OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 4 (září), ročník 2014
ZHODNOCENÍ ČTYŘLETÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje pro Písařov a Bukovici,
čtyři roky uplynuly jako voda, a proto nyní na tomto místě využíváme možnosti poděkovat všem členům
zastupitelstva obce za jejich přístup a poctivou práci. Rovněž děkujeme pracovníkům obecního úřadu a
příspěvkových organizací, bez jejichž svědomité práce nelze úspěšně plnit úkoly, které před nás výkon našich funkcí
ve vedení obce staví.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám v uplynulém období svým vstřícným jednáním, radou či pomocí,
aktivním přístupem nebo svým zájmem o dění v obci pomáhali plnit stanovené cíle. Celé volební období se současné
vedení obce snažilo o zlepšování podmínek pro život našich obyvatel a doufáme, že se nám to alespoň částečně
podařilo.
Závěr našeho funkčního období je rovněž časem bilancování. Hodnocení toho, jakým způsobem se nám dařilo
naplňovat cíle, s nimiž jsme do funkčního období vstupovali. Proto nám nyní dovolte zrekapitulovat a připomenout
akce uskutečněné v jednotlivých oblastech v letech 2010 až 2014. Zastupitelstvo obce pracovalo v téměř
nezměněném složení jako v předchozím volebním období, mělo tedy možnost navázat na rozpracované projekty.
Jednou z našich priorit je prorodinná politika, tzn. oblast školství a podpora bydlení. Po rekonstrukci a zateplení ZŠ
a MŠ v předchozím období došlo k dobudování prostor pro školní družinu v suterénu budovy. Byl dokončen sokl a
odvodnění budovy, dále proběhla rekonstrukce schodiště únikového východu. V areálu zahrady byly upraveny hrací
prvky a částečně obnovena zeleň. Tyto práce a s nimi spojené nemalé investice vytvořily kvalitní zázemí pro výuku
našich dětí. Zároveň se podařilo stabilizovat stav počtu dětí a žáků. S pomocí programu EU peníze školám se
podařilo zmodernizovat kmenové učebny po stránce ICT vybavení.
V oblasti podpory bydlení došlo k dokončení zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu v podobě nové větve
veřejného osvětlení. V současné době má již pět parcel své majitele, z toho na třech z nich jsou postaveny nové
domy. Zároveň nás těší, že dochází k výstavbě nových domů a rekonstrukci stávajících i v jiných částech obce.
Potěšujícím faktem je vybudování osmi bytových jednotek v prostorách „bývalé měšťanky” určených pro seniory a
občany se zdravotním omezením. Výčet by nebyl úplný, kdybychom opomněli zvýšení ubytovacích kapacit ze
strany soukromých podnikatelů. Tuto skutečnost považujeme za důležitou s ohledem na atraktivitu obce pro turisty.
V rámci obecní infrastruktury jsme rovněž zrealizovali celou řadu akcí. Kromě mnoha oprav poruch vodovodního
řadu došlo k vybudování přípojek k novostavbám, výměnám nefunkčních ventilů a instalaci nových hydrantů, na
stávající kanalizaci došlo k výměně košů a vyčištění. V této oblasti nás čeká největší investiční akce v historii obce –
nová splašková kanalizace. Nyní ve spolupráci s projektanty hledáme vhodný způsob odkanalizování s cílem snížení
nákladů na realizaci a následný provoz.
Během uplynulých čtyř let byla dokončena výměna všech svítidel veřejného osvětlení, byly zmodernizovány spínací
mechanismy, vše s cílem snížení energetické a finanční náročnosti. Ve srovnání s rokem 2007 byly sníženy náklady
na elektrickou energii na veřejném osvětlení téměř o třetinu (spotřeba v roce 2007 - 33MWh/rok, v roce 2013 - 24
MWh/rok). Obec a škola se zapojili do aukce elektrické energie, což přineslo další úsporu v řádech desetitisíců
korun.
Jistě jste si všimli, že již probíhá montáž nového rozhlasu a zároveň protipovodňového výstražného systému obce.
Na akci s rozpočtem 1,54 mil. byla obci přidělena dotace ve výši 90%. V oblasti elektronické komunikace s občany
byly zřízeny nové webové stránky obce, obecní facebook a SMS Info kanál. Skromně doufáme, že jistým přínosem
pro vaši informovanost je i obecní zpravodaj, který právě čtete. Další doplňkovou službou je mapový portál obce,
který umožňuje volný přístup k podkladovým mapám, katastru nemovitostí, pasportům, inženýrským sítím, atd.
Bližší informace o mapovém portálu obce jsou uvedeny na webových stránkách obce. Všechny uvedené služby jsou
pro občany zdarma.

