OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 3 (červen), ročník 2015
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou červnové vydání obecního zpravodaje. V tomto výtisku vás seznámíme s aktuálním děním v
obci, představíme vám stav projektu na kanalizaci. Jako již tradičně najdete ve zpravodaji přehled termínů letních akcí,
rovněž vás informujeme o termínech plateb vodného a termínech svozů odpadu na 2. pololetí roku. Představíme vám
projekt Pošta Parter, ohlédneme se za končícím školním rokem v ZŠ a MŠ Písařov. Připomeneme výsledky našich
fotbalistů a hasičské soutěže.
Všem spoluobčanům přejeme hezké letní dny!

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
Obci Písařov byla přidělena dotace z Operačního programu Životního prostředí na "Zavedení separace a svozu bioodpadů
v obci Písařov". Celkové náklady projektu činí 2 300 000,- Kč. Spolufinancování obce bude 10% (cca 230 000,- Kč).
Předmětem dotace je zakoupení nákladního svozového automobilu DAF LF 180 FA 4x2 a 5 ks kontejnerů o objemu 4 m3.
V červnu 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Svozový automobil bude dodán na podzim. O způsobu svozů
bioodpadů a rozmístění kontejnerů budeme spoluobčany informovat.
Obci Písařov byla rovněž přidělena dotace Ministerstva obrany ČR na Revitalizaci pomníku obětem světových válek.
Výše dotace činí 92 000,- Kč, vlastní zdroje obce budou ve výši 23 000,- Kč. Revitalizace pomníku proběhne v roce
2016.

PROJEKT POŠTA PARTNER
Vedení České pošty, s. p. rozhodlo o redukci poboček pošt s deficitními výsledky v minulých
letech. Do této skupiny poboček byla zařazena také pošta v naší obci. Předpokládané ukončení
provozu pobočky v Písařově stanovila Česká pošta, s. p. na říjen letošního roku. Na základě
uvedených skutečností byl vedení obce v květnu letošního roku představen projekt Pošta Partner.
Pošta Partner je pošta, kterou provozuje třetí osoba a je plnohodnotnou náhradou pošty. Projekt
Pošta Partner je v první fázi nabízen obecním úřadům, následně dalším subjektů v obci. S cílem
zachování rozsahu a kvality poštovních služeb v obci byl na červnovém zasedaní Zastupitelstva
obce projekt Pošta Partner schválen. Provozovatelem bude tedy obec. Pobočka bude v provozu od října letošního roku ve
stávajících prostorách pobočky České pošty. Systém rozvozu poštovních zásilek po obci zůstane zachován ve stávající
podobě. Provozní dobu pobočky Pošta partner a další informace vám sdělíme v dalším vydání obecního zpravodaje.

TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ V ROCE 2015
Občanům, kteří opomenuli uhradit poplatky pro rok 2015, připomínáme termíny úhrady:
Komunální odpad - termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 30. 4. 2015.
Poplatek za psa - termín úhrady byl do 31. 3. 2015.

