OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 1 (únor-březen), ročník 2012
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se bude konat dne 15.3.2012 v 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Písařov.
POPLATKY PRO ROK 2012
Komunální odpad
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 31.3.2012.
Základní výše poplatku: 400,00 Kč/osoba
Slevy a osvobození:
Úleva ve výši 50% sazby:
- děti do 15 let věku, který v kalendářním roce dovrší
- studenti, kteří jsou ubytováni na internátech, kolejích či jiných ubytovacích zařízeních – na základě předloženého
potvrzení
Úleva ve výši 20% sazby:
- osoby, které dovrší v kalendářním roce 70 let a starší
- osoby zdravotně postižené, které vlastní průkazku 2. stupně /ZTP/ a 3. stupně /ZTP/P/ - na základě předložení průkazky
Poplatek za psa
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 31. 3.2012.
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
Vodné
Termíny úhrady: červen, prosinec - na základě přesného data zveřejněného ve Zpravodaji a na webových stránkách obce
Vodné: 14,00 Kč/m3
Slevy a osvobození: nejsou poskytovány
VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ V BUKOVICI
Výběr poplatků v Bukovici proběhne 2.4.2012 od 14,00 do 15,00 hodin. Budou vybírány poplatky za odpady a ze psů.
KONTROLA VODOMĚRŮ
S ohledem na mrazivou zimu žádáme všechny majitele nemovitostí (zejména chat a chalup) o kontrolu technického stavu
vodoměrů. V případě prasknutí vodoměru prosíme o nahlášení na OÚ Písařov.
ODPADY
Svozovým dnem je vždy úterý. Do konce března probíhá svoz každých 14-dní. Od dubna jedenkrát měsíčně.
28.2.2012, 13.3.1012, 27.3.2012, 24.4.2012, 22.5.2012, 19.6.2012
Na sběrných místech jsou od měsíce února umístěny popelnice pro směsný odpad a kovy.
Popelnice jsou rozlišeny dle barev:
žlutá – plasty, červená – nápojové kartony, modrá – papír, dvě zelené – bílé a barevné sklo, hnědá – kovy, černá – směsný
odpad. Do směsného odpadu patří vše, co se nepodaří vytřídit do všech ostatních popelnic.
S výjimkou nebezpečného odpadu – ten je svážen 2x ročně nebo jej můžete po dohodě uložit ve shromaždišti odpadu. Do
těchto popelnic rovněž nepatří vyřazené elektrospotřebiče – ty můžete uložit do sběrného boxu v budově OÚ Písařov.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ KNIHOVNY V ROCE 2011
Místní knihovna půjčovala v roce 2011 každý pátek od 16,00 hod. do 18,00 hod. Funkci knihovnice vykonávala paní
Karla Teplá. V databázi knihovny obce byl zapsán přírůstek 17 svazků monografií v hodnotě 4.298,- Kč. Knihovna
neodebírala žádný časopis. V roce 2011 knihovna nepořádala žádnou kulturní akci. Knihovna dosáhla celkem 584
výpůjček, tj. o 351 výpůjček více než v roce 2010. Čtenářů se zaregistrovalo celkem 11, z toho 3 děti do 15 let. Uživatelů
internetu bylo celkem 314, tj. o 57 více než v roce 2010. Půjčovnu navštívilo celkem 108 čtenářů, tj. o 34 návštěv více
než v roce 2010. Ve výměnných souborech určených k cirkulaci bylo dodáno do knihovny celkem 60 svazků monografií
z výměnného fondu, do Městské knihovny Štíty bylo vráceno z knihovny v Písařově celkem 53 svazků.
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 FÚ 15. března 2011 od 8,00 hod. do 15,00 hod. v zasedací místnosti 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.
Bliţší informace k daním najdete na: www.mfcr.cz a www.cds.mfcr.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL
SDH Písařov a ZŠ a MŠ Písařov vás srdečně zvou na Dětský karneval, který se koná
v sobotu 17. března v 15,00 hod. na sále OÚ Písařov. Program a občerstvení zajištěno.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V OBCI
Celkovým výtěžkem 1 137 913 Kč,- skončila letošní, v pořadí již třináctá, Tříkrálová sbírka na Zábřežsku. V Písařově
koledníci vykoledovali 15 042,- Kč, v Bukovici 7 700,- Kč.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli a také koledníkům, kteří věnovali svůj čas a v obci koledovali. Podrobnější
informace o průběhu a výsledcích koledování najdete na www.charitazabreh.cz A.Hlásná
VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH ZÁVODŮ V BĚHU NA LYŢÍCH
Ve středu 15.2.2012 proběhly školní závody v běhu na lyžích.
Závodů se zúčastnilo 14 dětí z 1. – 5. třídy. Výsledky závodů:
Kategorie mladší (1 okruh):
1. Adam Brix (1.třída) 2:06
2. Filip Haas (3.třída) 2:15
3. Jakub Rouča (3.třída) 2:30
4. Iveta Černíčková (3.třída) 2:35
5. Zdeněk Kunčar (1.třída) 3:18
6. Jan Kunčar (1.třída) 3:47
7. Nikola Klimešová (3.třída) 4:06
8. Jaroslav Šula (1.třída) 4:30
9. Sára Naiserová (3.třída) 6:44

