OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 3 (červen), ročník 2016
Vážení spoluobčané,
čtenáři zpravodaje pro Písařov a Bukovici,
do rukou se vám dostává třetí vydání zpravodaje v letošním roce. Na počátku astronomického léta vám přinášíme
informace z dění a života v obci Písařov. První polovina roku se nesla ve znamení příprav akcí, které budou realizovány
v druhé polovině roku. V letních měsících proběhne výměna svítidel veřejného osvětlení v Písařově a Bukovici. Stávající
žárovky budou nahrazeny LED moduly, které jsou úsporné, bezporuchové a vykazují vyšší svítivost. Celkové náklady na
výměnu 130 osvětlovacích modulů činí 300 tisíc korun. Na výměnu byla obci poskytnuta dotace Olomouckého kraje
z Programu obnovy venkova ve výši 90 tisíc korun. Předpokládaná úspora elektrické energie činí 50%.
Další dvě investiční akce souvisí s opravou pomníku v obci. První z nich je revitalizace Pomníku obětem světových válek
u zbrojnice. Na revitalizaci je poskytnuta dotace 92 tisíc korun z programu Ministerstva obrany. Celkové náklady na
opravu činí 115 tisíc korun. Druhá akce se týká restaurování sousoší Nejsvětější Trojice, tato oprava je časově i finančně
náročnější a bude rozdělena do více etap. Podrobnosti o této památce najdete v další části zpravodaje (str. 2).
Dále pracujeme na projektové dokumentaci ke kanalizaci. Aktuálně řešíme konečné umístění čistírny odpadních vod (dále
jen „ČOV“). Lokalita naproti mlýnu, navrhovaná v projektu, není v souladu se stávajícím územním plánem a muselo by
dojít k jeho změně. Umístění ČOV v lokalitě pod Kocandou je finančně náročnější, vyvolá změnu projektu a jednání
s dotčenými orgány. Zastupitelstvo obce se v současné době přiklání umístění ČOV v lokalitě pod Kocandou.
Ve fázi příprav je studie a projekt na výstavbu hřiště a tělocvičny. Studie je zpracována pro lokalitu naproti škole,
předpokládá umístění víceúčelového hřiště s umělým povrchem o rozměrech 34 metrů x 16 metrů. Součástí studie je
umístění tělocvičny o rozměrech 24 metrů x 15 metrů se zázemím. Bližší informace k záměru najdete na webových
stránkách obce.
Již od loňského roku pracujeme na projektu „Víceúčelový dům Písařov“. Jedná se o přestavbu budovy č. p. 216 (bývalá
škola u kostela). Projekt počítá s vytvořením komunitního centra v přízemí budovy. Komunitní centrum bude určeno pro
setkávání veřejnosti a činnost spolků. V nadzemních patrech budovy se počítá s vytvořením sedmi bytových jednotek.
Bližší informace k záměru najdete na webových stránkách obce. Realizace obou uvedených projektů předpokládá
podporu z dotačních programů.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné léto!
VODNÉ
Vodné – 1. splátka na rok 2016 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 27. června 2016 do 29. června 2016.
V Bukovici se vodné bude vybírat
29. června 2016 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 e-mailem, kdy občan nahlásí na e-mailovou adresu:
obec.pisarov@seznam.cz stav vodoměru. Následně mu bude spočítána spotřeba vody, částka k úhradě a přidělen var.
symbol a občan může provést úhradu převodem z účtu.
ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ
Termíny svozových dnů v roce 2016 (vždy liché úterý):
5. 7. – svoz bude ve státní svátek
19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.
Od měsíce dubna 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 dřevotvaru
(továrna), na bývalé váze, naproti mlýnu. V Bukovici je kontejner umístěn u splavu.
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RESTAUROVÁNÍ SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V červnu letošního roku byla započata I. etapa restaurování sousoší Nejsvětější
Trojice. K rekonstrukci je vydáno závazné stanovisko oddělení státní památkové
péče MěU Šumperk. V první etapě bylo sousoší demontováno a převezeno do
restaurátorské dílny. V dalších etapách bude provedeno čistění, doplnění
chybějících částí, doplnění chybějících soch dvou světců, montáž na nový základ,
doplnění kovových prvků a povrchová úprava. Veškeré práce provádí MgA. Petr
Tůma, akademický sochař a restaurátor. První etapa prací je rozpočtována na 103
tisíc korun, na tuto etapu byla poskytnuta dotace 88 tisíc z programu Ministerstva
kultury. Celkové předpokládané náklady rekonstrukce činí 600 tisíc korun, rovněž
na další fáze oprav předpokládáme financování z mimorozpočtových zdrojů obce.

