 
V Jablunkovském okrsku jsme teprve 4. sborem, 
který ho vlastní. Prapor se bude vystavovat při 
různých slavnostních i smutečních událostech.

Wladyslaw Sikora
(k článku byly použity podklady 

pana Jana Placzka)
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SDH Písečná Ohlédnutí za sportovní sezónou

Plenisko

Letošní rok byl velmi bohatý na naši sportovní čin-
nost. Naši nejmladší hasiči, kterým se soustavně 
věnovala Katka Sikorová s manželem a některými 
rodiči, se zúčastnili několika soutěží v okolí.
Soutěžní sezónu zahájili 29. května prvními 
závody v Dolní Lištné, kde se oba týmy starší 
a mladší žáci umístili na krásném 3. místě. Finále 
v TFA železný beskydský hasič proběhlo 4. června 
a i zde měli naši nejmladší krásný úspěch, kde 
představili, co dovedou v exhibiční ukázce v PO. 
11. června se účastnili soutěže v Dolní Lomné, 
kde se mladší žáci umístili na krásnem 2. místě 
a starší bohužel poprvé zažili tzv. „nevadí 
příště“ (neplatný pokus NP). 
9. 7. se v odpoledních hodinách konala soutěž 
v Mostech u Jablunkova, kde se opět předvedli 
oba týmy. Mladší žáci ve své kategorii skončili 
na 1. místě a starší na 4. místě. 
16. 7. proběhly dvě soutěže. V Bukovci se nám 
moc nedařilo, skončili jsme s oběma týmy na 

bramborových postech a tento nezdar jsme 
zopakovali i na naši domácí soutěži. Děti ale 
měly ze závodu radost a mladší družstvo pro-
hlásilo: „Raději prohrát na Písečné než vyhrát 
v Mostech“ :-). Poslední závod sezony byl 
v Milíkově 13. 8., který žáci dokončili na bram-
borových místech. 
V soutěžích v požárním útoku naši obec letos 
reprezentovala 2 družstva žen a 1 družstvo 
mužů. Všechna 3 družstva se účastnila soutěží 
„Gorolský pohár“, ve kterých se utkala v 11 - ti 
bodovaných soutěžích. Družstvo mužů obsa-
dilo konečnou 5. příčku z 16 - ti zúčastněných 
družstev, družstva žen A a B obsadily 9. a 7. 
místo z celkového počtu 11 - ti soutěžních týmů. 
Jedna ze soutěží „GP“ se konala i v naši obci. 
Počasí nám sice po několika letech nevyšlo, 
nicméně díky vynikajícímu zázemí areálu výle-
tiště můžeme soutěž hodnotit velmi kladně.

Za SDH Písečná Władyslaw Sikora

Plenisko je přírodní rezervace, která byla vyhlá-
šena v roce 1956. Najdeme ji severovýchod-
ním směrem od obce Písečná. Rozprostírá se 
na jižním svahu Beskyd pod vrcholem Kyčera 
(990 m. n. m.) Přírodní rezervaci Plenisko tvoří 
pralesovitý porost s podmáčenými oblastmi, je 
také prameništěm potoka Bystrý. Stromy, které 
zde rostou, jsou staré až 220 let, jedná se pře-
devším o jedle, buky, smrky a kleny. V lesním 
podrostu se daří kapradinám a horské bučině. 
Dále v rezervaci vyskytuje mnoho bylin např. 
metlička křivolaká, pstroček dvoulistý, šťavel 
kyselý, žebrovice různolistá, podbělice alpská, 
kamzičník rakouský, hořec tolitovitý a ohrožený 
druh rostliny vranec jedlový. Mnoho pramenišť se 
stalo vhodným biotopem pro silně ohroženého 

mloka skvrnitého, ještěrku živorodou, žije tady 
i kriticky ohrožená zmije obecná. Rezervace je 
také domovem ohrožených druhů ptáků, pozo-
roval jsem zde hlavně jeřábky lesní, které vídám 
čím dál častěji, což znamená, že se jeho populaci 
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daří, viz foto. Ve starých stromech hnízdí naše 
nejmenší sova, kulíšek nejmenší, která měří pou-
hých 16 cm. V letošním roce jsem měl možnost 
setkat se poprvé i s naší největší sovou výrem 
velkým, o které jsem vůbec netušil, že se tady 
vyskytuje. Dále v pralese můžeme vidět včelojeda 
lesního, datla černého, datlíka tříprstého, z plžů 
modranku karpatskou, ze střevlíků tady žije můj 
oblíbený a zároveň silně ohrožený střevlík hrbo-