VODNÉ
Vodné – 1. splátka na rok 2015 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 29. června 2015 do 1. července 2015.
V Bukovici se vodné bude vybírat
2. července 2015 od 14,00 do 15,00 hod.
Občané si stav na vodoměru zjistí sami a nahlásí ho při placení.
Nahlášení stavu na vodoměru je možné provést i mailem, kdy občan nahlásí na mailovou adresu:
obec.pisarov@seznam.cz stav vodoměru. Následně mu bude spočítána spotřeba vody, částka k úhradě a přidělen
variabilní symbol a občan může provést úhradu převodem z účtu.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ, SVOZOVÉ DNY
Třídění odpadů je již pro 72 % obyvatel ČR běžnou součástí jejich života. Průměrná česká rodina, ve které se odpady
třídí, za rok naplní čtyři barevné kontejnery papírem, sklem, plasty a nápojovými kartony. Vytříděný
odpad na obyvatele z 12 kg v roce 2000 narostl na celých 40 kg v roce 2014. Pozitivní výsledky třídění
odpadů se odrážejí také v rámci evropských výsledků, které pravidelně zveřejňuje Evropský statistický
úřad Eurostat. V celkové míře recyklace a využití obalových odpadů se Česká republika umístila na
skvělém čtvrtém místě. Nadprůměrní jsme hlavně v třídění a recyklaci plastů.
Výsledky systému EKO-KOM za rok 2014
V roce 2014 bylo recyklováno 75 % všech obalů dodaných na trh klienty systému EKO-KOM. Dosažená procenta
recyklace obalů jednotlivých materiálů jsou následující: plastů bylo recyklováno celých 67 % z vyrobených plastových
obalů, papíru 89 %, skla 73 %, kovů 62 % a nápojových kartonů 21 %. Češi považují třídění za minimum toho, co mohou
udělat pro ochranu životního prostředí. Obec Písařov předala za rok 2014 do systému EKO-KOM 32,2 tun vytříděného
odpadu. Za tento vytřídění odpad jsme získali 87 000,- Kč. Na množství vytříděného odpadu mají velký podíl všichni
spoluobčané, kteří poctivě separují jednotlivé složky odpadu a napomáhají tak udržet výši poplatku za komunální odpad
na stávající úrovni. Zároveň je však nutné zmínit, že i v současné době je v obci řada domácností, které odpad žádným
způsobem netřídí a navyšují tak množství směsného odpadu, jehož uložení na skládkách je finančně náročné.
Termíny svozových dnů:
30. 6., svozové dny pro 2. pololetí roku: 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6.10.,
20. 10., 3. 11., 17.11. - bude upřesněno, 1. 12., 15. 12., 29.12.