NOC KOSTELŮ V PÍSAŘOVĚ
Do mezinárodní akce Noc kostelů konané 10. června se v letošním roce zapojily obě farnosti v Písařově. Od 18 hodin
probíhal program v kostele Rozeslání Apoštolu a návštěvníci mohli rovněž navštívit kapli - Sbor českých bratří. Pro děti
byla připravena tvořivá dílnička na farní zahradě, pro dospělé pak koncert scholy Gaudeum. Program byl zakončen
divadelním představením "Luční pohádka". Součástí
Noci kostelů byla fotosoutěž, do které se zapojilo 11
autorů s 54 fotografiemi sakrálních staveb z Písařova,
Bukovice, Jakubovic a Janoušova. Návštěvníci určili
svým hlasováním za vítěze pana Františka Rupricha se
sérií fotografií "Křížek na pustině po rekonstrukci" (27
hlasů). Druhé místo získala fotografie paní Ludmily
Čtvrtlíkové s názvem "Setkání" (23 hlasů). Třetí skončil
snímek "Svatá Trojice" od pana Alexe Krobota s 19
hlasy.
Děkujeme všem návštěvníkům za účast a pořadatelům
za přípravu.
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VYTRVALOSTNÍ BĚH: JARNÍ KROS PÍSAŘOVA
Již 17. ročník závodu Jarní kros Písařova proběhl ve středu 18. května 2016. Na start kategorie Chlapák se vydalo 52
mužů a žen. Trať dlouhou 10 310 metrů s převýšením 257 metrů vedoucí obcí a následně krásnou přírodou absolvovala
také jediná závodnice z Písařova Pavla Vícencová v kategorii ženy. Celkem 54 „prcků“ z celého okresu odběhlo trať v
délce 1700 metrů. Písařovské děti se v silné konkurenci neztratili a nejlepší z nich se postavili na stupně vítězů
v jednotlivých kategoriích. Nejlepšího umístění z písařovských dětí dosáhl Vratislav Šebesta, který obsadil celkově 13.
místo. Sedmnáct dětí od dvou do šesti let zvládlo 150-ti metrovou trasu na fotbalovém hřišti v kategorii Mrňata. Do cíle
dorazily všechny děti a vysloužily si tak fidorkovou medaili.
TJ TATRAN PÍSAŘOV - KOPANÁ: KONEČNÁ TABULKA - III. třída muži skupina A
V letošní fotbalové sezóně skončil Tatran Písařov na 2.
místě tabulky III. třídy. Zvítězilo mužstvo Brníčka,
které obdrželo za celou sezónu pouze 11 branek. Vítěz
soutěže postupuje do Okresního přeboru. Tatran byl na
domácím hřišti stoprocentní a vyhrál všech osm utkání, na hřištích
soupeřů však dokázal zvítězit pouze třikrát. Pro sezónu 2016/2017 je
mužstvo Tatranu Písařov přihlášeno do III. třídy.
Letní fotbalovou přestávku si můžete zpestřit návštěvou pouťového
odpoledne, které se bude konat v sobotu 16. července 2016. Na
programu budou fotbalová utkání mužů a starých gard. Na
sobotní večer bude připraven táborák a živá hudba (podrobnosti
najdete na plakátech).
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SDH PÍSAŘOV: 15. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE O POHÁR SDH

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

1. kolo
Družstvo
MUŽI
Březná
Lesnice
Bratrušov
Troubelice
Heroltice
Hostice
Bušín
Jakubovice
Bukovice
Písařov
VETERÁNI
Hrabišín
ŽENY
Lesnice
Písařov

Čas
23,36
24,91
26,12
28,87
29,82
30,17
35,62
39,74
49,21
NP

V neděli 19. června proběhl již 15.
2. kolo
ročník Pohárové soutěže o pohár Pořadí
Družstvo
SDH Písařov. Do soutěže se
MUŽI
přihlásilo celkem 13 družstev.
Troubelice
1.
Družstvo mužů z Bukovice skončilo
Bratrušov
2.
na 9. místě, muži z Písařova skončili
Lesnice
3.
v 1. kole poslední s neplatným
Hostice
4.
pokusem. Naše ženy změřily síly se
Bušín
5.
suverénními soupeřkami z Lesnice,
které v obou kolech atakovaly i
Písařov
6.
nejlepší časy mužů. Soutěže se
ŽENY
rovněž zúčastnilo družstvo veteránů
Lesnice
1.
z Hrabišína. Druhého kola se
Písařov
2.
zúčastnila jen některá družstva. Akce
proběhla za finanční podpory Olomouckého kraje.

