OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 1 (březen), ročník 2017
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 2017.
Již od počátku roku se potýkáme s poruchami na vodovodním řadu, které jsou na několika místech v obci. Lokalizaci
poruch nám ztěžovala promrzlá půda, na druhou stranu doufáme, že končící zima s dostatkem sněhových srážek alespoň
částečně dorovnala deficit zdrojů pitné vody z minulých let. Vzhledem k uvedeným skutečnostem budeme nuceni
investovat do oprav nejproblematičtějších úseků vodovodního řadu. I přes tento fakt se snažíme zachovat cenu vodného
na nejnižší možné úrovni. Pro rok 2017 je vodné stanoveno na 16,- Kč/m3 a stále tak patří mezi nejnižší v rámci celé
republiky. Na přelomu roku byl dokončen projekt na výstavbu kanalizace v obci. Následuje fáze, kdy bude nutná
součinnost občanů. Majitelům pozemků, přes které prochází trasy kanalizace, budou rozesílány smlouvy o zřízení
kanalizace a právu provést stavbu. Přesnější informace uvádíme níže (KANALIZACE V OBCI – AKTUÁLNÍ STAV).
Další plánované investice nás čekají v oblasti správy budov v majetku obce. Je připravena projektová dokumentace na
rekonstrukci 1. nadzemního patra budovy obecního úřadu – kanceláře a zázemí úřadu. Na projekt „Víceúčelový dům a
bytové jednotky“ (přestavba bývalé školy u kostela) byla podána žádost o dotaci. Případná realizace této akce je
podmíněna přidělením dotace. Aktuální informace k záměru najdete na webových stránkách obce – Informace o
obci/Víceúčelový dům.
Během zimních měsíců jsme pokročili v přípravě stavebních parcel pro trvalé bydlení a stavby k rekreaci. Od února
2017 jsou v nabídce stavební parcely v horní části obce určené zejména pro rekreační výstavbu. Jedná se o lokality „Na
Zašívě“, „U Jaška“ a „U Bartošů“. V těchto lokalitách je nabízeno 7 parcel o výměrách cca 1300 m2 – 2000 m2. Prodejní
cena parcel činí 250 - 300,- Kč za m2. Prodej těchto stavebních parcel není vázán smlouvou o smlouvě budoucí.
Stavební parcely v lokalitě „Naproti fotbalovému hřišti“ (7 – 8 stavebních parcel po 1300 – 1500 m2) budou uvolněny
k prodeji v květnu 2017. Prodejní cena parcel bude činit 100,- Kč za m2. Prodej těchto stavebních parcel bude vázán
Smlouvou o budoucí kupní smlouvě a Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva věcného, což v praxi
zamezuje spekulativním nákupům pozemku a zároveň zavazuje stavebníka provést stavbu do pěti let od koupě pozemku.
Dále nabízíme k prodeji stavební parcelu „Pod zbrojnicí“ (867 m2, 100,- Kč za m2) a „U Vídeňačky“ (dle záměru
zveřejněného na úřední desce). Stavební parcely v lokalitě „Na Horních Famíliích“ (4 parcely po 1500 m2) budou
uvolněny k prodeji v druhé polovině roku 2017. Podmínky prodeje budou obdobné jako v lokalitě u hřiště.
Nabídku parcel včetně mapových podkladů a podmínek prodeje najdete na webových stránkách obce – Informace o
obci/Stavební parcely v obci. Podmínky výstavby se řídí platným územním plánem obce.
V oblasti odpadového hospodářství bude zachován 14-ti denní cyklus svozů popelnic i v letním období, základní
poplatek za odpady zůstává pro rok 2017 v nezměněné výši 450,- Kč na občana i přesto, že náklady se zvýšily s ohledem
na povinnost obce svážet bioodpady. Termíny svozů a termíny vybírání poplatků uvádíme na další straně zpravodaje.
Ve zpravodaji dále najdete informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, upozornění hasičů pro jarní
období a výsledky tříkrálové sbírky. Rovněž připomínáme změnu otevírací doby a rozšíření služeb na poště v Písařově a
nabídku pomoci při zpracování daňového přiznání. Připojujeme informace základní a mateřské školy a termíny
nejbližších akcí v obci a okolí, nechybí rozpis fotbalových utkání na jarní část sezóny a informace o velikonočních
bohoslužbách. Pro zlepšení povědomí o naší obci uvádíme úryvek článku, který se zabývá souvislostmi názvu naší obce.
Přejeme všem spoluobčanům hezké jaro!
KANALIZACE V OBCI – AKTUÁLNÍ STAV
Projekt pro územní rozhodnutí je hotový a k podání na stavební úřad zbývá doplnit „Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítě – splaškové kanalizace se Smlouvou o právu provést stavbu“ s majiteli dotčených
nemovitostí. V nejbližší době budou majitelům pozemků rozesílány smlouvy. Předpokládaný termín k jejich navrácení je
do 30. 4. 2017 na OÚ Písařov. Smlouvy jsou nutnou přílohou pro podání žádosti o stavební povolení a pro vydání
územního rozhodnutí ze strany Městského úřadu v Šumperku, odbor výstavby. Projektová dokumentace je k nahlédnutí
na webových stránkách obce v sekci Informace o obci/Kanalizace v obci nebo osobně na OÚ Písařov.
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 případě výhrad k obsahu smluv
nás kontaktujte na OÚ Písařov.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ V ROCE 2017
Poplatek za psa:
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 31. 3. 2017.
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. 2017.
Základní výše poplatku: 450,00 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 2017 - na základě přesného data zveřejněného
ve Zpravodaji a na webových stránkách obce. Vodné pro rok 2017 činí 16,- Kč/m3 .
Slevy a osvobození: nejsou poskytovány
VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA ODPADY A ZE PSŮ V BUKOVICI
Výběr poplatků v Bukovici proběhne v pondělí 24. dubna 2017 od 14,00 do 15,00 hodin.

