OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 1 (březen), ročník 2018
Vážení spoluobčané,
čtenáři zpravodaje pro Písařov a Bukovici,
první čtvrtletí roku se nese ve znamení přípravy rozpočtu obce a s tím souvisejících investic na kalendářní rok 2018.
S končícím zimním obdobím se potýkáme s poruchami na vodovodním řadu. Lokalizaci poruch nám ztěžuje promrzlá
půda. Vzhledem k častým poruchám budeme nuceni investovat do oprav nejproblematičtějších úseků vodovodního řadu. I
přes tento fakt se snažíme zachovat cenu vodného na nejnižší možné úrovni. Pro rok 2018 zůstává vodné na ceně
16,- Kč/m3 a stále tak patří mezi nejnižší v rámci celé republiky. V oblasti odpadového hospodářství bude zachován 14 –
ti denní cyklus svozů popelnic, základní poplatek za odpady se pro rok 2018 zvyšuje ze 450,- Kč na 500,- Kč. Důvodem
je zvýšení množství odpadů a nákladů na svoz a separaci v minulém roce. V roce 2016 připadalo na každého občana 353
kg odpadu, v roce 2017 to bylo o 70 kg více. Termíny svozů pro letošní rok a množství vyprodukovaného odpadu za rok
2017 uvádíme v další části zpravodaje.
Od měsíce února probíhá komplexní rekonstrukce nadzemního podlaží budovy obecního úřadu – kanceláře a zázemí
úřadu. Akci ve finančním objemu cca 2,5 mil. Kč provádí firma Experior Zábřeh, která uspěla ve výběrovém řízení.
Úpravy navazuji na předchozí etapy, provedené během posledních deseti let. V roce 2009 proběhla výměna oken a dveří
v ceně cca 450 tis. Kč, v roce 2012 byla opravena střecha za cca 1,2 mil. Kč, v roce 2013 došlo ke zlepšení tepelně
technických vlastností budovy tj. zateplení a fasáda za cca 1,9 mil. Kč. Předpokládaný termín ukončení současných prací
je v dubnu 2018. Poslední etapou úprav bude rekonstrukce přízemí, včetně elektroinstalace, vytápění a zázemí sálu
(kuchyňka, bar). Tyto úpravy jsou plánovány v letech 2019 – 2020.
V letošním roce bude zahájena přestavba bývalé školy u kostela. Na projekt „Multifunkční dům Písařov – Komunitní
centrum a bytové jednotky“ nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. V 2. nadzemním podlaží a v podkroví
bude vytvořeno sedm bytových jednotek. Rozpočet této části projektu činí 10,9 mil. Kč. Obci byla přidělena podpora
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 8,1 mil. Kč. V 1. nadzemním podlaží bude zbudováno komunitní centrum
(společenský sál s kuchyňkou, dílna a kancelář pro sociální služby), tato část stavby je rozpočtována na 5 mil. Kč. Na
komunitní centrum je rovněž podána žádost o dotaci.
Ve fázi projektových záměrů je příprava zasíťování stavebních parcel naproti fotbalovému hřišti a výstavba nové
mateřské školy. Ve střednědobém plánu rozvoje obce připravujeme vybudování víceúčelového hřiště naproti škole.
Rovněž je zpracována studie na vybudování obecního rybníka v dolní části obce (pod Kocandou) s cílem zvýšení
ekologické stability a biodiverzity území, v neposlední řadě vytvoření relaxační a turistické lokality poblíž obce. Případná
realizace uvedených záměrů předpokládá spolufinancování z dotačních zdrojů.
Ve zpravodaji dále najdete informace k připravovanému sjezdu rodáků, výsledky tříkrálové sbírky, poděkování
Bukovského babince a nabídku pomoci při zpracování daňového přiznání. Připojujeme informace základní a mateřské
školy včetně „střípků z historie písařovské školy“. Nechybí termíny nejbližších akcí v obci, rozpis fotbalových utkání na
jarní část sezóny a informace o velikonočních bohoslužbách.
