OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 3 (květen), ročník 2011
VÝSLEDKY USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSAŘOV KONANÉHO
DNE 13. KVĚTNA 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V PÍSAŘOVĚ.
Zastupitelstvo obce Písařov:
I.

B e r e n a v ě d o m í:
82/5/2011
kontrolu usnesení ZO ze 4. zasedání ze dne 31. března 2011
83/5/2011
zprávu o činnosti dle přílohy
93/5/2011
Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, že žádost o poskytnutí neinvestičního
příspěvku z Programu obnovy venkova 2011 – na opravu střechy víceúčelového objektu
OÚ Písařov č. 80 nebyla vybrána
94/5/2011
zprávu komise ŽP a výstavby z místního šetření ohledně stromu na pozemku paní
Čočkové v Bukovici

II.

S c h v a l u j e:
81/5/2011
program 5. zasedání ZO
84/5/2011
Závěrečný účet obce za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2010 Krajským úřadem Olomouckého kraje a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb.,
§ 17 odst. 7 písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad
85/5/2011
Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy
86/5/2011
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést
stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín na parc.č. č. 1820/1 k.ú. Písařov
87/5/2011
Rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu Písařov z veřejného projednání
90/5/2011
Smlouvu č. 09037833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky a obcí Písařov
91/5/2011
záměr prodeje části pozemku parc.č. 63/7, k.ú. Bukovice u Písařova
92/5/2011
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě s p. Bulínem
95/5/2011
výběr univerzálního nosiče nářadí s příslušenstvím - Dakr: Panter FD3
96/5/2011
uzavření smlouvy s firmou LGD Technika, s.r.o. Pastviny 124 na dodání universálního
nosiče nářadí s příslušenstvím
98/5/2011
zápis ze 4. zasedání ZO

III.

V y d á v á:
88/5/2011

Opatření obecné povahy – „Územní plán Písařov“, dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisu, a dle § 173 a následujících zákona č.
500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

IV.

P o v ě ř u j e:
97/5/2011
starostu obce podpisem výše uvedených smluv a dodatků

V.

U k l á d á:
89/5/20011

VI.

U r č u j e:
80/5/2011

starostovi obce oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy „Územní plán
Písařov“

ověřovateli zápisu pana Ing. Ladislava Drážného a pana Ing. Jaromíra Pechu
a zapisovatelkou paní Ludmilu Kuběnkovou
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ODPADY – svozové dny
Svozové dny v roce 2011 (vždy úterý):
21.6.2011, 19.7.2011, 16.8.2011, 13.9.2011
Od měsíce října probíhá svoz každých 14-dní:
11.10.2011, 25.10.2011, 8.11.2011, 22.11.2011, 6.12.2011, 20.12.2011
V tyto dny bude svážen směsný odpad (popelnice) a také plasty, bílé a barevné sklo, kovy a nápojové kartony.

Svoz nebezpečného odpadu (barvy, oleje, autobaterie, zářivky, elektrospotřebiče, atd.)
proběhne 21.6.2011.
Odpad připravte na obvyklá místa do 7,30 hod.

LETNÍ BRIGÁDY PRO STUDENTY
Zájemci o letní brigádu u obce Písařov se mohou osobně hlásit na OÚ v Písařově v úředních hodinách do středy
1.6.2011. Podmínky pro zájemce: statut studenta (platné potvrzení o studiu), věk – nejméně 17 let k 30.6.2011.
V případě velkého počtu zájemců proběhne výběr losováním.

