OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 4 (listopad), ročník 2015
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou podzimní vydání obecního zpravodaje. Jako obvykle vás seznámíme s důležitými informacemi
pro občany a aktuálním děním v obci. Pochlubíme se sportovními úspěchy malých i dospělých sportovců, ohlédneme se
za prvními měsíci nového školního roku a pozveme na blížící se kulturní akce.
Všem spoluobčanům přejeme hezký podzim
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
V podzimních měsících jsme zaznamenali poruchy na vodovodním řadu v Písařově, někteří občané tak mohli pocítit
krátkodobé výpadky dodávky pitné vody. V současné době jsou již poruchy opraveny a nejsou žádná omezení pro
používání pitné vody ze strany občanů.
Ve spolupráci s firmou Promed Brno intenzivně pracujeme na tvorbě projektové dokumentace (plánu) ke kanalizaci.
V souvislosti s tímto projektem budou zástupci obce, popř. projektant firmy Promed,
navštěvovat majitele nemovitostí v Písařově s cílem zjistit nejvhodnější možný
způsob napojení jednotlivých domů na plánovanou kanalizaci. V měsíci říjnu byly
v budově Obecního úřadu provedeny úpravy prostor pro pobočku Pošty Partner.
Na podzim proběhlo výběrové řízení na dodávku nového osobního automobilu pro
obec Písařov, požadavky na parametry a cenu nejlépe splnil vůz Dacia Duster 4x4 1,6.
Osobní automobil bude dodán v listopadu letošního roku. V tomto měsíci bude
uvedeno do provozu také nákladní vozidlo DAF LF 180 FA 4x2, které obec Písařov
získala společně s kontejnery v rámci dotace "Zavedení separace a svozu bioodpadů
v obci Písařov".
PROJEKT POŠTA PARTNER
Jak jsme vás již informovali v minulém zpravodaji, 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. Ukončení provozu pobočky v Písařově stanovila Česká pošta, s. p. na říjen
letošního roku. Ve dnech 19. 10. – 30. 10. proběhly nutné úpravy v prostorách pobočky. Od 2. 11.
2015 jsou poštovní služby zajišťovány Poštou Parter, která je umístěna ve stejných prostorách.
Dopolední otevírací doba je od 8,30 hodin do 10,30 hodin a odpolední od 14,00 hodin do 16,00
hodin. Provozovatelem Pošty Parter je obec Písařov. Pracovnicí pobočky je slečna Věrka Stránská.
ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ: SVOZOVÉ DNY, VÝŠE POPLATKU NA ROK 2016, ZELENÝ ODPAD
Termíny svozových dnů do konce roku 2015:
17. 11. (státní svátek), 1. 12., 15. 12., 29. 12.
Na říjnovém zasedání Zastupitelstva obce
Písařov byla schválena výše poplatku za
komunální odpad pro kalendářní rok 2016.
Základní výše poplatku zůstává zachována
ve výši 450,- Kč/osobu. Systém úlev
a osvobození od poplatku zůstává totožný jako
v minulých letech.
Od 9. 11. jsou na šesti místech v obci rozmístěny
kontejnery na bioodpad – zelený odpad. Kontejnery
slouží pouze k ukládání biologicky rozložitelného
odpadu. Ostatní odpady do kontejnerů nepatří!
Umístění kontejnerů: u č. p. 219 (bývalá měšťanka),
u hasičské zbrojnice, u kostela (stávající kontejner),
u paneláků, na bývalé váze, naproti mlýnu.
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INFORMACE Z JINÝCH ÚŘADŮ
UPOZORNĚNÍ ÚŘADU PRÁCE ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných
výhod možnost zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat
žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Výměna průkazů probíhá na ÚP ČR, Kontaktním pracovišti v Šumperku, Lidická 49, na Oddělení PnP a DOZP,
a to v těchto úředních hodinách: Po a St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, Út, Čt a Pá: 8:00 – 11:00 hod.
UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ŠUMPERKU, ODBOR SPRÁVNÍCH A VNITŘÍCH VĚCÍ
V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany,
že v období od 15. 12. do 31. 12. 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního
dokladu. Rovněž nebude možné v uvedeném období již vyhotovené doklady předávat. V nutných případech bude
držiteli občanského průkazu se skončenou dobou platnosti vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc. V tomto případě pak musí občan doložit 2 fotografie.