Přejeme všem spoluobčanům hezké jaro!
SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL 2018
V letošním roce uplyne již 740 let od vzniku naší obce. Na pouť ve dnech 13. až 15. července 2018 hodláme uspořádat
sjezd rodáků a přátel. Jedná se o tradiční akci, která se v Písařově koná od roku 1968 vždy po 10 letech, výjimkou bylo
výročí 725 let obce v roce 2003. Při této příležitosti si chceme připomenout, že zhruba 30 generací od roku 1278 tady
prožilo spokojené i krušné časy, zápasilo s málo úrodnou půdou, hledalo obživu v kartáčnictví i v pašování. Mnozí často
odcházeli do světa, což se stalo pro „pašeráky“ z Písařova pověstným. Po válce se mnoho našich občanů odstěhovalo do
sousedních obcí. Chceme, aby ti, kteří byli nuceni odejít i jejich potomci, na svou obec nezapomněli. Rádi bychom
přispěli k tomu, aby i oni pociťovali sounáležitosti k Písařovu.
V únoru letošního roku se poprvé sešel přípravný výbor, který vytvořil koncept třídenního programu, jehož hlavním cílem
bude setkání rodáků a přátel obce všech generací. Uvítali bychom, kdyby naši občané své příbuzné a známé na sjezd
rodáků a přátel včas pozvali a sami dle svých možností přispěli k jeho zdárnému průběhu. V této fázi bychom chtěli
požádat o zapůjčení historických fotografií, maleb či obrazů, které vlastníte a které mají vztah k obci.
Přípravný výbor sjezdu rodáků a přátel obce Písařov
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NAŠE OBEC PŘED 40 LETY aneb CO SE PSALO V ROCE 1978
Naše obec Písařov patří mezi nejstarší obce na Štítecku. V letošním roce uplyne již 700 let od jejího vzniku. První zmínka
je z roku 1278. K tomuto významnému výročí bude uskutečněn na pouť sjezd rodáků a přátel obce Písařova. V letošním
roce oslaví náš oddíl kopané TJ Tatran 45 let své činnosti.
V obci – Výstavba: Vybudování kabin a sociálních zařízení na hřišti, výstavba mateřské školy, vyasfaltování veřejné
cesty do Sladké ulice, vybagrování rybníka v Bukovici – vodní nádrž, posílení prameniště v Písařově.
Obyvatelstvo: Celkový počet obyvatel naší obce dosáhl k 1. lednu 1978 celkem 1021 osob – z toho 489 mužů a 532 žen.
Stav k 31. prosinci 1978 – celkem 1006 osob – mužů 486, žen 520.
Z toho Bukovice (61 mužů a 78 žen) a Jakubovice (107 mužů a 109 žen).
Hospodářský život v obci: Dřevotvar – v naší obci je 1 továrna, kde pracuje celkem 77 lidí, z toho 32 mužů a 45 žen.
Průměrný věk zaměstnanců se pohybuje kolem 45 roků. Zaměstnanci si vydělají průměrně 1.520 Kčs. Hlavní druhy
výrobků jsou – dřevka pro slepecká družstva, dřevka pro export, drátěné kartáče, žíněné smetáky a různé technické
kartáče.
Středisko rostlinné výroby – středisko hospodaří na výměře 1559 ha zemědělské půdy při zaornění půdy se zastoupením
53,9% obilovin, 5,9% brambor a 40,2% krmných plodin z orné půdy. Výroba je zajištěna 39 pracovníky a dále pracemi
střediska komplexní mechanizace. Průměrný výdělek pracovníků střediska činí 1968 Kčs.
Středisko chovu skotu Písařov – zahrnuje dojnice, jalovice, odchov telat. Stavy skotu k 31. 12. 1978 činily 1116 kusů,
z toho 292 dojnic. Výroba je zajišťována 53 pracovníky střediska. Průměrný výdělek je 2797 Kčs.