Čas
19,85
23,16
24,02
24,97
27,94
29,57
25,36
34,11

18,85

Složení družstev Písařova: muži - Vícenec Josef, Vícenec Lukáš, Winkler
Věroslav, Šlesingr Libor, David Zdeněk, Chládek Roman, Bulín Radek, ženy 23,75
1.
Tejklová Jana, Krobotová Božena, Krobotová Eliška, Krobotová Pavla,
Černíčková Monika, Šebestová Markéta,
49,71
2.
Pavlasová Alena.
Složení družstva Bukovice: Vyhňák Josef, Krmela Ondřej, Tejkl Tomáš, Kubelka
Jan, Vyhňák Libor, Šula Jaroslav, Tejkl Miroslav.
POZVÁNKA NA PYTLÁCKOU NOC S TÁBORÁKEM
Pytlácká noc s táborákem proběhne v úterý 5. července od 17,00 hodin - Bukovice u školy.
Občerstvení zajištěno – makrely, srnčí guláš. Srdečně zvou myslivci.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO MAJITELE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Povinnosti provozovatele
Zákon č. 201/2012 Sb. – o ochraně ovzduší nově zavedl povinnosti pro provozovatele spalovacích zařízení. Zákon
zakazuje ve spalovacích zařízeních do příkonu 300 kW spalování lignitu, hnědého energetického uhlí a kalů (dle § 17
odst. 5). Pro stacionární spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je provozovatel povinen dle § 17 odst. h) provádět
jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení prostřednictvím osoby,
proškolené výrobcem zařízení a oprávněné k jeho instalaci (odborně způsobilá osoba). První kontrolu musí provozovatel
zajistit nejpozději do 31. 12. 2016 (dle § 41, odst. 15). Doklad o provedení výše zmíněné kontroly má provozovatel
povinnost předložit na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud provozovatel nepředloží na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly (od 1. 1. 2017), hrozí mu pokuta až
20 000 Kč dle § 23, odst. 2 b).
Od září 2022 (dle § 41, odst. 16) bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale i kamna a vložky
s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW), která splňují požadavek dle přílohy č. 11 zjednodušeně
řečeno, která splňují emisní třídu 3. Staré, dnes používané kotle by neměly být po tomto termínu používány. Lze uložit
pokutu 50 000 Kč dle § 23, odst. 2 b).
Otázky a odpovědi
Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle? Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel
spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle
§41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Musím Protokol o provedené kontrole
předložit do konce roku 2016 na obecní úřad? K předložení Protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním
úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu. Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016? Pokud
máte doma kotel na tuhá paliva, a jehož příkon je 10 kW včetně a vyšší jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení
první kontroly Vašeho kotle. Kdo mi provede kontrolu kotle? Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je
proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kdy může být kontrola provedena
nejdříve? První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Vzhledem k tomu, že kontrola může být prováděna i
za provozu kotle, je možné provádět tyto kontroly již nyní. Mám kotel zakoupený v loňském roce a vztahuje se na něj
záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly? Povinnost zajistit první kontrolu spalovacího zdroje
se týká všech kotlů, tzn. i těch, které budou nainstalovány v roce 2016.
Další informace získáte u výrobců kotlů na tuhá paliva nebo u autorizovaných prodejců.
Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz

NABÍDKA PUBLIKACE
V červnu tohoto roku se představila nová obrazová publikace – „Pomezí Čech a Moravy od Suchého vrchu po Lázek
na starých pohlednicích a fotografiích“. Na historických snímcích jsou v publikaci zachyceny tři turistické cíle a to
Suchý vrch, Severomoravská chata a Lázek. Mezi těmito snímky jsou zachyceny obce poblíž bývalé zemské hranice.
Prostřednictvím historických snímků na české straně navštívíme Červenou vodu, Šanov, Křížovou horu, Bílou Vodu,
Moravský Karlov, Mlýnický Dvůr, Čenkovice, Valteřice, Výprachtice, Horní a Dolní Heřmanice, Cotkytli a Strážnou. Na
moravské straně se zastavíme u Svaté Trojice, v Podlesí, Písařově, Bukovicích, Štítech, Herolticích, Březné, u hotelu
Hýbl, v Crhově, Drozdovské Pile a naše putování ukončíme v Hoštejně. Kniha jistě potěší všechny obyvatele
v uvedených obcích, turisty a návštěvníky tohoto krásného kraje na pomezí Čech a Moravy. Publikace je vydána
v nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta Štíty.
Publikace je k zakoupení na OÚ Písařov v ceně 300,- Kč.

INZERCE, INFORMACE
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět v naší obci dne 29. června 2016 čištění komínů.
V případě zájmu nahlaste požadavek přímo kominíkovi na telefonní číslo 737 002 712.
Dovolená praktický lékař - MUDr. Kaňová ze Štítů čerpá od 4.7. do 22.7. dovolenou. Zastupuje MUDr. Kukula v
Bušíně.
Dovolená na OÚ Písařov: 4.7. – 17.7., 25.7. – 31.7. Dovolená v měsíci srpnu bude zveřejněna na úřední desce.
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