Důvodem je plánovaná odstávka informačních systémů občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR a přechod
na nový technický systém vyplývající z legislativních změn, které jsou v současné době schvalovány.
VÁNOČNÍ KONCERTY V OBCI
12. 12. 2015 (sobota) Vánoční koncert Česká mše vánoční, účinkují pěvecké sbory Palora a Kantika z Litovle, začátek
v 15,00 hodin, sál OÚ Písařov, koncert pořádá Osvětová beseda Písařov, plakát koncertu na str. 4
20. 12. 2015 (neděle) Vánoční koncert v Kostele Rozeslání Apoštolů, vystoupí Schola Gaudium, začátek v 16,00 hodin,
koncert pořádá Římskokatolická farnost Písařov a MO KDU-ČSL Písařov. Koncert finančně podporuje KDU-ČSL.
TATRAN PÍSAŘOV: ODDÍL KOPANÉ
KLUB
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Podzimní část fotbalové sezóny pro
mužstvo TJ Tatran Písařov skončila.
Potvrdily se papírové předpoklady a
mužstvo Písařova se po sestupu do
nejnižší soutěže celý podzim pohybovalo
v horní části tabulky III. třídy. Fotbalový tým ztratil body
pouze na hřištích soupeřů, a to po remíze v Kamenné a
po prohře v Jestřebí. Jarní část bude pro Písařov
náročnější, mužstvo čeká pět utkání na hřištích soupeřů a
pouze tři na domácí půdě. Jarní část začíná 26. 3. 2016
utkáním v Obědné, poté zajíždí Písařov do Rudy. Na
domácím hřišti se představí 10. dubna v utkání s Malou
Moravou. Děkujeme všem fanouškům a těšíme se na vaši
podporu v jarní části sezóny.
Hráči a funkcionáři TJ Tatran Písařov

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PÍSAŘOV: PRVNÍ ROČNÍK DRAKIÁDY
V polovině října uspořádali hasičky a hasiči 1. ročník Drakiády pro děti. I přesto, že vítr pořadatelům příliš nepřál, někteří
draci nakonec vzlétli. Zábavné odpoledne, na které si našlo cestu asi 80 návštěvníků, bylo doplněno soutěžemi a tvořivou
dílnou pro děti. Na závěr si zasoutěžili také odvážní rodiče v přetahované dětmi.
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SK PAŠERÁK PÍSAŘOV: NAŠE BĚŽKYNĚ A BĚŽCI SE V OKRESNÍ KONKURENCI NEZTRATILI
Výsledky SK Pašerák Písařov v okresní celoroční běžecké soutěži CHLAPÁK: Z Pašeráků letos mezi
dospělými běhaly tři juniorky. Z nich byla nejlepší Pavla Vícencová, která mezi juniorkami skončila na
2. místě, Helena Drážná se
umístila celkově 3. Pavla
Krobotová nakonec nebyla hodnocena,
protože neodběhala dost závodů.
V kategorii mužů do 60 let se na
7. místě umístil Ladislav Drážný.
Výsledky SK Pašerák Písařov v okresní
celoroční běžecké soutěži PRCEK:
V letošním roce v rámci Chlapáckých
běhů proběhlo 23 závodů Prcka. Nejlépe
si z Pašeráků vedl Adam Brix, který
skončil na 10. místě. Celkově
18. skončil Jakub Rouča, na 22. místě byl Vratislav Šebesta, 28. byla Sára Naiserová, 46. Nikola Klimešová
a 55. Kateřina Naiserová.