Projekt Charity Zábřeh „Vršky pomáhají“
Projekt „Vršky pomáhají“, který byl zahájen v polovině roku 2010, spočívá ve sběru uzávěrů (vršků) z PET
lahví, jejich třízením podle barev a následném výkupu firmě, která tyto vršky recykluje.
Charita Zábřeh zřizuje ve spolupráci s obecními úřady, farnostmi, školy a dalšími organizacemi sběrná místa
vršků. Do těchto míst máte možnost přinášet a vhazovat do sběrné nádoby vršky z PET lahví. Každé sběrné
místo má na starosti dobrovolník Charity Zábřeh, který se o toto místo „stará“ a naplnění sběrné nádoby
ohlašuje na Charitu, která následně zajistí odvoz vršků. Tyto vršky pak procházejí pod rukama dalších
dobrovolníků, kteří je třídí podle barev. Roztříděné vršky Charita odváží do firmy, která je zpracovává (drtí,
přeměňuje na taveninu, filtruje od nečistot) a vyrábí z nich obarvitelné granule pro další použití. Recyklací
plastů dochází k šetření přírodních zdrojů a snížení ekologické zátěže životního prostředí odpady. Další neméně
významný dopad, který tento projekt nabízí, je sociální pomoc. Již zmíněná činnost třízení vršků podle barev je
totiž práce, která je nabízena dobrovolníkům dlouhodobě nezaměstnaným. Tito lidé v hmotné nouzi, kteří jsou
závislí na sociálních dávkách, mají touto prací možnost prokázat vlastní aktivní přičinění a zasloužit si tak vyšší
příspěvek na živobytí. Z téměř již dvouleté zkušenosti, kdy Charita organizuje akreditovaný program
Dobrovolnictví nezaměstnaných, vyplývá, že lidem, kterým hrozí sociální vyloučení, nejvíce pomůže možnost
někam patřit, dát přebytku volného času náplň a vidět její užitečnost. Ověřenou zkušeností je také fakt, že lidé
nemají původní potřebu užívat tolik návykových látek (dochází např. ke snížení spotřeby alkoholu), ani páchat
drobnou kriminalitu (výpadek v příjmech není tak markantní).
Jsme rádi, že se tento projekt neustále rozvíjí, rozšiřují se sběrná místa a podporují nás jednotlivci a organizace
z různých míst (přivezli jsme vršky z Olomouce i z Prahy).
Nově je také moţné vršky do připravené sběrové nádoby odevzdat v přízemí vstupu do budovy Obecního
úřadu v Písařově. Děti mohou vršky odevzdat do sběrové nádoby v budově ZŠ a MŠ Písařov.
Děkujeme všem, kteří se s námi podílejí na sběru vršků a pomáhají tak přírodě i lidem. V případě nabídky
pomoci, či získání dalších informací se můžete obrátit na koordinátorku tohoto projektu Ludmilu Macákovou,
tel.736 529 295, e-mail dobrovolnik@charitazabreh.cz.
Informace, nejen o tomto projektu, najdete také na www.charitazabreh.cz.
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DEN DĚTÍ S TÁBORÁKEM
Myslivecké sdružení Písařov zve na „Den dětí s táborákem“. Akce se koná v sobotu 4. června
od 17,00 hod. v amfiteátru. Červen je měsíc myslivosti, proto budou soutěže zaměřeny na
poznávání přírody. Pro děti bude připravena lesní stezka s různými úkoly.
Akce pokračuje táborákem. Bohaté občerstvení zajištěno, zvěřinové speciality!

FOTBAL: POSLEDNÍ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ NA DOMÁCÍM HŘIŠTI
Tatran Písařov zve na poslední domácí utkání na domácím hřišti v jarní části sezóny. Utkání
25.kola Okresního přeboru proti mužstvu Petrov-Sobotín sehrajeme v neděli 5. června od 16.30
hod. Tradiční občerstvení zajištěno.

POHÁROVÁ SOUTĚŢ HASIČSKÝCH DRUŢSTEV
SDH Písařov si vás dovoluje pozvat na hasičskou soutěž o pohár SDH Písařov. Soutěž se koná
v sobotu 11. června od 10,00 hod. na fotbalovém hřišti. Občerstvení zajištěno.

TÁBORÁK V BUKOVICI
Myslivecké sdružení Písařov si vás dovoluje pozvat na táborák, který se koná v sobotu 5. července
v Bukovici. Začátek v 19,00 hod. Zvěřinový guláš, makrely.