latý. Do této oblasti se můžeme vydat z Písečné 
po modré značce východním směrem do osady 
Bahenec a odtud dále severním směrem po čer-
vené a v místech, kdy značka zatáčí západním 
směrem, se křižují lesní cesty a neznačená cesta 
pokračuje dále severovýchodním směrem. Tato 
neznačená lesní cesta nás zavede k oblasti pří-
rodní rezervace.  Vojtěch Bednařík, 

předseda Mysliveckého sdružení Stožek - Les

Výstava poštovních holubů OS Třinec
 v Kulturním domě Písečná

dne 10. 12. 2016 od 8 do 18 hodin
Můžete se těšit na tombolu, domácí občerstvení a prodej holubů.

JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI

Těší se na vás ZO Jablunkov

Výstava poštovní
v Kulturním

dne 10. 12. 201
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Poděkování

Fungování naší „Kapličky Svatého Isidora“ v průběhu roku 2016

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli 
na opravě kaple Matky Boží Čenstochovské, 
kterou postavil na území obce koncem 19. sto-

letí náš předek, pan Jan Lubojatzki, z vděčnosti za 
záchranu života před vlčí smečkou, která ho v tom 
místě napadla, a obyvatelé obce mu pomohli.
Díky daru obce, pracovní pomoci rodiny 
paní Byrtusové, která se již delší dobu stará 
o výzdobu a chod kaple i za pomoci obyvatel 
naší obce, se povedlo uvést znovu stav kaple 
do důstojného stavu, aby mohla sloužit všem 
věřícím po další léta.
Rovněž chci poděkovat všem firmám, které nám 
vyšly vstříc a poskytly pomoc ve formě kvalitního 
materiálu za rozumnou cenu: A-Z IZOLACE s.r.o 
Třinec, Koupelnové studio Kachlík Jablunkov 
a Barvy-Laky Petra Šotkovská Jablunkov.
Všem zúčastněným z celého srdce děkuji.

Za majitele kaple, 
spolumajitel František Lubojacki

Od roku 2011 je kaplička majetkem obce Písečná, 
kdy byla bezúplatně darována obci. Tehdy byla 
také rekonstruována za přispění dotace Morav-
skoslezského kraje. Následné vybavení kapličky 
bylo dotováno z prostředků dobrovolné sbírky 
občanů obce Písečná v celkové výši 26 tisíc Kč. 
V letech 2012 až 2015 byly prováděny běžné 
opravy na zvonu, tj. pořízení náhradních elek-
trosoučástek ke zvonu, neboť tyto součástky 
mají krátkou životnost a je nutno je neustále 
obnovovat. Celkem stály opravy 4 666 Kč. 
Na konci roku 2015 zůstalo na kontě kapličky 
9 893,00Kč. Taktéž v roce 2016 byly prováděny 
běžné opravy zvonu v ceně 1 671 Kč a konečný 
zůstatek v tomto roce je 8 222 Kč.
Mým přáním je, aby v naší obci došlo k technic-
kému pokroku ve „zvonění“ a nebylo by potřeba 
stále ručně spínat každé mimořádné zvonění naší 
„Kapličky Svatého Isidora“. Stanislav Byrtus
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Usnesení
Obec Písečná

Usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 19. 9. 2016

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
16/1.1 program jednání

16/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, Ing. Byrtusová

16/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Kantor

16/1.4 plnění usnesení č. 15 ze dne 18. 7. 2016

16/1.5 zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu Splaškové kanalizace Písečná v Ope-
račním programu životní prostředí, výzva č. 42

16/1.6 Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2016

16/1.7 pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup automobilu pro potřeby obce 
Písečná“: 1. Karireal a.s., Frýdecká 272, Třinec; 2. Autodružstvo Frýdek-Místek, Beskyd-
ská 704, Frýdek-Místek

16/1.8 kupní smlouvu se společností Karireal a.s., Frýdecká 272, Třinec na dodávku osobního 
automobilu

16/1.9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IV-12-8012343/011 s ČEZ Distribuce a.s.