Kategorie starší (2 okruhy):
1. Nicola Schmidtová (5.třída) 5:04
2. Martin Pávek (4.třída) 5:32
3. Nikol Poláchová (4.třída) 6:00
4. Ondřej Macan (4.třída) 6:10
5. Natálie Šamalíková (5.třída) 8:20

Všem žákům, kteří měli chuť a odvahu zúčastnit se závodu patří velká pochvala. Výsledky závodů budou započítány
do Dětského poháru Pašerák. Fotografie ze závodu najdete na www.pisarov.cz

PRO BĚŢKAŘE - POŘAD BĚŢKOTOULKY Z ČERVENÉ VODY A OKOLÍ
Oblíbený televizní pořad Běžkotoulky zamířil tentokrát na Červenou Vodu. Reportéra Michala Jančaříka provedl nejen po
běžkařských trasách červenovodský starosta PaedDr. Miloš Harnych. Záznam pořadu najdete ve videoarchivu České
televize – viz odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10401441361-bezkotoulky/
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FOTBALISTÉ PÍSAŘOVA ZAHAJILI JARNÍ PŘÍPRAVU
V sobotu 25.2.2012 sehrál Tatran Písařov přátelské
utkání s mužstvem FK Bohdíkov. Pro Tatran to byl
první ostrý zápas po zimní pauze, který přinesl řadu
nepřesností na obou stranách. Zároveň však nabídl
několik pěkných kombinací, které kvalitní povrch
umělé trávy v Zábřeze umožňuje. Trenér Písařova Petr Vícenec měl
možnost vystřídat většinu hráčů širšího kádru, s výjimkou náhradního
brankáře Marka Černého. Ve vyrovnaném utkání Písařov vstřelil
o gól více, Bohdíkov zase nastřelil dvě tyče. K příštímu přípravnému
utkání jede Písařov 11. března na umělou trávu do Šumperka, kde
změří síly se šumperskými dorostenci. Poté následuje 4-denní
soustředění mužstva v Herolticích. Jarní část Okresního přeboru
zahájí Písařov 31. března utkáním v Obědné.
FK Bohdíkov - Tatran Písařov 1:2 (1:1)
Branky: 43. Bohdíkov - 26. a 55. Šlésinger Z.
Sestava Tatranu Písařov: Sípos T. - Beran B., Vícenec L., Kubíček
Jos., Kubíček L. - Kubíček Jiří, Pávek P., Drobný J., Vícenec P. Benda J., Šlésinger Z. Střídali: Karger J., Bulín R., Kubíček M.

ROZPIS UTKÁNÍ
11.3. (ne) 10:00 Dorostenci Šumperk - T.P.
(přípravné utkání)
18.3. (ne) v jednání přátelské utkání v
Písařově
31.3. (so) 15:00 Obědné - T.P. (15.kolo)
8.4. (ne) 16:00 T.P. - Zvole (16.kolo)
14.4. (so) 16:00 Libina - T.P. (17.kolo)
22.4. (ne) 16:30 T.P. - Postřelmov (18.kolo)
28.4. (so) 16:30 Kamenná - T.P. (19.kolo)
6.5. (ne) 16:30 T.P. - Podolí (20.kolo)
13.5. (ne) 16:30 Dubicko - T.P. (21.kolo)
20.5. (ne) 16:30 T.P. - Loučná (22.kolo)
26.5. (so) 16:30 Hanušovice - T.P. (23.kolo)
3.6. (ne) 16:30 T.P. - Rapotín (24.kolo)
10.6. (ne) 16:30 T.P. - Loštice B (25.kolo)
17.6. (ne) 16:30 Hrabišín B - T.P. (26.kolo)