Kino: V roce 1978 navštívilo kino v Písařově 3 587 návštěvníků. Celkem se konalo 140 představení. Celková roční tržba
dosáhla částky 9 715 Kčs. Vedení kina zůstalo stejné, žádné zvelebování prostor nebylo podniknuto. Kino dostalo čestné
uznání od odboru kultury ONV v Šumperku za dosažení dobrých výsledků v soutěži kin v roce 1978.
Tělovýchova a sport v obci: V roce 1978 byla činnost Vzorné TJ Tatran opět zaměřena na oddíl kopané a lyžování.
Nový výbor: Jan Altmann – předseda, Drahomír Smrčka – org. pracovník, Robert Langhammer – předseda PVK,
František Janků – hospodář, Luděk Langhammer – místopředseda. Další členové výboru: František Kubíček, Jaroslav
Kocián, Pavel Pávek, Zdeněk Smrčka, Jaroslav Vícenec, Josef Zacpal. Počet členů je 141. Z toho: muži – 77, ženy – 18,
dorostenci – 15, dorostenky – 3, žáci – 17, žačky – 11.
Oddíl kopané – družstva oddílu kopané – žáci, dorost a dospělí ukončili jarním kolem soutěž 1977/78 a všichni se udrželi
v Okresním přeboru. Dospělí byli v tabulce ze 14-ti oddílů na 9. místě. Byla započata nová soutěž 1978-79, do které
v podzimní části nenastoupili dorostenci, poněvadž jich bylo málo a někteří byli zařazeni do družstva dospělých. 45.
výročí založení oddílu kopané bylo oslaveno při otevření nově vybudovaných kabin a soc. zařízení. Bylo uskutečněno
přátelské utkání proti internacionálům Slávia Praha, kde prováděl výkop legendární zasloužilý mistr sportu František
Plánička. Zápas sledovalo 500 diváků.
Oddíl lyžování – oslavil 45. výročí založení oddílu vítězstvím v soutěži „O nejaktivnější oddíl ČSR“, v tomto roce mu byl
udělen nejvyšší stupeň „Vzorný oddíl lyžování“. Vyhrál pětikolovou soutěž o putovní pohár OV VSL ČSTV a v soutěži o
putovní pohár ONV odboru šk. obsadil 3. místo. Náš oddíl se zúčastnil 13 lyžařských závodů s 27 závodníky a 10
předžáky.
Povětrnostní poměry v Písařově: Sledováním počasí se po léta zabývá občan Jan Jansa z Bukovice, pečlivě vše zapisuje
a již hezkou řadu let předává zprávy naší kronice.
Vodní srážky v roce 1978 – 755 mm, sluneční svit v roce – 1297 hodin, průměrná teplota roku +6,2 °C. Poslední mrazy
zjara: 7.4. -8 °C, 12.5. -5 °C, 14.6. -2 °C. První mrazy na podzim: 20.10. -1°C, 27.10. -2 °C.
Dne 9. srpna řádila v našem kraji veliká vichřice.

POMOC S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM
Finanční úřad v Šumperku v letošním roce opět připravil výjezdy pracovníků FÚ na vybrané obce s cílem
pomoci fyzickým osobám s podáním daňových přiznání.
V Písařově budou pracovníci finančního úřadu ve čtvrtek 15. března 2018 od 8,30 hod. do 11,30 hod.
a od 12,00 hod. do 15,00 hod. na sále OÚ Písařov. K dispozici budou formuláře a bezplatná pomoc
a rada odborných pracovníků FÚ, kteří Vám sdělí potřebné informace, popř. pomohou s vyplněním daňových přiznání,
provedou kontrolu formální správnosti a vyplněná daňová přiznání předají na podatelně FÚ v Šumperku. Služby mohou
využít také občané z okolních obcí.
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VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA ODPADY A ZE PSŮ V PÍSAŘOVĚ
Výběr poplatků v Písařově bude probíhat v termínu od pondělí 23. dubna do středy 25. dubna 2018.
VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA ODPADY A ZE PSŮ V BUKOVICI
Výběr poplatků v Bukovici proběhne v úterý 24. dubna 2018 od 14,00 do 15,00 hodin.
Poplatky za komunální odpad a poplatek ze psa je nyní možné provést bezhotovostně. Poplatník nahlásí na
e-mailovou adresu: obec.pisarov@seznam.cz požadavek na platbu. Následně mu bude spočítána částka k úhradě
a přidělen variabilní symbol a občan může provést úhradu převodem z účtu.
Poplatek za psa: Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Termín úhrady – v úředních dnech (pondělí,
středa) do 31. 3. 2018, s ohledem na přestavbu kanceláří OÚ je termín prodloužen do 30. 4. 2018.
Výše poplatku:
a)
za prvního psa - 150,00 Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 300,00 Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu - 100,00 Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu - 300,00 Kč
Osvobození: od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu

Komunální odpad: Termín úhrady – v úředních dnech (pondělí, středa) do 30. 4. 2018. Základní výše
poplatku: 500,00 Kč / osoba
Slevy a osvobození:
Osvobození: od poplatku se osvobozuje
a)
poplatník, který se zdržuje více jak 10 měsíců v kalendářním roce mimo území ČR
b)
poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (na adrese čp. 80 Písařov), u nichž není znám skutečný pobyt
c)
poplatníci, kteří jsou více jak 10 měsíců v kalendářním roce umístěni v léčebnách dlouhodobě nemocných a jiných
zdravotnických zařízeních
d)
poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV za podmínky, že je současně plátce poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a dále za
podmínek, že uvedenou stavbu nepronajímá a tato neslouží k podnikatelské činnosti
Úleva ve výši 50% sazby dle Čl. 4:
a)
dětem do 15 let věku, který v kalendářním roce dovrší
b)
studentům středních a vysokých škol, kteří jsou po dobu studia ubytováni na internátech, kolejích či jiných ubytovacích
zařízeních
Úleva ve výši 20% sazby dle Čl. 4:
a)
osobám, které dovrší v kalendářním roce 70 let a starší
b)
osobám zdravotně postiženým, které vlastní průkaz 2. stupně (ZTP) a 3. stupně (ZTP/P).

Vodné: Předběžné termíny úhrady – červen a prosinec 2018 - na základě přesného data zveřejněného
ve Zpravodaji a na webových stránkách obce. Vodné pro rok 2018 činí 16,- Kč/m3.
Slevy a osvobození: nejsou poskytovány

ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ V OBCI
Za rok 2017 bylo na území obce vyprodukováno 171 tun komunálního odpadu (v roce 2016 – 166 tun). Podařilo se
vytřídit 32 tun papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů (obdobně jako v roce 2016). V roce 2017 bylo svezeno
celkem 98 tun bioodpadu (v roce 2016 – 59 tun), v kontejneru na textil bylo v uplynulém roce 1990 kg oděvů,
v kontejneru na elektroodpad a mobilním sběrem bylo shromážděno 600 kg vyřazených elektrospotřebičů. Na jednoho
občana tak připadá v průměru 423 kg odpadu za rok (v roce 2016 to bylo 353 kg). Z toho 241 kg činí komunální odpad (v
roce 2016 – 228 kg), 44 kg tříděný odpad (stejně jako v roce 2016) a 138 kg bioodpad (v roce 2016 – 81 kg). Nárůst
množství komunálního odpadu a bioodpadu je vyvážen skutečností, že na katastru obce neevidujeme žádnou „černou“
skládku.
Termíny svozových dnů pro rok 2018 (vždy liché úterý): 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7.,
31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 V PÍSAŘOVĚ
S vděčností za rekordní výtěžek, v úžasu ze štědrosti a solidarity, kterou jste nám prokázali, Vám
přinášíme výsledky letošního tříkrálového koledování. Děkujeme za pomoc a podporu všem vzácným
lidem, kteří spolu s námi žijí v naší obci a buď koledovali, nebo jako navštívené domácnosti přispěly do
tříkrálové, sbírkové pokladničky.