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 v úterý 21. března 2017 od 9,00 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.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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ČEZ: OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v
souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků
trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne 14. 3. 2017 (úterý) od 8,00 do 16, 00 hodin v lokalitě Písařov – Písařov
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: část obce : Písařov č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138,
139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 229, 230, 231,
232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 979, 9002, 9927
dne 15. 3. 2017 (středa) od 8,00 do 16,00 hodin v lokalitě Písařov - Bukovice
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: část obce : Bukovice č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 18,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 67,
69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 9001, 9002
Orientační mapy dotčených lokalit jsou umístěny na webových stránkách obce.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 V PÍSAŘOVĚ
Při letošním tříkrálovém koledování se v Písařově vybralo 17 826,- Kč, v Bukovici 7 369,- Kč.
I přes mrazivé počasí a napadení koledníků chřipkou se po naší obci vydalo koledovat
14 dobrovolníků - 4 vedoucí a 10 koledníků /nejmladší koledníci, spíše kolednice ve věku 5 let/.
Děkujeme všem, kteří do kasiček Charity přispěli, výtěžek zůstává pro charitativní záměry v našem
regionu.
Využití výtěžku Tříkrálové sbírky z roku 2016 – 1 362 481,- Kč
Vlastní záměr Charity Zábřeh
- 90 406 Kč - přímá pomoc potřebným lidem a rodinám v nouzi/např. pohřeb dítěte, dofinancování bezbariérových úprav,
zprovoznění sluchadla, aj./
- 7 000 Kč - Fond akutní pomoci
- 190 000 Kč - podpora domácí hospicové péče
- 340 000 Kč - podpora zřízení chráněné kompletační dílny v Zábřehu
- 160 000 Kč - podpora zřízení nové sociální služby sociální rehabilitace
Další podpořené projekty, dle klíče rozdělení sbírky
- 27 152 Kč - nouzový fond na přímou pomoc
- 339 400 Kč - činnost vyšších složek Charity / provoz skladu s potravinovou a materiální pomocí, prodejních míst
výrobků lidí s postižením, organizace a koordinace charitní pomoci/
- 67 880 Kč - krizový fond na podporu charitních služeb
- 140 643 Kč - zahraniční humanitární pomoc
Celkový výsledek Tříkrálového koledování v obcích děkanátu Zábřeh je o 92 112,- Kč vyšší než loni. Celkový výtěžek
Charity Zábřeh činí 1 416 584,- Kč. Více informací na www.charitazabreh.cz
Za tříkrálové koledníky Hlásná Alena
ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ V OBCI
Za rok 2016 bylo na území obce vyprodukováno 166 tun komunálního odpadu (o 7 tun méně než v roce
2015). Podařilo se vytřídit 32 tun papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů (obdobně jako
v předešlých letech). V roce 2016 nově vznikla obci povinnost svážet bioodpad, kterého bylo
vyprodukováno celkem 59 tun. Na jednoho občana tak připadá v průměru 353 kg odpadu za rok (z toho
228 kg komunálního odpadu, 44 kg tříděného odpadu a 81 kg bioodpadu).
Termíny svozových dnů v roce 2017 (vždy liché úterý): 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.,
4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11, 5.12, 19.12.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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INFORMACE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSAŘOVĚ
V letošním školním roce dochází ke změně termínu zápisu žáků do 1. ročníku. V minulých
letech probíhal zápis v měsíci únoru, novela školského zákona stanovuje zápis do školy na
měsíc duben. Zápis do 1. ročníku základní školy v Písařově proběhne ve středu 5. dubna
2017.
Novela rovněž stanovuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Zápis
do mateřské školy v Písařově proběhne v pondělí 15. května 2017. Změna zákona také
určuje 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. Jsou zpracovány varianty na přístavbu stávající budovy nebo stavbu nové školky. Obě možnosti jsou finančně
nákladné a předpokládají kofinancování z dotačních titulů, optimistická prognóza předpokládá možnou výstavbu v roce
2018. Od 1. září 2017 bude tedy otevřena jedna třída mateřské školy. 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 pro rodiče budou zveřejněny na nástěnce ve školy a na internetových stránkách školy:
http://www.zspisarov.cz
Mgr. Jiří Pavlas, ZŠ a MŠ Písařov
POŠTA PARTNER V PÍSAŘOVĚ
S účinností od 1. února 2017 došlo ke změně otevírací doby pobočky Pošty v
Písařově. V pondělí a ve středu je prodloužena odpolední otevírací doba do
16:30 hodin. V pátek je rozšířena dopolední otevírací doba od 8:00 do
11:00 hodin. V pátek odpoledne je pobočka uzavřena.
Od února 2017 jsou nově poskytovány tyto služby:
Prodej tisku (pouze vybrané tituly, pokud bude mít zákazník zájem o
konkrétní titul, lze ho doobjednat), prodej kolkových známek, prodej
dálničních kupónů, prodej blahopřání a pohledů.
Dále pak jsou v prodeji známky, stírací losy, obálky všech velikostí,
bublinkové obálky, kartonové obaly, pohledy Písařova a Bukovice a modré
pytle na odpad.
Dále je možnost opět využít tyto služby:
Důchodová služba - žádost o změnu
Rozhlasová a Televizní služba - přihlášení, odhlášení, změna v evidenci
Služba SIPO - Žádost o přidělení spojovacího čísla, náhradní platební doklad, změna v evidenci.
A také možnost dobíjení předplacených SIM karet.
Bankovní operace zůstávají stejné (pouze prostřednictvím ERA nebo ČSOB platebními kartami) - vklad hotovosti na
účet, výběr hotovosti, platba kartou na přepážce, požadavek na příkaz k úhradě.
Dále je možnost založit si zdarma zákaznickou kartu České pošty prostřednictvím webových stránek www.zakaznickakarta.cz nebo prostřednictvím formuláře na poště. Držitel zákaznické karty získá slevu: až 37 Kč na podané balíky, 5 Kč
na platbu SIPO na přepážce, až 5 Kč na dopisy.
Případné další informace vám sdělí vedoucí pobočky Věrka Stránská osobně na pobočce nebo na tel. 583 411 888
INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI – BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
13. 4. 2017
14. 4. 2017
15. 4. 2017
16. 4. 2017

