OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 4 (říjen), ročník 2017
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje pro Písařov a Bukovici,
zkracující se podzimní dny jsou každoročně spojeny se sklizní úrody z vašich zahrádek a polí. Zemědělci v našem regionu
si pochvalují zejména letošní úrodu brambor i přesto, že je celorepublikově nižší z důvodu jarního sucha. Nižší úhrn
srážek v jarním období v řadě obcí způsobil problémy s doplněním zdrojů pitné vody. I v naší obci jsou zdroje pitné vody
slabší než v minulých letech, což se projevuje právě nyní, v podzimních měsících. Dne 28. 9. 2017 mohli občané v horní
části obce pocítit omezenou dodávku pitné vody, což bylo způsobeno poruchou na vodovodním řadu v úseku Pumrovi –
Kleiblovi. Jistě jste zaznamenali, že v průběhu měsíce září byl v obci omezen prodej potravin a to z důvodu kompletní
rekonstrukce prodejny Jednoty v Písařově, která byla nově otevřena 25. 9. 2017. Tento počin, ze strany Jednoty vítáme
s povděkem, protože v řadě obcí naší velikosti již prodejny vůbec nefungují.
Druhým rokem je připravován záměr přestavby bývalé školy u
kostela na sociální byty a komunitní centrum. V srpnu letošního
roku byla obci Písařov schválena žádost o podporu projektu
„Sociální byty v multifunkčním domě v Písařově“. Přidělená dotace
je určena na výstavbu sedmi bytových jednotek v 2. nadzemním
podlaží a podkroví. Celkový rozpočet tohoto projektu činí 10,9 mil.
Kč. Obci byla přidělena podpora ve výši 8,1 mil. Kč. Druhou částí
přestavby této budovy je rekonstrukce 1. nadzemního podlaží,
ve kterém bude zbudováno komunitní centrum. Rozpočet na tuto
část stavby činí cca 6 mil. Kč.
Ve fázi finalizace je rovněž projekt na revitalizaci nadzemního patra
Vizualizace přestavby bývalé školy u kostela
budovy obecního úřadu v celkovém finančním objemu 2,2 mil. Kč.
V závěru letošního roku proběhnou výběrová řízení na zhotovitele staveb uvedených projektů. Stavební práce na
budovách bývalé školy a obecního úřadu budou zahájeny v roce 2018. V místní části Bukovice bude do konce roku
dokončena nová dlažba u hasičské zbrojnice a u staré školy, zde bude také provedeno dřevěné opláštění studny.
Majitelé nemovitostí, kteří doposud neobdrželi „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
splaškové kanalizace se Smlouvu o právu provést stavbu“ k přípojce na kanalizaci mají možnost si smlouvy vyzvednout
na OÚ Písařov. Aktuální projektová dokumentace je k nahlédnutí na webových stránkách obce v sekci Informace o
obci/Kanalizace v obci. Umístění přípojky a jímky je v projektové dokumentaci pouze orientační a v rámci dotčené
parcely bude umístění jímky a přípojky možné upravit po dohodě s projektantem při vlastní realizaci stavby.
V měsíci říjnu bude slavnostně přivítáno 17 občánků obce narozených v období červen 2016 – září 2017. V návaznosti na
současný demografický vývoj byl na říjnovém zasedání Zastupitelstva obce schválen záměr zpracování projektu na
výstavbu modulární (kontejnerové) mateřské školy. Toto rozhodnutí zastupitelů obce má za cíl vytvořit kvalitní podmínky
pro život mladých rodin v naší obci a zároveň reaguje na novelu školského zákona, která přináší obcím povinnost zajistit
rodičům čtyřletých dětí od 1. 9. 2017 místo v mateřské škole, od roku 2018 místo v mateřské škole pro děti tříleté a od
roku 2020 dětem dvouletým.
V letních měsících byly dokončeny restaurátorské práce na Pomníku padlých u
zbrojnice. Právě z těchto důvodů jsme v měsíci květnu nemohli uctít památku obětí
světových válek. Tradiční setkání u Pomníku padlých a Pomníku T. G. Masaryka se
v letošním roce uskuteční v pátek 27. 10. 2017, tedy v předvečer státního svátku, kdy si
připomínáme den vzniku samostatného Československa. Opravou Pomníku padlých
pokračujeme v trendu postupné obnovy drobných kulturních památek na území obce.
V této souvislosti považujeme za nutné zmínit, že v příštím roce proběhne 2. etapa
revitalizace sousoší Nejsvětější Trojice, které je státem uznanou kulturní památkou.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny č. 2 Územního plánu obce. Zjednodušeně řečeno, územní plán obce je velmi
podrobným popisem toho, jaké bude uspořádání území obce např. z hlediska zástavby, rozmístění průmyslových a
zemědělských objektů či komunikací. Územní plán tak řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce. Do změny
mohou být zařazeny i požadavky občanů, případně podnikatelských subjektů. Podrobnosti pro podání žádosti o změnu
najdete v další části zpravodaje.
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Pro případné stavebníky nabízíme v katastru obce Písařov stavební parcely
určené pro stavby k trvalému bydlení:
 „U fotbalového hřiště“, 9 stavebních parcel á 1300 m2
 „Horní Famílie“, 4 stavební parcely á 1100 – 1200 m2
a stavby k rekreaci:
 „Na Zašívě“, „U Jaška“ a „U Bartošů“.
Podrobnosti a územní studie najdete na webových stránkách obce
http://www.pisarov.cz/informace-o-obci/stavebni-parcely-v-obci/.
Přejeme spoluobčanům klidné podzimní dny!
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY
Starosta obce Písařov podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
dne 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
Písařov
je volební místnost
zasedací síň Obecního úřadu v Písařově čp. 80
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Písařově.
ve volebním okrsku č. 2
Bukovice
je volební místnost
stará škola – čp. 6
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 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).