V letošním roce pak zcela jistě budeme darované prostředky směřovat například na následující
projekty: podpořit domácí zdravotní a paliativní péči, budujeme mobilní hospic pro ty, kdo chtějí důstojně zemřít
doma mezi svými, pokračovat v přímé pomoci potřebným lidem a rodinám v nouzi, příspěvky chudším na složité
životní a sociální situace se zvláštním zaměřením na děti, zafinancovat rozvoj projektu SOREHA, který se zaměřuje na
podporu lidí s psychickým (duševním) onemocněním.
Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás zavazuje,
poskytnuté dary se budeme opět snažit využít co nejsvědomitěji.
V jakémkoliv okamžiku jsme zde pro Vás, kdykoliv během roku přivítáme Vaše náměty, tipy na pomoc lidem v
nouzi, na kontaktu telefon: 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Usilujeme o to, aby získané finance
v co nejvyšší míře pomáhaly tam, odkud pocházejí, kde nám je dárci věnovali.
Výsledky Tříkrálové sbírky v Písařově a Bukovici: Písařov – 20.306,- Kč, Bukovice – 7.365,- Kč.
V Písařově koledovaly 4 skupinky- celkem 17 dobrovolníků.
Za tříkrálové koledníky Hlásná Alena
INFORMACE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSAŘOVĚ
V základní škole je v letošním školním roce zapsáno 35 žáků od 1. do 5. ročníku. S ohledem na
předpokládaný nárůst žáků na 40 bude pro školní rok 2018/2019 zřízena další kmenová třída.
Podle počtu zapsaných prvňáků bude rozhodnuto o zřízení samostatné třídy. V současné době
probíhá rekonstrukce kanceláři (sborovna a ředitelna) a kabinetů v 2. nadzemním podlaží.
Přístavba třídy proběhne v letních měsících. Cílem je zejména zkvalitnění materiálně
technického zázemí a psychohygienických podmínek pro žáky i zaměstnance. V jarních
měsících proběhnou zápisy do mateřské školy a 1. třídy. Zápis do 1. ročníku základní školy
v Písařově proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018. Zápis se týká děti narozených od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012 (tj. věk 6-ti let k 31. 8. 2018) a děti s odkladem povinné školní docházky v loňském školním roce.
K zápisu se mohou také dostavit „pětileté“ děti (tzv. předčasné přijetí): děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 12.
2012 budou potřebovat k zápisu doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Děti narozené od 1. 1. 2013 do
30. 6. 2013 budou potřebovat k zápisu doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského pediatra.
Zápis do mateřské školy v Písařově proběhne ve čtvrtek 3. května 2018. V souladu se školským zákonem platí
kritéria pro přednostní přijímání dětí do mateřské školy, která zohledňují věk dětí a místo trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu. V současné době kapacita mateřské školy nepostačuje a obec Písařov, jakožto zřizovatel školy, hledá
možnosti pro rozšíření její kapacity. Provozně nejvýhodnější varianta na přístavbu stávající budovy byla zavrhnuta
z důvodu nedořešených majetkových poměrů (pozemku pro přístavbu) a vysokých nákladů na přístavbu (cca 15 mil. Kč).