VÝSLEDKY ANKETY O UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V OBCI
Návštěvníci internetových stránek obce vyjadřovali názor na umístění kamerového systému v obci. Výsledky ankety:
Zastávka točka – 47 hlasů, Hasičská zbrojnice Písařov – 24 hlasů, Zahrada ZŠ a MŠ – 23 hlasů,
Před obecním úřadem – 17 hlasů, Amfiteátr – 14 hlasů, Jiné místo v obci – 13 hlasů.
Děkujeme za váš názor. Do poloviny března můžete na stránkách hlasovat v anketě: Libí se vám letošní zima?
HAMBÁLKY PO 25 LETECH
Píše se datum 24.8.1986... Nad Bušínem byl tehdy slyšet zvuk závodního motoru na dlouhou dobu naposledy... Poměrně
bohatá historie Bušínského kopce Hambálek, se začala psát v roce 1974. Konkrétně 8. září. Září bylo po celou dobu
tradičním termínem pro konání závodu na Bušínem. Počátek tohoto závodu sahá vlastně o kousek dál, do Hanušovic.
Tam se jezdila pod záštitou tehdejšího Zetoru Hanušovice rally, předchůdce rally Jeseníky. Při komplikacích s povolením
pro konání závodu, bylo tehdy navrhnuto samotnou dopravní policií, pamětníci znají pod zkratkou VB, aby se závod
přesunul nad Bušín, kopec Hambálek. Pod záštitou státního podniku Olšanské papírny tak vznikla mnohaletá tradice, kdy
se tehdy jely první závody do vrchu jako oblastní soutěž a postupně přes mistrovství ČSR se tento kopec objevil i na
svoje poslední tři ročníky v seriálu závodů mistrovství ČSSR a pár fotografií z tehdejších let najdete i v naší galerii na
webových stránkách.V historii lze najít mezi startujícími na tomto kopci mnoho i dnes známých jmen. Např. Otakar
Krámský, Josef Michl, Jiří Voves, Ivo Palmi, Tomáš Hank, Václav Lím a mnoho, mnoho dalších známých jmen a pojmů
naší vrchařské historie. Záměrně jsem vynechal pro Bušín jméno nejdůležitější. Tím jménem je Jan Janků. Místní
závodník, konstruktér a stavitel mnoha závodních strojů a především i pořadatel Bušínských závodů – Hambálka. Právě
díky panu Janků jsem mohl napsat tento článek a připomenout tak historii toho závodu, na kterou chceme s celým týmem
Mmotorsport navázat. Povídání o historii nejen tohoto kopce, ale vůbec o tehdejších závodech a kopcích bylo nesmírně
zajímavé a příjemné. Velmi tímto panu Janků děkujeme a rádi nejen jeho na závodech uvidíme. Konkrétně pana Janků v
roli čestného ředitele závodu.
V Bušíně jsme našli velmi příjemné a vstřícné lidi, kteří si závody ještě pamatují, a když jsme při jednacích setkáních
zjišťovali podrobnosti, málokdo věděl, jak dlouho už se tam vlastně závody nejezdí. Letos je to přesně 25 let. Takže je
nám ctí na kopec Hambálka po čtvrtstoletí vrátit řev závodních motorů a doufáme, že u této obnovené premiéry bude co
nejvíc závodníků, ale i fanoušků a diváků. Těšíme se na Vás všechny! za MMotorsport Míra Matějka
Se svolením autorů převzato z http://hambalka.webnode.cz/