BUKOVSKÝ BABINEC
Na posledního dubna Bukovický babinec opět pečlivě připravil setkání občanů u splavu a vyvrcholením mělo
být spálení čarodějnice. V době plánovaného zahájení však zuřila bouřka, kdy blesk dokonce zabil párek čápů
na komíně březenské mlíkárny. Pak se trochu vyčasilo a lidé přišli, ale znovu zabouřilo a slejvák zahnal
neuprchlé účastníky pod přístřešek. Čarodějnice se zachránila, upálet ji prostě nešlo. Nad splavem, zabaleno v
prostěradle, bylo ještě překvapení. Před odhalením byl pronesen následující projev:
Vážení obyvatelé Bukovičtí, přátelé Bukovice!
Je tomu nějak kolem osmi století co se jakási parta našich praprapředků vydala proti proudu potoka v
pralese bažinatém, aby tu vytvořila místo pro budoucí obydlí, pastviny pro dobytek, políčka
pro osev. Dnes už jen v pověstech se vypráví, že tu bylo tehdy všelijakých příšer, potvor a fajrmónů. Jen
jedinci z nich se skoro domestikovali, přestali lidem výrazně škodit, ba dokonce žili s nimi v rozumné shodě.
Kronika zaznamenala, že na potoce, tady pár metrů výše, pod kamenným můstkem se ještě věky zdržovala
nenápadná rodinka vodníků. Udržovali čistou vodu, při jarních povodních lámali ledové kry a odháněli do
bezpečí děti. Zpráva o posledním vodníkovi, příjmením Wassermann, pochází z roku 1945. Prý sedával na staré
vrbě, kouřil fajfku, vyhlížel vodnice - nutno říci, že marně, a popíjel jablečné víno. Ač nebyl zlý a dokonce
nikdy nehajloval, jeho příjmení mu bylo osudné. Byl zařazen do poválečného odsunu. Jeho stopa končí někde
v Bavorsku a náš potok osiřel.
Až nyní, v souvislosti s novou úpravou místa, přišel nápad k nově vysazené vrbě povolat i vodníka.
Poučeni historickými chybami Karla IV a Václava Klause I, nebyla záležitost řešena náborem
v Bavorsku ani slibem daňových prázdnin a nový vodník byl takříkajíc zplozen ve zkumavce v jedné bukovické
kutilské dílně.
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Je tedy načase, dnes 30. dubna 2011, na této bukovické sešlosti,
představit nového strážce Bukovického potoka a splavu.
Pro zachování tradice nechť opět nese příjmení Wassermann a jeho
křestní jméno budiž Vilibald. Ač se narodil nedávno, rostou mu již fousy
a lze doufat, že si dálkově udělá Plzeň. Potom se bude jmenovat,
uznejte, že to nezní špatně - doktor Vilibald Wassermann.
A tak nám to tady, Vildo, či Vilíku, dobře hlídej! Můžeš si k tomu
zase kouřit, vyhlížet holky a upíjet víno.
Fotografie z jednoho květnového, již hezčího, dne dokladuje, že se
vodníkovi daří dobře
a dokonce si už našel kočku.
Alex Krobot

INFORMACE, INZERCE
Prodám 1 deskový a 3 plechové radiátory,
prodám interiérové dveře. Ceny dohodou.
Petr Bartoš, tel. 737 87 58 87.
Oznámení - Kadeřnictví Petra Jurenková
- dovolená ve dnech 15.6. – 24.6.
Oznámení pro řidiče parkující na krajnici
veřejné komunikace v Písařově: V nočních
hodinách ze 7.5. na 8.5. mi neznámý vandal
silným kopnutím poškodil pravé přední
dveře auta zaparkovaného na krajnici.
A. Suchomelová
Mezinárodní a vnitrostátní doprava –
MICHAL SCHMIDT Autodoprava,
Písařov 86, tel. 739 622 518.
Topení, voda – BULÍN @ SYN, Písařov
187, tel. 737 414 912, 737 447 431. E-mail:
ludekbulin@seznam.cz
Kadeřnictví – Petra Jurenková, tel.
605 932 721.
Pedikúra a epilace voskem – Stanislava
Vicencová, tel. 732 183 332.
Pneuservis – Jan Langhammer, dále nabízí
montáž závěsných zařízení, tel. 603 387 537.

Nabídka postelí - Organizace Domov důchodců Štíty,
Na Pilníku 222, 789 91 Štíty nabízí 10 ks postelí.
- 5 ks postelí s kolečky a bočnicemi + matrace,
stáří je 10 let (1.000,- Kč/ 1 ks, viz foto),
- 5 ks postelí bez koleček + matrace (LINET
CLASIC) stáří 5 let (1.000,- Kč / 1 ks, viz foto)

Finanční poradenství (stavební spoření,
úvěry, pojištění) – Kamil Pilíšek, tel.
608 433 784.

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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