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU NA KANALIZACI V PÍSAŘOVĚ
Dovolujeme si vám předložit souhrn aktuálních informací k výstavbě kanalizace v obci. V současné době probíhá
zaměřování kanalizace firmou Ing. Igor Vychopeň GEOCART Šumperk. Firma provádí výškopis a polohopis pro
kanalizaci, jehož součástí je zaměření komunikací a polohy domů vůči komunikaci. Tyto práce jsou nezbytné pro
projektovou dokumentaci ke splaškové kanalizaci a čistírně odpadních vod v obci. Rovněž probíhá výběrové řízení na
zhotovitele projektu. Zastupitelstvo obce Písařov po důkladném zvážení všech dostupných informací a referencí rozhodlo
řešit odkanalizování obce tzv. tlakovou kanalizací.
Předpokládá se odkanalizování obce v úseku Zašív (p. Peichl, č. p. 215) – Kocanda. Umístění čistírny odpadních vod
(dále jen ČOV) je plánováno do prostoru obecního pozemku za domem č. p. 111 (naproti mlýnu).
Rámcový harmonogram projektu je následující:
Dokumentace pro územní rozhodnutí – 12/2015, Projektová dokumentace pro stavební povolení – 7/2016, Žádost o dotaci
na kanalizaci – 2/2017, Předpokládaná realizace projektu – v letech 2017 – 2018.
Přepokládá se, že bude žádáno o dotaci, realizace bez mimorozpočtových zdrojů je nereálná. Hrubý odhad celkových
nákladů je 45 mil. Kč. Ze zkušeností z okolních obcí víme, že dotace tvoří cca 2/3 celkových výdajů. Průměrná cena
jedné domovní přípojky včetně domovní čerpací jímky je odhadována na 50.000,- Kč (potrubí, čerpací jímka
s vystrojením, montáž, práce). V minulých programovacích obdobích pro dotace byly náklady na domovní přípojky u
tlakové kanalizace uznatelným výdajem projektu. V podmínkách pro nové programovací období dotací je snaha
Ministerstva životního prostředí tyto výdaje vyřadit z uznatelných nákladů, definitivní podoba podmínek však není
známa. V případě, že by domovní přípojky nebyly zařazeny do uznatelných výdajů, musí Zastupitelstvo obce rozhodnout,
zda bude domovní přípojky hradit obec nebo zda bude požadována finanční spoluúčast občanů.
Vzhledem k potřebě určení polohy přípojky a čerpací jímky a také uzavření smluv potřebných k územnímu rozhodnutí
budou majitelé jednotlivých nemovitostí v druhé polovině roku 2015 navštíveni projektantem, popř. zástupci obce.
Připomínáme, že řádná likvidace odpadních vod je ze zákona povinností každého vlastníka nemovitosti.
Za řádnou likvidaci je považováno:
a) schválený septik s platným povolením pro vypouštění odpadních vod, b) nepropustná jímka s doložením o pravidelném
vyvážení, c) čistírna odpadních vod s platným povolením k vypouštění či vsaku. Každý, kdo nelikviduje odpadní vody
předepsaným způsobem, se vystavuje finančnímu postihu ze strany odboru životního prostředí.
Na další straně uvádíme popis a princip fungování tlakové kanalizace.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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Tlaková kanalizace a její specifikace
Veškeré odpadní splaškové vody z jednotlivých nemovitostí jsou gravitačně svedeny do čerpacích šachet na pozemku
vlastníka každé nemovitosti. Z těchto čerpacích šachet vedou přípojky tlakové kanalizace (podružné tlakové řady) do
veřejné tlakové kanalizace. Čerpací šachta je vybavena objemovým čerpadlem s drtičem a dopravním tlakem cca 0,6 Mpa
(6,0 atm). Dopravní množství čerpadla je cca 45 l/min, příkon cca 1,1 kW. Hlavní výtlačná potrubí jsou v dimenzích od
D50 a výše. Tlaková kanalizace umožňuje umístění ČOV velmi variabilně, neboť není třeba se zabývat výškovým
umístěním vůči přírodní stoce (potoku).
Výhody tlakové kanalizace:
- nižší náklady na materiál - malý průměr potrubí (průměr podobný jako u vodovodu, použité dimenze začínají na
profilu D50),
- menší objem zemních prací při výstavbě trubních rozvodů než u gravitační kanalizace, podvrty, resp. podtlaky, vč.
podružných tlakových řadů,
- potrubí tlakové kanalizace bude ukládáno v celé trase do výkopu s krytím cca 1,6 m tj. hloubka s výkopem téměř
vždy 1,7 m,
- u potrubí není nutno dodržovat přesný jednotný spád, na výstavbu je tato kanalizace mnohem méně náročná než
gravitační,
- variabilita v místě umístění ČOV – není třeba splaškové odpadní vody před ČOV přečerpávat,
- tlakový systém odkanalizování obce je vhodný v území, kde je:
- vysoká hladina podzemní vody,
- roztroušená zástavba a dlouhé domovní přípojky,
- nepříznivé geologické poměry,
- stísněné prostory pro umístění kanalizace na veřejném pozemku.
Nevýhody tlakové kanalizace:

Systém vyžaduje uzavření smlouvy o věcném břemeni na soukromé pozemky s vlastníky nemovitostí na zřízení
„práva chůze, jízdy, oprav, kontroly a údržby kanalizační stoky (výtlaku), včetně domovních přípojek“. Vlastník
nemovitosti je vždy (pokud je to možné) dopředu informován o nutnosti vstupu na pozemek.


Dále je vlastník nemovitosti omezen v užívání pozemku stejně jako u vodovodní přípojky tím, že nesmí:
- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují
přístup ke kanalizační domovní přípojce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé
provozování,
- vysazovat trvalé porosty – keře a stromy,
- provádět skládky jakéhokoliv odpadu,
- provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem budoucí strany oprávněné.



V době výpadku elektrické energie nejsou z odkanalizovaného území odváděny splaškové odpadní vody (v čerpací
šachtě je však havarijní objem na cca 1-2 dny, což tento problém eliminuje).
Provozní náklady tlakové kanalizace jsou vzhledem ke gravitaci vyšší a z části jsou přeneseny na vlastníka
nemovitosti (roční náklady za el. energii na provoz čerpadla se pohybují kolem 800,- Kč za rok). Toto je však
kompenzováno nižším stočným, které je dáno polovičními pořizovacími náklady tlakové kanalizace oproti kanalizaci
gravitační.
Nutnost pravidelné údržby čerpadel, umístěných v čerpacích jímkách.
Omezená životnost technologického vybavení (čerpadel) – po určité době je nutná nová investice do tohoto
vybavení – oprava, příp. výměna.






INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PÍSAŘOV
Letošní pouť v našem kostele Rozeslání apoštolů bude v neděli 19. července v 9,00
hodin. Při mši svaté zazpívá sbor Josefa Hrocha, po mši svaté zahraje kapela pod
taktovkou Alexe Jurenky.
Svátostné požehnání bude ve 14,00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni. P. Radek Maláč, farář.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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BUKOVSKÝ BABINEC
zahajuje prázdninovou sezónu letní opékačkou u splavu v úterý 30. 6. 2015 od 16,00 hodin. Přijďte všichni, kteří máte
náladu a chvilku času. Nezapomeňte si něco dobrého k opékání a děti jako vždy gumáky (či obuv do vody) a vodní
plavidlo.
Krásné letní dny Bukovský babinec

TERMÍNY KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
27. 6.
30.6.
4.7.
5. 7.
12. 7.
18.7.
18.7.
18.7.
19.7.
1.8.
16.8.
22.8.

Valteřice: Setkání na pomezí Čech a Moravy, DH Mistříňanka, Wabi Daněk, Xindl X
Bukovice: Opékačka u splavu, Bukovský babinec
Bukovice: Dětský den v Bukovici, kompletní program je uveden na str.5
Heroltice: Heroltická škola zpěvu, František Černý - primáš BROLN, housle, zpěv a Jan Telecký - sólista BROLN, cimbál
Heroltice: 300.výročí založení kostela v Herolticích, Heroltice - kostel
Písařov: Pouťové odpoledne na hřišti - 14,00 hodin - utkání starých gard, 16,00 hodin – utkání mužů
Písařov: Pouťová zábava na hřišti - začátek v 19,30 hodin, hraje Tandem Beat
Červená Voda: Jeřáb 1003, závody horských kol
Písařov Kostel Rozeslání Apoštolu: Mše svatá o pouti v 9,00 hodin, sbor Josefa Hrocha
Červená Voda: Časovka do Suchého vrchu, cyklistická časovka pro amatérské cyklisty
Štíty: Pouť, náměstí a KD; Petr Martinák, Jiří Helekal, Lucie Nováková, Katka Kenardžievová
Králíky: Cihelna 2015, www.akcecihelna.com

TATRAN PÍSAŘOV: ODDÍL KOPANÉ
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
17
17
15
15
11
9
10
9
8
9
6
5
7
7

0
6
3
3
2
4
8
5
5
7
3
9
11
5
3

3
6
8
9
11
9
11
12
11
14
11
10
14
16

Skóre
84 : 35
79 : 46
63 : 41
59 : 46
51 : 50
68 : 63
65 : 60
50 : 63
52 : 54
61 : 78
40 : 67
37 : 50
45 : 73
42 : 70

Body
57
54
48
47
37
35
35
32
31
30
27
26
26
24

Prav
( 18)
( 15)
( 9)
( 8)
( -2)
( -4)
( -4)
( -7)
( -8)
( -9)
(-12)
(-13)
(-13)
(-15)

V letošní sezóně Okresního
přeboru mužů v kopané skončil
Tatran Písařov na 13. místě
tabulky se ziskem 26 bodů.
Bodový zisk byl tedy stejný jako v sezóně
2013/2014, loni však stačil na 12. příčku.
Prozatím neznáme oficiální stanovisko
Okresního fotbalového svazu o počtu
sestupujících
mužstev.
V případě,
že
nesetrváme v Okresním přeboru, budeme
v sezóně 2015/2016 hrát III. třídu okresu
Šumperk.
Děkujeme všem fanouškům a těšíme se na
vaši podporu v další sezóně, která začne
pravděpodobně v druhé polovině srpna.