16/1.10 poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na instalaci ekologického vytápění …, bytem …

16/1.11 Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s …, bytem …

16/1.12 vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná dle předloženého návrhu 

16/1.13 převedení částky 120 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Písečná do fondu investic a čerpání investičního fondu na financování údržby a oprav 
majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná

16/1.14 rozpočtové opatření č. 3

2. Vzalo na vědomí
16/2.1 návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o nočním klidu

16/2.2 návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 Požární řád obce Písečná

16/2.3 informace o rozvážení obědů pro občany
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Obec Písečná
Usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva obce Písečná

ze dne 6. 10. 2016

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
17/1.1 program jednání
17/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Mgr. Lysková
17/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová, p. Poloková
17/1.4 plnění usnesení č. 16 ze dne 19. 9. 2016
17/1.5 pořadí cenových nabídek pro zpracování žádosti o dotaci na realizaci díla „Splašková 

kanalizace v obci Písečná“: 1. HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec; 2. RPIC-ViP, s.r.o., 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

17/1.6 Smlouvu o dílo se společností HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, na zpracování 
a podání žádosti o dotaci včetně vybraných povinných příloh a manažerské řízení pří-
pravy projektu v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí (OP ŽP), prioritní 
osa 1, projektu „Splašková kanalizace v obci Písečná“

17/1.7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, 
na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně vybraných povinných příloh a mana-
žerské řízení přípravy projektu v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí 
(OP ŽP), prioritní osa 1, projektu „Splašková kanalizace v obci Písečná“

17/1.8 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Jan Ligocki, Jablunkov 543, na provádění zimní 
údržby v zimní sezoně 2016/2017

Kalendář akcí
4. 12. Mikuláš
31. 12.  Silvestrovský fotbal

7. 1.  Bal PZKO
14. 1.  Hasičský ples
21. 1.  Ples SRPŠ

8. 2.  Hodnotící schůze Klubu důchodců Písečná
18. 2.  Maškarní ples

18. 3.  Turnaj ve stolním tenisu
21. 3.  Vítání občánků
24. 3.  Tvořivé dílny
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Servisního technika najdete 
snadno i na internetu.

Vyhněte se pokutám, 
nečekejte a nechte si udělat 
„technickou“ svého kotle  
na pevná paliva. 

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených  
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají 
podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 
novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního 
roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá 
paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory 
projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). 
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města 
nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení 
o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká 
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději 
za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
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Do konce letošního roku tak má projít 
prohlídkou odhadem přes půl milionu 
topenišť. Kontroly se dle zákona o ochra-
ně ovzduší vztahují na otopná zařízení 
s příkonem od 10 do 300 kW a teplovod-
ním okruhem, tedy na většinu kotlů na 
uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v ro-
dinných domech určených k trvalému 
bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro kr-
bové vložky, pokud jsou napojené na ra-
diátory a s tepelným příkonem od 10 kW 
výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší 
(č. 201/2012) říká, že první revize vaše-
ho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 
a pak každé dva roky. Cílem povinných 
revizí domácích topenišť je plošné za-
jištění dobrého stavu, hospodárného 
provozu a bezpečnosti kotlů v každé 
domácnosti. Jedině kotel v dobrém 
technickém stavu, správně provozovaný 
a spalující výrobcem určené palivo vy-
pouští do ovzduší méně emisí a neměl 
by tak mj. obtěžovat své okolí nadměr-
ným kouřem. Naopak kotle, které nejsou 
provozovány v souladu s podmínkami 
výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzdu-
ší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně 
vyšší množství prachu a rakovinotvor-
ného benzo(a)pyrenu. 

„Jde o obdobu pravidelných technic-
kých kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že 
s kotlem nejdete na STK, ale technik 

přijde za vámi domů. Dobrá technická 
kondice kotlů je pro nás základem ve-
doucím k minimalizaci dopadů vytápění 
na životní prostředí a k jejich efektivní-
mu i bezpečnému provozu. Kotel má 
být dle zákona o ochraně ovzduší insta-
lován, provozován a udržován v soula-
du s pokyny výrobce a tímto zákonem 
a spalovat palivo určené výrobcem kot-
le. To se mnohdy neděje a důsledkem 
jsou zakouřené obce v zimním období. 
Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly 
již běžně provádí, zákon tak zakotvil tak-
zvanou dobrou praxi. Pravidelnými re-
vizemi chceme zajistit dobrý technický 
stav zdrojů vytápění a přispět tím ke sní-
žení vlivu lokálních topenišť na ovzduší 
po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru 
ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

4 KROKY MŽP PRO LEPŠÍ OVZDUŠÍ 
Povinné revize ze zákona o ochraně 
ovzduší, celorepublikové kotlíkové do-
tace financované z OPŽP 2014–2020, zá-
kaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 
2022 a kontroly spalovaného materiálu 
přímo v domácnostech zaměřené na 
dnes nepostihnutelné notorické znečiš-
ťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky Mi-
nisterstva životního prostředí k lepšímu 
ovzduší v České republice.