1

V oblasti pozemních komunikací považujeme za zásadní opravu hlavní silnice v úseku obchod – Zašív, investorem
opravy byl Olomoucký kraj. Z místních komunikací se největší opravy dočkaly asfaltové plochy u paneláků, další
komunikace byly opraveny asfaltovým zástřikem. Mezi větší investice na úseku místních komunikací patří také
výstavba dvou opěrných zdí. Pro zvýšení bezpečnosti byly na místních komunikacích umístěny retardéry a zrcadla.
Za velký úspěch považujeme zásadní posun v hospodaření s odpady. Dnes si již málokdo vzpomene na nevzhledné
shromaždiště odpadů v centru obce. Ve stávajícím shromaždišti odpadu bylo zbudováno nové oplocení a přístřešek
pro tříděné odpady. V současné době máme 120 sběrných nádob na tříděný odpad, sběrný box na elektroodpad a
kontejner na oděvy. Finanční zisky z tříděného odpadu jsou promítány do poplatků za odpady. Díky občanům, kteří
řádně třídí, tak nedochází k jejich neúměrnému navyšování. Četnost svozů popelnic byla i během letního období
upravena na frekvenci 14-dní. V současné době není na katastru obce žádná černá skládka.
Na obecním majetku a veřejných prostranstvích se kromě běžné údržby podařilo realizovat následující.
Zateplení budovy a nová střech na budově OÚ, obě akce za využití dotací z Programu obnovy venkova a SFŽP.
Na staré škole v Bukovice proběhla oprava komínů a kuchyňky, jsou zde nové podlahy a kamna. V areálu byla
postavena nová dřevěná pergola.
Zbrojnice v Písařově se dočkala nové střechy a oken. V současné době probíhá oprava klubovny.
Ke zlepšení vzhledu obce jistě přispívá dřevěný mobiliář (vývěsky, mapy, rozcestníky, uvítací cedule, oplocení
pomníků), který je průběžně doplňován. V letošním roce byla postavena dřevěná autobusová zastávka u zbrojnice.
Pro pořádání společenských a sportovních akcí byl opraven amfiteátr na Betonku.
Obec pravidelně přispívá do rozpočtu organizací a spolků – podpora sportovní činnosti mládeže i dospělých (TJ
Tatran, SK Pašerák), podpora registrovaných církví (Farní sbor církve evangelické – oprava střechy a oken v kapli,
kostel Rozeslání Apoštolů – příspěvek na opravu oltáře a varhan). Jednotce sboru dobrovolných hasičů byly
zakoupeny nové obleky a technika, část s využitím dotací z Olomouckého kraje.
Obec dále finančně podporuje činnost Osvětové besedy, která pořádá některé kulturní a společenské akce (vánoční
koncerty, Svátek matek).
Po vykoupení zahrady před budovou OÚ byly provedeny terénní úpravy pro výstavbu dětského hřiště a odpočinkové
zóny v centru obce. S žádosti o dotaci na tuto akci jsme bohužel neuspěli, uspokojeno bylo pouze 20% žadatelů.
Instalace herních a odpočinkových prvků proběhne do konce října 2014. K plnému využití bude areál od jara
příštího roku. Rovněž neúspěšní jsme byly při žádání dotace na opravu sousoší Kalvárie u zbrojnice, tuto opravu
tedy realizujeme z rozpočtu obce.
V uplynulém období byla zakoupena nová technika (multikára, multifunkční stroj Dakr pro letní a zimní údržbu,
přístroj pro vyhledávání poruch na vodovodním řadu). V roce 2014 byl přijat další pracovník do trvalého pracovního
poměru, dále využíváme zpravidla 5 sezonních pracovníků přidělených úřadem práce.
Závěrem považujeme za důležité zmínit, že obec dlouhodobě hospodaří v přebytku, s cílem připravit se na větší
investiční akce, ať již výše zmíněnou kanalizaci, přestavbu dolní školy na multifunkční bytový dům s tělocvičnou
nebo další investiční akce.
Je na vašem posouzení, zda zastupitelstvo, které právě končí své volební období, směřovalo vývoj obce správným
směrem a zda mu dáte možnost zúročit získané zkušenosti v dalším období.
Bylo by nekorektní tvrdit, že se podařilo vyřešit vše, co jsme si předsevzali. Jsme si vědomi, že kvalitní práce vedení
obce není možná bez spolupráce všech zúčastněných, bez ohledu na politickou příslušnost. Proto věříme, že přijmete
pozvání k volebním urnám a vyberete zastupitele, kteří budou zárukou rozvoje a fungování obce ke spokojenosti
všech občanů Písařova a Bukovice.
Děkujeme všem občanům za spolupráci v končícím volebním období.
Ing. Bořivoj David, starosta