Nejvíce závodů Prcka odběhali: Adam Brix – 15, Jakub Rouča – 15, Vratislav Šebesta – 11, Sára Naiserová – 14,
Kateřina Naiserová – 13 a Nikola Klimešová – 5. Podrobné výsledky a fotografie na www.chlapak.cz
Za SK Pašerák Písařov Ing. Ladislav Dražný

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY…
Největší počet žáků v novodobé historii školy usedl v září do školních lavic – ve škole nás je celkem 31, z toho
9 prvňáčků, které jsme letos přivítali. Naše školka je využita do maximálního možného počtu 28 dětí. Pedagogický sbor
byl na čas doplněn o paní učitelku Bc. Hanu Vodičkovou, která zastupuje v mateřské škole. Ve školní kuchyni nově
vypomáhá paní Marie Kyselá. Během podzimu proběhly tradiční společné akce jako návštěva divadelního představení
v Šumperku a Lampiónový průvod, naplno se rozjely čtyři kroužky pro školáky. Letošní novinkou bylo podzimní
indiánské odpoledne se spaním ve škole. V říjnu proběhly volby do školské rady, za zástupce rodičů byli zvoleni Ivana
Šlesingrová a Milan Rouča. S blížícím se adventním časem si dovolujeme všechny pozvat na školní akce. První je již
tradiční Rozsvěcování vánočního stromu u školy, které proběhne v pátek 4. prosince. Druhá akce je nová, k vánoční
době jistě patří a připomíná všem dětem i dospělým, že na světě se nemáme všichni stejně…
My pomoci chceme…přidáte se?
V týdnu od 30. listopadu do 4. prosince budeme u nás ve škole nabízet výrobky na prodej.
Budeme rádi, když se zastavíte a třeba se vám něco zalíbí…
Peníze pak předáme někomu, komu snad pomohou…
Žáci a pracovníci ZŠ a MŠ Písařov
TIP NA PODZIMNÍ VÝLET PRO DĚTI: PRADĚDOVO MUZEUM BLUDOV
Unikátní zábavní park ve venkovském stylu, zaměřený na Jeseníky a vše co k nim patří, zve malé návštěvníky k prožití
dobrodružství. V Pradědově dětském muzeu v Bludově je stále co dělat, ať prší nebo svítí slunce.
Muzeum tvoří venkovské stavení s mnoha místnostmi a zákoutími. Stěžejní je vesnice Pradědovo s dřevěnými domečky
vybavenými nábytkem a hračkami. Expozice připomenou i zajímavosti z jesenické přírody a vše, co je na horách pod
Pradědem zajímavé. Nechybí zde rozlehlá zahrada o velikosti dva tisíce metrů čtverečních s přírodním venkovním
hřištěm. Jeho součástí je rozsáhlé vodní dílo soustava prvků pro oblíbené dětské cákání, rachtání a jiné vodní radovánky.
Mezi venkovní lákadla patří i dřevěný tunel, lanovka, největší bubno-xylofon ve střední Evropě nebo soustava
podzemních telefonů. Veškeré informace se nachází na stránkách www.pradedovomuzeum.cz.
Pradědovo dětské muzeum je otevřeno celoročně. Děti do 90 centimetrů mají vstup zdarma, celodenní vstupenka pro dítě
do 15 let činí 175 korun, na dvě hodiny 120 korun. Dospělý návštěvník zaplatí 25 korun.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět v naší obci dne 18. listopadu 2015 čištění komínů.
V případě zájmu nahlaste požadavek přímo kominíkovi na telefonní číslo 776 611 112 nebo 737 002 712.
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NOVÉ POHLEDNICE PÍSAŘOVA A BUKOVICE
Obec Písařov v letošním roce vydala nové pohlednice. Na pohlednici Písařova je celkem devět snímků, uprostřed
pohlednice je letecký snímek obce a znak obce. Ve sloupcích na okraji pohlednice jsou snímky: Kostel Rozeslání
Apoštolů – Restaurace Kocanda – Roubenka pod strání – Pohled na školu a bytové domy – Sbor českých bratří – Dětské
hřiště před obecním úřadem – Částečný pohled na střed obce – Jeden z nově zrekonstruovaných domků na Zašívě.
Na pohlednici místní části Bukovice jsou tři snímky: Celkový pohled na Bukovici – Dřevěná zvonička – Horní část
Bukovice. Autorem fotografií a návrhu pohlednice je Ivo Cygrýd. Pohlednice je možno zakoupit na Poště Partner Písařov
v ceně 5,- Kč/ kus.
V souvislosti s vydáním pohlednic žádáme všechny občany, kteří vlastní historické fotografie obce a jsou ochotni je
zapůjčit, aby tak učinili. Cílem je převést fotografie do digitální podoby a zachovat tak historické snímky z obce i pro
další generace.

Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz

-4-