Lokální vytápění domácností na pevná 

paliva se s ohledem na stáří spalovacích 
zdrojů v ČR významně podílí na nad-
limitních koncentracích znečišťujících 
látek v ovzduší, a to zejména v lidských 
sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)-
pyrenem se tyto zdroje podílejí místně 
až 90 %. 

JAK SEHNAT REVIZNÍHO TECHNIKA
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na 
výrobce daného kotle na tuhá paliva. 
Ten by vám měl poskytnout kontakt na 
příslušného proškoleného technika, tzv. 
odborně způsobilou osobu. Ke hledání 
kontaktu můžete využít i internetový 
seznam techniků, který vede Asociace 

Pokud jste letos instalovali nebo ješ-
tě budete instalovat zcela nový kotel, 
mějte na paměti, že protokol o revizi 
musí mít všechny, tedy i nové kotle. 
Protože ne každý montážní technik 
má oprávnění ke kontrolám technic-
kého stavu, máte možnost si situaci 
zjednodušit tím, že si vyberete takové-
ho dodavatele, který v rámci instalace 
nového kotle zajistí i „revizi zdarma“.

TIP MŽP: 

Ne všichni výrobci mají své zástup-
ce na uvedeném seznamu. Pokud na 
seznamu svého výrobce nenajdete, 
obraťte se na výrobce, prodejce nebo 
dodavatele svého kotle a domluvte 
se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že 
žádné odborně způsobilé osoby ne-
vyškolil a ani se k tomu nechystá, mů-
žete využít odborníky jiných výrobců, 
avšak proškolené na váš typ kotle. 
Tuto informaci najdete v osvědčení 
odborně způsobilé osoby vydaném 
výrobcem.

TIP MŽP: 
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podniků topenářské techniky a najdete 
ho zde: http://www.aptt.cz/postup-vy-
robcu.php. Seznam vznikl po dohodě 
mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, 
která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků 
topenářské techniky. 

Na seznamu je aktuálně téměř 1300 od-
borníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů. 
Někteří z nich mají více osvědčení od více 
výrobců, takže certifikovaných oprávně-
ní je aktuálně 1800 po celé republice. 
Seznam se průběžně aktualizuje podle 
toho, jak jednotliví výrobci proškolují 
servisní techniky a udělují jim osvědče-
ní. V seznamu můžete vyhledávat podle 
značky výrobce, typu kotle nebo podle 
kraje či města, kde odborně způsobilá 
osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pou-
ze proškolení technici. U kontaktu na 
technika najdete vždy i kopii vydaného 
osvědčení.

JAK BUDE KONTROLA PROBÍHAT 
Při kontrole zkoumá revizní technik 
kompletně celý kotel, jeho celistvost 
a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a ha-
varijní termostat, ale třeba i to, co a jak 
se v kotli spaluje. Během prováděné 
kontroly revizní technici poskytnou dal-
ší poradenskou a konzultační činnost, 
tedy doporučí postupy k zajištění další-
ho bezproblémového a hospodárného 
provozu (např. eliminování nadměrné-
ho kouře a šetření nákladů na palivo), 
případně další opatření ke snížení jeho 
vlivu na ovzduší (modernizaci nebo 
doplnění otopné soustavy o regulační 
prvky, akumulační nádobu, zlepšení ob-
sluhy apod.). Základní prohlídka zabere 
zhruba hodinu, její cena je individuální 
a není zákonem stanovená. Pohybuje 
se mezi 600–1500 Kč, záleží především 
na dojezdové vzdálenosti technika. Na 
základě proběhlé revize vám technik vy-
staví doklad o kontrole, kterým se pro-
kážete při případné výzvě z úřadu. Jak 
vypadá doklad o kontrole technického 

stavu kotle, najdete zde: http://www.
mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdro-
je_300kW_sdeleni. 

Bližší informace o provádění kontrol na-
jdete ve sdělení „k provozování a ke kon-
trole spalovacích stacionárních zdrojů 
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW 
a nižším“, zveřejněném na internetových 
stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/
spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_
sdeleni.

Objednejte si revizi co nejdříve, někte-
ří technici si vedou pro zvýšený zájem 
i pořadníky. Domluvte se, jestli v do-
hledném termínu neprovádí technik 
revizi i u dalších rodinných domů ve 
vaší obci, v takovém případě se vám 
může zlevnit cena za dojezd.

TIP MŽP: 

S konkrétními dotazy na technické 
detaily revize se můžete obrátit také 
přímo na Asociaci podniků topenář-
ské techniky na www.aptt.cz. Další 
informace najdete také zde: http://
www.aptt.cz/aktuality-index/infor-
mace-ke-kontrolam-kotlu.