Jedinou možnou variantou je tedy stavba nové školky na obecních pozemcích v blízkosti stávající budovy (tato varianta je
rozpočtována na cca 6 mil. Kč). Zastupitelstvo obce doposud o výstavbě definitivně nerozhodlo. Od 1. září 2018 bude
tedy otevřena jedna třída mateřské školy s maximální kapacitou 28 dětí. Rodiče mladších dětí tedy mohou předpokládat,
že jejich děti nebudou z kapacitních důvodů přijaty. Počet volných míst v mateřské škole bude upřesněn po vyhodnocení
zápisu do 1. ročníku základní školy. Podrobné informace k zápisům získají rodiče ve škole a na internetových stránkách:
http://www.zspisarov.cz
Část veřejnosti vnímá výstavbu nové školky negativně a to zejména v souvislosti s nejistým demografickým vývojem a
rovněž s ukončením provozu školy v budově „u kostela“ v roce 2010, která je v současné době přestavována na
„Multifunkční dům Písařov – Komunitní centrum a bytové jednotky“. Před deseti lety, tedy v době rozhodnutí o sloučení
provozu, bylo v mateřské škole zapsáno 16 dětí a do základní školy docházelo 24 žáků. Provozní náklady obou „školních
budov“ byly finančně náročné a stav budov již neodpovídal požadavkům na kvalitní vzdělávání. Rekonstrukcí budovy
„školky“ v letech 2009 – 2010 za cca 6 mil. Kč (s využitím dotace Operačního programu životního prostředí) bylo
získáno kvalitní zázemí pro vzdělávání a došlo k razantnímu snížení provozních nákladů. Nyní nám začíná být budova
„malá“ a zastupitelstvo obce je před podobným rozhodnutím jako před deseti lety. Na případnou výstavbu „nové“ školky
můžeme nahlížet i tak, že pokud za deset let nebude potřebná pro předškolní vzdělávání, může obec budovu účelně využít
jako prostor pro bezbariérový byt, knihovnu či malou tělocvičnu.
Mgr. Jiří Pavlas, ZŠ a MŠ Písařov
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INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PÍSAŘOV
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
29. 3. 2018
30. 3. 2018
31. 3. 2018
1. 4. 2018
2. 4. 2018

TERMÍNY AKCÍ V OBCI
A OKOLÍ
10. 3. 2018 (sobota)
Dětský maškarní karneval Jakubovice
14,00, OÚ Jakubovice, pořádá obec
Jakubovice

Zelený čtvrtek 16,00
Velký Pátek 16,00
Bílá sobota - Vigilie Vzkříšení 19,30
Neděle velikonoční 8,30
Pondělí velikonoční 8,30

17. 3. 2018 (sobota)
Dětský karneval v Písařově
15,00, OÚ Písařov, pořádá ZŠ a MŠ
Písařov a SDH Písařov

S přáním Božího požehnání P. Vitalij Molokov

15. 4. 2018 (neděle)
Meluzína z komína
divadelní představení nejen pro děti,
16,00, sál OÚ Písařov, pořádá SDH
Písařov
27. 4. 2018 (pátek)
Pálení čarodějnic v Písařově
16,00, amfiteátr Písařov, pořádá ZŠ a
MŠ Písařov a SDH Písařov
28. 4. 2018 (sobota)
Pálení čarodějnic v Jakubovicích
30. 6. 2018 (sobota)
Dětský den v Jakubovicích
13. – 15. 7. 2018 (pátek – neděle)
Sjezd rodáků a přátel obce Písařov
V kalendáři jsou uvedeny pouze akce, u
kterých je již stanoven termín konání.
Termíny ostatních akcí budou upřesněny
(např. kácení máje, táboráky, atd.).

TJ TATRAN PÍSAŘOV – ODDÍL KOPANÉ
Jarní část soutěže III. třídy mužů bude
zahájena 25. března. Cílem mužstva Tatranu
je pozice do 3. místa tabulky. Tabulku po
podzimní části sezóny vede Mohelnice B s
35 body, druhé je Rovensko s 31 body. Třetí
Úsov má 29 bodů a čtvrtý Písařov o bod
méně.
Tatran Písařov sehraje v neděli 11. března
první přípravné utkání na umělé trávě
v Šumperku proti Rapotínu B. Příprava
pokračuje
třídenním
soustředěním
v Herolticích, jehož součástí bude přípravné
utkání proti známému soupeři z Malé
Moravy. Utkání bude sehráno v sobotu 17.
března na hřišti v Písařově nebo na umělé
trávě v Šumperku (dle podmínek). První
mistrovský zápas odehraje Písařov na
domácím hřišti 25. března proti mužstvu
Postřelmova B.