Mgr. Jiří Pavlas, místostarosta

V uplynulém volebním období v zastupitelstvu obce dále působili:
Ing. Drážný Ladislav, zastupitel, předseda KV
Pávek Otto, zastupitel, předseda komise ŽP a výstavby
Ing. Pecha Jaromír, zastupitel
Smrčka Václav, zastupitel, předseda FV
Ing. Valenta Ivo, zastupitel
Vícenec Petr, zastupitel
Vyhňák Josef, zastupitel
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Volby do Zastupitelstva obce Písařov
1.

2.

se uskuteční
dne 10. října 2014
a
dne 11. října 2014

od 14,00 hodin do

22,00 hodin

od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost

Písařov
zasedací síň Obecního úřadu v Písařově
Písařov čp. 80, 789 91 pošta Štíty

pro voliče bydlící v Písařově.
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost

Bukovice
stará škola – čp. 6
Bukovice čp. 6, pošta Štíty

pro voliče bydlící v Bukovici.
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky /platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem/ nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou
oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1.

4.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

VOLIČ MŮŽE POŽÁDAT ZE ZÁVAŽNÝCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ, OBECNÍ
ÚŘAD A VE DNECH VOLEB OKRSKOVOU VOLEBNÍ KOMISI O TO, ABY MOHL HLASOVAT
MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST, A TO POUZE V ÚZEMNÍM OBVODU VOLEBNÍHO OKRSKU, PRO
KTERÝ BYLA OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE ZŘÍZENA.

HLASOVACÍ LÍSTEK JE OBOUSTRANNÝ !!
MOŽNOSTI HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
Každý volič obdrží jen jediný volební lístek, na kterém však budou uvedeny všechny kandidující volební
strany. Může pak volit jednotlivou stranu nebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících stran.
Pro naši obec je maximální počet hlasů/křížků 9 a odpovídá počtu zastupitelů obce.
Chci hlasovat pro volební stranu
Rozhodnete - li se hlasovat pro určitou stranu, označíte u jejího názvu křížek. Ta pak získá automaticky všech 9
hlasů, které můžete využít. Volič nemůže hlasovat pro více než jednu volební stranu, tzn. nemůžete zakřížkovat
více volebních stran. Takový lístek by pak byl neplatný.
Co však zákon umožňuje, je možnost hlasovat jak pro stranu, tak pro kandidáty z jiných volebních stran.
Můžete tedy označit křížkem vybranou stranu a dále si vybrat i kandidáty z jiných volebních stran a u jejich
jména provést křížek. Pak vámi zvolená strana nezíská všechny vaše hlasy, ale z těchto hlasu se jí odečte tolik
hlasů, kolik kandidátů z jiných stran jste zakřížkovali.
Nechci hlasovat pro strany, ale pro jednotlivé kandidáty
V takovém případě můžete zakřížkovat kandidáty z libovolných stran, kterým se rozhodnete dát svůj hlas,
nesmíte však překročit počet hlasů 9! V této variante si vlastně zvolíte vlastní „ideální“ zastupitelstvo. Nevolíte
tak stranu, ale jednotlivé kandidáty. Neplatný je lístek, který by obsahoval víc než maximální povolené
množství křížků/hlasů. Proto dejte pozor na dodržení maximálního počtu křížků.
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ODPADY
Od července probíhá svoz komunálního odpadu každých 14 dní, vždy liché úterý.
Plán svozů do konce roku 2014:

7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12.
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V OBCI
V listopadu 2014 dojde ke kolaudaci a zprovoznění bytového domu (bývalá horní škola). Firma M+J byty
nabízí k pronájmu 8 bezbariérových bytů určených pro osoby starší 70-ti let nebo osoby s průkazem ZTP.
Kontakt a možnost prohlídky bytů: Jiří Němec, tel. 604 580 177.
OZNÁMENÍ PRO RODIČE DĚTÍ
Dětská lékařka MUDr. Emílie Spáčilová bude od 2. října 2014 ordinovat ve Štítech:
PO 13:00 - 14:00
ÚT 13:00 - 14:00
ČT 13:00 - 14:00
PÁ 13:00 - 14:00
Pracovní doba se bude rozšiřovat dle počtu pacientů.
TATRAN PÍSAŘOV
Našim fotbalistům se v podzimní části sezóny zatím příliš nedaří. Po 8. odehraných kolech je Písařov s jednou
výhrou až na 13. místě okresního přeboru mužů.
Další utkání podzimní části sezóny:
04.10. SO 15,30
Písařov - Sokol Hrabišín B
12.10. NE
15,00 Písařov - Libina
18.10. SO 15,00
SK Petrov-Sobotín - Písařov
26.10. NE 14,30
Písařov - Ruda nad Mor.
01.11. SO 13,30
Celtic Libivá - Písařov
08.11. SO 13,30
FK Hanušovice - Písařov

Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Libivá
Libina
Loučná
Leština B
Třeština
Oskava
Bratrušov
Rapotín B
Hanušovice
Hrabišín B
Obědné
Ruda n. M.
Písařov
Petrov-Sob.

Záp
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
7
6
4
4
4
4
3
2
2
1
2
2
1
0

0
0
2
3
3
1
1
2
4
3
4
1
0
3
1

1
0
1
1
3
3
3
2
3
3
5
6
4
7

Skóre
33 : 15
28 : 9
27 : 11
23 : 12
18 : 17
20 : 23
20 : 23
12 : 17
20 : 16
14 : 18
14 : 25
14 : 19
15 : 29
9 : 33

Body Prav
21 ( 12)
20 ( 8)
15 ( 0)
15 ( 0)
13 ( -2)
13 ( 1)
11 ( 2)
10 ( -5)
9 ( 0)
7 ( -5)
7 ( -5)
6 ( -3)
6 ( -6)
1 (-11)

SMS INFO KANÁL OBCE
Od listopadu 2013 funguje pro naši obec SMS INFO kanál. Prozatím se ke službě přihlásilo
asi 100 občanů. Služba je pro občany zdarma, proto neváhejte a přihlaste se také k odběru
informací.
Pro občany je možné přihlásit se do kategorií: 1 - Obecní úřad, 2 - Sport, 3 - Kultura.
Skupiny označené písmeny abecedy jsou uzavřeny pro členy či zaměstnance organizací.
Přihlášení nebo odhlášení probíhá prostřednictvím webových stránek obce.
Na webových stránkách obce www.pisarov.cz je v levém sloupci umístěn odkaz pro přihlášení k odběru SMS
zpráv.
Obecní úřad Písařov, tel: 583 440 072, fax: 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz , http://www.pisarov.cz
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