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.

5.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.

6.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní.

7.

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. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
V Písařově dne 3. října 2017 Ing. David Bořivoj, starosta obce

ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ V OBCI
V návaznosti na zahájení topné sezóny důrazně žádáme občany, aby neukládali do popelnic horký popel
bezprostředně před svozem nádob! Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni svozovou firmou, která měla
v naší obci při prvním říjnovém svozu negativní zkušenost s výsypem horkého popela.
Termíny svozových dnů do konce roku 2017 (vždy liché úterý): 24. 10., 7. 11., 21. 11, 5. 12, 19. 12.
Kontejnery na zelený odpad (bioodpad) budou na sběrných místech do konce měsíce října, v případě příznivého
počasí i v listopadu. Na sběrná místa budou opět přistaveny v dubnu příštího roku.
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ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU – VÝZVA PRO OBČANY
Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny č. 2 Územního plánu obce (dále jen „ÚPO“). Aktuálně platný územní plán je
zveřejněn na webových stránkách obce http://www.pisarov.cz/informace-o-obci/uzemni-plan-obce/ nebo je k nahlédnutí
na OÚ Písařov. Do změny mohou být zařazeny i požadavky občanů, případně podnikatelských subjektů.
Aby mohla být vaše žádost zahrnuta do Návrhu na pořízení změny ÚPO Písařov, musí obsahovat tyto náležitosti:
1. Předmět navrhované iniciace změny ÚPO, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně
prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní
plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).
2. Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku kat. území, ve kterém se pozemek nachází.
3. Doklad o vlastnickém právu předmětného území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou ne
starší než 3 měsíce.
4. Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.
5. Snímek katastrální mapy.
6. Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu
navrhované změny.
7. Zákres území, na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 2000.
Žádosti jsou přijímány na OÚ v Písařově do 31. 1. 2018. Žádosti, které budou neúplné nebo budou doručeny po
termínu, nebudou zařazeny do Návrhu změn ÚPO Písařov.
28. ŘÍJNA - OSLAVY DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Zveme všechny občany na pátek 27. 10. 2017, kdy si u Pomníku T. G. Masaryka a Pomníku padlých připomeneme Den
vzniku samostatného československého státu a konec 1. světové války.
K oběma událostem došlo před 99 lety, vznik samostatného československého státu je datován na 28. října 1918. Jako
konec 1. světové války je udáván 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11
hodin). Oslavy budou zahájeny setkáním u pomníků v 17,00 hodin. Po krátkém oficiálním programu bude následovat
lampiónový průvod dětí i dospělých k Obecnímu úřadu. Program bude pokračovat setkáním u táboráku s ohňostrojem!
Tradiční občerstvení zajistí SDH Písařov.
Z historie pomníků (převzato z publikace Jana Jurenky Písařov, minulost obce)

Rekonstrukce Pomníku padlých
Pomník padlých byl v roce 2017
zrekonstruován za použití dotace
z Ministerstva obrany ČR ve výši
92.000,- Kč. Celkové náklady
činily 116.637,- Kč. Až při obnově
pomníku byla pod čelní žulovou
deskou obětem 2. sv. války
objevena
původní
pískovcová
deska z roku 1923 s nápisem:
VÁM, KTEŘÍ JSTE NEDOŽILI
VELIKÉHO DNE,
KDY NÁROD ROZTRHAL
POUTA POROBY.

Vzhledem ke špatnému stavu byla
zhotovena kopie této desky a
osazena na své původní místo.
Žulová deska obětem 2. sv. války
byla umístěna do volné niky na
zadní části pomníku. Předmětem
obnovy byla zejména oprava,
zpevnění
a
přespárování
rozpadajícího se hadcového soklu,
očištění, impregnace a opravy
hlavní sochy „Slovana trhajícího
okovy“ a rovněž vysekání a osazení
kopií reliéfu plačící ženy a původní
…….pískovcové desky s nápisem.
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TJ TATRAN PÍSAŘOV – ODDÍL KOPANÉ
Mužstvu Písařova patří po deseti odehraných kolech 5. místo v tabulce III. třídy okresu Šumperk. Do konce podzimní
části sezóny zbývá odehrát tři kola a v případě příznivého počasí ještě předehrávku. Cíl trenéra Petra Vícence, skončit po
podzimu do 3. místa, je tak stále hratelný. Na druhé Rovensko ztrácí Písařov tři body a na třetí Úsov pouze bod. Další
domácí utkání odehrajeme v neděli 29. 10. od 14,30 hodin proti Malé Moravě. Přijďte fandit!
SK PAŠERÁK PÍSAŘOV: DĚTSKÝ POHÁR
S novým školním rokem bylo zahájeno tradiční sportování SK Pašerák, kterého se pravidelně účastní přes dvacet dětí z
Písařova. Pod vedením Ladislava Drážného proběhlo v rámci Dětského poháru 2017 pět podzimních závodů: Běh na 300
metrů, Cyklistická časovka, Podzimní kros, Halový běh a Šestiminutovka.

INZERCE
Kominík p. Vrabec bude provádět čištění komínů 24. 10. 2017. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ do 23. 10.
OTEVÍRACÍ DOBA
PRODEJNY JEDNOTA

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTA
PARTNER

Obec Písařov používá mobilní
verzi webu

http://www.pisarov.cz

@obecpisarov
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