TIP MŽP: 
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Tato metodika MŽP připravená právě 
s APTT stanovuje, jak má vypadat do-
klad o kontrole, jak má proběhnout revi-
ze a jaké podmínky musí plnit odborně 
způsobilé osoby proškolené přímo vý-
robci. 

ZÁŘÍ 2022: ZÁKAZ PROVOZU KOTLŮ 
1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY 
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životní-
mu prostředí, tedy nejnižších emisních 
tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 
2022 je dle zákona o ochraně ovzduší 
z roku 2012 nebude možné ani provozo-
vat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí poku-
ta až do výše 50 tisíc korun.

Od roku 2022 budou moci být v provozu 
pouze kotle na tuhá paliva, které splňují 
minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se 
jedná o kotle s datem výroby před ro-
kem 2000. Emisní třídu kotle je možné 
dohledat na výrobním štítku daného 
kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud 
není údaj uveden na štítku nebo se jed-
ná o kotel, který žádný výrobní štítek 
nemá, je více než pravděpodobné, že 
kotel povolené emise splňovat nebude. 
K výměně zastaralých kotlů doporučuje 
Ministerstvo životního prostředí využít 
probíhajících kotlíkových dotací. 

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O OCHRANĚ 
OVZDUŠÍ

K povinnosti revizí 
Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 
v § 17 a bodu h) stanovuje povinnosti 
provozovatele stacionárního zdroje „pro-
vádět jednou za dva kalendářní roky pro-
střednictvím osoby, která byla proškole-
na výrobcem spalovacího stacionárního 
zdroje a má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále 
jen ‚odborně způsobilá osoba‘), kontrolu 
technického stavu a provozu spalovací-

ho stacionárního zdroje na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústřed-
ního vytápění, a předkládat na vyžádá-
ní obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností doklad o provedení této 
kontroly vystavený odborně způsobilou 
osobou potvrzující, že stacionární zdroj 
je instalován, provozován a udržován 
v souladu s pokyny výrobce a tímto zá-
konem.“

K přestupkům a pokutám 
Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší 
pak stanovuje přestupky. U nich platí, 
že při provozování kotle nesplňujícího 
emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí 
jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc ko-
run. Pokud se provozovatel kotle nepro-
káže po 31. 12. 2016 dokladem o kont-
role technického stavu a provozu, hrozí 
mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalová-
ní zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) 
pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Neváhejte se žádostí o kotlíkovou do-
taci. První vlna kotlíkových dotací po-
stupně končí ve všech krajích, o dotaci 
na nový kotel až 127 500 Kč byl obrov-
ský zájem. Druhou vlnu kotlíkových 
dotací spustí MŽP na začátku příštího 
roku. Podmínky dotace budou záviset 
na vyhodnocení první výzvy. Kotlíko-
vé dotace administrují pro MŽP kraje. 
Obraťte se proto na svůj krajský úřad 
a informujte se o aktuálním stavu. 
Kontakty na jednotlivé kraje najdete 
zde: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-
stazeni/55/16743-kotlikove_dotace_
kraje_kontakty_v3.pdf .

TIP MŽP: 

Měsíc a rok Zákaz umisťování na trh (je však 
možný doprodej zásob). 

Zákaz provozu

1. 1. 2014 kotle 1. a 2. emisní třídy

1. 1. 2018 kotle 3. emisní třídy (povolena 
bude jen 4. a vyšší)

1. 9. 2022 zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy
(budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, 
které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy 
zpravidla s rokem výroby po roce 2000)

Pozn.: Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.

CO A KDY BUDE ZAKÁZÁNO:
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Vaši objednávku ráda p ijme:
Michaela Brumovská, 778 700 776, obchod@waldera.cz

Pelety EN plus A1
cena od

 5 590 K  / t

Brikety válce
cena od

 4 990 K  / t

Hn dé uhlí Ekohrášek
cena od

 4 590 K  / t
Doprava v cen Doprava v cen Doprava v cen

Bestsellery Waldera

Valašský výrobce
 d ev ných paliv

Vlárská 321, 
763 31 Brumov-Bylnice

Dovezeme a složíme,
kam ukážete

www.waldera.cz
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Váno ní pohodu po každý den, 
prožijte svátky, krásné jak sen. 
P ejeme Vám pod strome kem 

samé užite né v ci jen 
a také to, co se zabalit nedá, 

jako je p átelství, láska a n ha. 

Veselé Vánoce a š astný nový rok p ejí 
starosta, zastupitelé a zam stnanci obecního ú adu. 
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