POHÁROVÁ SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV V PÍSAŘOVĚ
Družstvo
1. Heroltice
2. Hor. Heřmanice
3. Bušín
4. Lesnice
5. Hostice
6. Bukovice
7. Písařov
8. Jakubovice
9. Dlouhomilov
10. Březná
11. Zborov
ŽENY
1. Lesnice
2. Písařov

Čas 1. kolo
23,21
25,81
25,85
27,96
28,97
33,42
34,75
34,86
36,15
39,94
46,03

Čas 2. kolo (pořadí 2. kolo)
30,18 (5.)
23,96 (3.)
24,73 (4.)
23,70 (2.)
Do 2. kola nenastoupili
Do 2. kola nenastoupili
Do 2. kola nenastoupili
33,38 (6.)
23,15 (1.)
NP (7.)
Do 2. kola nenastoupili

28,08
49,46

24,40 (1.)
60,00 (2.)

V neděli 21. června proběhl již 14. ročník
Pohárové soutěže o pohár SDH Písařov. Do
soutěže se přihlásilo celkem 13 družstev.
Družstva mužů z Bukovice a Písařova se
umístila uprostřed startovního pole. Naše ženy
změřily síly se suverénními soupeřkami
z Lesnice, které v obou kolech atakovaly i
nejlepší časy mužů.
Složení družstev Písařova: Vícenec Josef,
Vícenec Lukáš, Winkler Věroslav, Šlesingr
Libor, Tempír Josef, Vyhňák Libor, Tejklová
Jana, Šlesingrová Ivana, Krobotová Božena,
Krobotová Eliška, Krobotová Pavla, Černíčková
Monika, Šebestová Markéta, Pavlasová Alena.

Složení družstva Bukovice: Vyhňák Libor, Krmela Ondřej, Šula Jaroslav, Kubelka Jan, Tejkl Tomáš, Krmela Josef,
Richter Jaroslav.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY…

POZVÁNÍ NA DĚTSKÉ ODPOLEDNE S MYSLIVCI

Zatímco kalendářní rok je ve své
polovině, ten školní se pomalu blíži ke
konci. Nastává tedy čas na krátké
zhodnocení. V letošním školním roce
bylo na škole 22 žáků ve čtyřech
ročnících, pátý ročník letos na škole
nebyl. Mateřská škola byla naplněna do
maximálního počtu 28 dětí. Stejně tomu
bude i od září 2015, do mateřské školy je
zapsáno 28 dětí, další tři žádosti o zápis
nemohly být uspokojeny z kapacitních
důvodů zařízení, jednalo se však o děti
mladší tří let. Do školy bylo přijato deset
nových prvňáčků. Počet žáků pro nový
školní rok tak bude 32, tedy nejvyšší
v novodobé historii školy.
Závěr školního roku přináší nejen
vysvědčení, ale také řadu akcí pro děti.
V měsíci červnu proběhl Den dětí se
spaním ve škole, děti z mateřské školy
vyjely na výlet do Úsova, žáci školy
v rámci výletu navštívili bojiště u
Slavkova, zábavní park Bongo v Brně
(fotografie níže) a Dům přírody
v Litovelském Pomoraví. Děti ze školky
i školy se vypravily na pěší výlet do
Jakubovic.
Na
dopravním
hřišti
v Zábřeze si žáci prověřili nejen své
dovednosti na kole, ale také znalost
dopravních značek a předpisů. Poslední
školní akcí bude Sportovní den.
30. června proběhne ve škole předání
vysvědčení a ve školce slavnostní
rozloučení
s budoucími
prvňáčky.
O prázdninách bude škola doplněna
novým nábytkem do tříd, proběhne
malování chodeb a bude dokončen
systém otevírání vstupních dveří
s kamerovým systémem pro zajištění větší bezpečnosti dětí a žáků při vstupu cizích osob do budovy. Komplexní
informace o činnosti naší organizace najdete ve výroční zprávě ZŠ a MŠ Písařov, která bude zveřejněna na webových
stránkách školy http://www.zspisarov.cz. Fotografie ze školních akcí najdete na školním facebooku. Všem dětem, žákům
a rodičům přejeme hezké letní dny a těšíme se na nový školní rok 2015/2016. Mgr. Jiří Pavlas, ředitel ZŠ a MŠ Písařov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět v naší obci dne 29. června 2015 čištění komínů.
V případě zájmu nahlaste požadavek přímo kominíkovi na telefonní číslo 776 611 112 nebo 737 002 712.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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