NABÍDKA KANCELÁŘE FINANČNÍHO ARBITRA
Co je to Finanční arbitr? Je to státem zřízený mimosoudní orgán. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, spotřebitelské úvěry) využívá
většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb. Hlavním posláním finančního arbitra
je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi. V případě zájmu
o služby využijte tyto kontakty: tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.financniarbitr.cz
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BUKOVICKÝ BABINEC
 Dne 18. 2. 2012 proběhla v Bukovici akce ,,Když můžu, tak pomůžu“ aneb ,,Srdce na dlani.“ Obdivujeme
všechny, kteří měli odvahu přijít a rozhodli se pomoci. Patří jim velké PODĚKOVÁNÍ.
 Další velké díky patří:
Paní Krobotové a paní Zemanové- za napečení k pohoštění
Paní Bouškové a paní Martincové- za napečení k prodeji
Paní Ivě Šlesingrové-za pečení k prodeji, uzenářský výrobek a vyšívané dečky
Slečně Renatě Siposové a paní Martině Beschornerové- za pečení k prodeji, šité výrobky
Paní Zimčíkové-za pletené a šité výrobky
Paní Rohovské-za pletené výrobky
Slečně Míše Bouškové-za ručně vyrobené svíčky a obsluha u pohoštění
Kikině Bouškové- za papírové ozdoby, vařečky, svícínky a korálky
Panu Krobotovi-za dřevěné ptačí budky
 K prodeji bylo také spousta jarních dekorativních předmětů jako např.: zdobená vajíčka, jarní věnečky nebo
zvířátka z vlněných bambulí (kohout, slepice, kuřátka….).
 Nashromážděná částka 3,800 Kč opět poputuje, po rozhodnutí anketou, kterou se téměř jednohlasně zvolila,
organizace ŠANCE-sdružení rodičů hematologicky a onkologicky nemocných dětí (rakovina krve u dětí)
Olomouc
S pozdravem Babinec
PŘISPĚJTE NA OBECNÍ STRÁNKY
Víte o zajímavé události v naší obci či okolí a není zveřejněna na stránkách? Máte doma zajímavé fotografie z obce či
okolí? Napište nám a rádi váš článek zveřejníme!
Cílem stránek je informovat občany z obce a okolí o aktuálním dění - a to nejen o věcech úředních, ale i věcech, které se
týkají každodenního života. Mohou přispět všichni, kteří jsou aktivní ve sdruženích či organizacích a podílejí se na
pořádání různých akcí. Řada z vás má ve svém archivu jistě mnoho zajímavých fotografií, které se vážou k naší obci
a byla by škoda se o ně nepodělit s ostatními.
Případní zájemci mohou kontaktovat místostarostu obce, nejlépe e-mailem: jirka.pavlas@seznam.cz. Do předmětu emailu napište "Příspěvek na stránky". Příspěvky zasílejte jako přílohu ve formátu (*.doc, *.docx), fotografie ve formátu
(*.jpg, *.jpeg, *.gif). Všem případným přispěvatelům předem děkujeme.
Inzerce - služby a firmy v obci a blízkém okolí – v případě, že máte zájem o umístění vaší inzerce, nabídky či poptávky
kontaktujte místostarostu obce, nejlépe e-mailem: jirka.pavlas@seznam.cz. Do předmětu e-mailu napište "Inzerce na
obecních stránkách". Služba (umístění na stránky) je zdarma.

INFORMACE, INZERCE
Kominictví Vrabec bude provádět čištění a revize komínu dne 2.4.2012.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Písařov do 28.3.2012.
Nabídka palivového dříví - prodám palivové dříví (smrk) o délce 1,2 m. Cena za 1 m3 650 Kč nebo s dopravou za 700
Kč (doprava jen po Písařově). Josef Kubíček, tel. 732 870 927
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 Davidová Jurenková , tel. 605 932 721. Od března běžný provoz kadeřnictví.
Pedikúra a epilace voskem – Stanislava Vicencová, tel. 732 183 332.
Pneuservis – Jan Langhammer, dále nabízí montáž závěsných zařízení, tel. 603 387 537.
Finanční poradenství (stavební spoření, úvěry, pojištění) – Kamil Pilíšek, tel. 608 433 784.
Lékárna U SPASITELE Ruda nad Moravou
Pro stále zákazníky nabízí věrnostní karty s výhodami. Věrnostní karta klientská = načítání slev i při nákupu bez
receptu. Možnost objednání léků do druhého dne i telefonicky. Poskytujeme: výdej léků na recept, prodej volně
prodejných léků, vitamínů, čajů, dětské výživy, kojenecké a léčebné kosmetiky, homeopatik. K návštěvě zve Mgr. Ivana
Vařeková, Linhartova 147, Ruda nad Moravou, tel. 583 236 224.
Pracovní doba:
Út, Pá
8,00 – 13,00 13,45 – 16,00
Po, St, Čt
8,00 – 13,00 13,45 – 16,30
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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