ROZPIS – JARO 2018
Kolo
příprava
příprava
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Termín
NE 11. 3.
SO 17. 3.
NE 25. 3.
SO 31. 3.
NE 8. 4.
NE 15. 4.
NE 22. 4.
SO 28. 4.
NE 6. 5.
NE 13. 5.
NE 20.5.
NE 27. 5.
SO 2. 6.
NE 10. 6.
SO 16. 6.

Čas
15:00
14:00
15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Soupeř
Rapotín B – Písařov, UT
Písařov – Malá Morava
Písařov – Postřelmov B
Rovensko – Písařov
Písařov – Ruda B
Leština B – Písařov
Písařov – Krchleby
Úsov – Písařov
Písařov – Podolí
Palonín – Písařov
Písařov – Lukavice
Písařov – Mohelnice B
Vikýřovice – Písařov
Písařov – Jedlí
Malá Morava – Písařov
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STŘÍPEK Z HISTORIE PÍSAŘOVSKÉ ŠKOLY
Prostřednictvím obecního zpravodaje vám posílám v předjarním čase, který nás asi ještě trochu potrápí, krátkou
vzpomínku na někdejšího učitele v Písařově Viléma Cabáka. Písařov byl jedním z jeho zastavení při profesním putování
menšinovým českým školstvím po severní Moravě. Ze zdroje v šumperském archivu jsem zjistil, že v Písařově nastoupil
jako výpomocný učitel na měšťanskou školu po odchodu učitele Jaromíra Hanzlíčka 16. ledna 1925. Narodil se na
Ostravsku v početné dělnické rodině a své vzdělání ukončil na reálce v Jevíčku v roce 1923. Jeho první štací byla česká
škola v Luké u Olomouce. V dalším školním roce pracoval na škole v Zábřehu a po půl roce už putoval od vlaku do
poněkud vzdáleného Písařova. Jak později často vzpomínal, vzdálenost ho trochu zaskočila. Pak už následovaly
Šternberk, Mohelnice, za války Boskovice. Svou budoucí manželku poznal jako začínající kantorku ve Šternberku.
Pocházela z kantorské rodiny Halířovy z Olšan. Ještě v Mohelnici se manželům Cabákovým narodila dcera Zdeňka a o
dva roky později syn Ivan. Třetí dcera, moje manželka Alena, se narodila až v závěru války v Boskovicích. Cabákovi byli
necelých osm let před válkou zaměstnáni na české měšťance v Mohelnici, byli činní v Národní jednotě, Sokole a měli ve
svém domě první českou knihovnu. Mohelnice byla spíše německá. Proto zde nebyly pro národní život jednoduché
podmínky. Mnichov znamenal ze dne na den na čas konec českého školství ve městě v právě dostavěné budově měšťanky
a také konec existence českých učitelů, kteří si museli hledat místo a s rodinami bydlení jinde. Po válce se rodina
přesunula do Šumperka. Vilém Cabák byl ministerstvem školství jmenován okresním osvětovým inspektorem. Měl na
starosti obnovu a zakládání knihoven v často dosídlených pohraničních vískách, které objížděl služebním autem. Jeho
učitelským oborem byla po doplňujícím soukromém studiu ještě koncem dvacátých let matematika, kreslení, dokonce i
těsnopis, ale byl to člověk širokého kulturního rozhledu a mimořádného pracovního nasazení a lze dnes s jistotou tvrdit,
že jeho nová práce mu doslova seděla a byla úspěšná a obětavá zároveň. V šumperském archivu je zápis o jednom
osvětovém večeru v Dlouhomilově. Za účast místních občanů se v sále přednášelo, četlo, promítalo. Kromě Viléma
Cabáka byla zpravidla přítomna některá ze šumperských učitelek a někdy i starší dcera s kamarádkou Jarmilou
Uhlířovou-Strnadovou z gymnázia. Ta ve svých 86 letech dodnes žije v Praze a vzpomíná na svou spolužačku Ludmilu
Valentovou-Šlesingerovou z Písařova. Osobní nasazení účinkujících muselo překonávat technickou nedokonalost
promítání. Takové akce už dnes nejsou, doba se změnila, ale tehdy měly svůj význam, především vzdělávací, kulturní i
společenský. V roce 1952 začal Vilém Cabák znovu kantořit v základním školství v Šumperku, nějaký čas dokonce
v rámci jedenáctiletky. Manželka Zdeňka jako někdejší industriální učitelka přešla na mateřskou školu a později byla i
ředitelkou závodní školky v šumperské Hedvě. Všechny děti v rodině postupně absolvovaly šumperské gymnázium a
později i olomouckou univerzitu. Starší dcera Zdeňka pracovala celý život v Šumperku ve zdravotnictví v laboratoři. Syn
Ivan začínal jako odborný asistent na nynější Slezské univerzitě v Opavě a později dlouhá léta pracoval na
přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci v oboru fyziky. Dosáhl vědeckých hodností a byl i prorektorem.
Mladší cena Alena vystudovala na této fakultě matematiku a fyziku a několik let učila na středních školách v Mohelnici a
v Šumperku. Po našem odchodu do Prahy se začala věnovat programování na ústředí Vojenských lesů a statků. Rodina
pokračuje dnes vnoučaty a pravnoučaty v Olomouci, Bruntále, Šumperku i u nás v Praze, kam jsme se po 7 letech
společného života v Šumperku přestěhovali. Kantorská rodina Cabákova mne inspirovala i tomu, že jsem začal učit
v Šumperku na tehdejší SEŠ a pokračoval v ekonomickém školství v Praze až do roku 1990. Vilém Cabák zemřel jako
ovdovělý důchodce v roce 1976. I v důchodu úspěšně doučoval v domácím prostředí matematiku. Dodnes vidím jeho
kartotéku s příklady v dřevěném šupleti, ale vzpomínám si, jak mezi domácími pracemi trávil každodenně spoustu času
nad bohatou sbírkou reprodukcí a výkresů, vytvořenou během desítek let kantořiny. Stěhování a likvidace domácnosti to
vše odnesly do ztracena. Zůstává už jen vzpomínka dnes již starších pamětníků na obětavého a neúnavného, trochu
přísného, v jádru velmi poctivého člověka a kantora. Je dobře, že v jiných podmínkách, pro náš život podstatně
příznivějších, než byly před válkou, se mezi námi ještě najdou lidé podobných vlastností v různých povoláních. A tam
nahoře u vás na kopci to určitě pociťujete a potřebujete k životu víc než my někde ve velkém městě. V příštím příspěvku
se podíváme na desítky let starý článek z novin v šumperském archivu o tom, jak se vydařil školní výlet z Písařova do
Olomouce.
Ing. Ladislav Havlíček, Praha, únor 2018
VÝSLEDKY TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
Na sklonku roku 2017 proběhl tradiční turnaj ve stolním tenisu. Muži byli rozlosování do 3 skupin podle věku (skupina A
– do 26 let, skupina B – do 40 let, skupina C – nad 40 let). Vítězem skupina A se stal Jaroslav Bartůněk, skupinu B ovládl
Robert Jurásek a ve skupině „veteránů“ zvítězil Lubomír Habermann. Absolutním vítězem turnaje se stal Jaroslav
Bartůněk. V kategorii žen si zahráli pouze dvě soupeřky a to Pavla Vícencová a Kristýna Pinkasová (s výsledkem 2:1 pro
domácí hráčku).
INZERCE – Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět čištění komínů 21. 3. 2018. Zájemci ať se hlásí na obecním
úřadu do 15. 3. 2018.
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