Zelený čtvrtek
16,00 hodin
Velký pátek
16,00 hodin
Bílá sobota – Vzkříšení 18,30 hodin
Neděle velikonoční
10,30 hodin

Jakubovice
Jakubovice
Jakubovice
Písařov

TERMÍNY AKCÍ V OBCI A OKOLÍ
11. 3. 2017 (sobota)
17. 3. 2017 (pátek)
18. 3. 2017 (sobota)
18. 3. 2017 (sobota)
25. 3. 2017 (sobota)
28. 4. 2017 (pátek)

Dětský maškarní karneval, 14,00, OÚ Jakubovice, pořádá obec Jakubovice
Velikonoční jarmark Chromeč, 16,00, sokolovna Chromeč
Dětský karneval, 15,00, OÚ Písařov, pořádá ZŠ a MŠ Písařov a SDH Písařov
Ostatková merenda, 20,00, KD Březná
Dětský karneval, KD Březná
Pálení čarodějnic, 16,00, amfiteátr Písařov, pořádá ZŠ a MŠ Písařov a SDH Písařov
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TJ TATRAN PÍSAŘOV – ODDÍL KOPANÉ: PÍSAŘOV ZAHÁJIL PŘÍPRAVU
Jarní část fotbalové sezóny bude zahájena
poslední březnový víkend a mužstvo Tatranu
se připravuje do bojů o čelo tabulky III. třídy
mužů. Po podzimu je Písařov na 3. místě s
34 body. Tabulku po podzimní části sezóny
vede Jedlí s 37 body, druhé je Jestřebí s 36
body.
Tatran Písařov sehrál v neděli 5. března
první přípravné utkání na umělé trávě
v Zábřeze proti mužstvu Lukavice. Příprava
pokračuje 12. března utkáním proti
Žichlínku a to na umělé trávě v Lanškrouně.
Třídenní soustředění v Loučné nad Desnou
bude zakončeno přípravným utkáním proti
známému soupeři z Malé Moravy, utkání
bude sehráno v neděli 19. března na hřišti
v Písařově. První mistrovský zápas odehraje
Písařov 25. března proti mužstvu
Postřelmova B.

ROZPIS – JARO 2017
Kolo
příprava
příprava
příprava
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Termín
NE 5. 3.
NE 12. 3.
NE 19. 3.
SO 25. 3.
NE 2. 4.
NE 9. 4.
NE 16. 4.
NE 23. 4.
NE 30. 4.
NE 7. 5.
NE 14. 5.
NE 21. 5.
NE 28. 5.
NE 4. 6.
NE 11. 6.

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

Soupeř
Lukavice - Písařov
Žichlínek - Písařov
Písařov - Malá Morava
Písařov - Postřelmov "B"
Písařov - Jedlí
Libina "B" - Písařov
Písařov - Leština "B"
Palonín - Písařov
Písařov - Rovensko
Jestřebí - Písařov
Písařov - Úsov
Podolí - Písařov
Písařov - Ruda "B"
Krchleby - Písařov
Písařov - Loštice "B"

SOUVISLOSTI NÁZVU PÍSAŘOV
Pro zlepšení povědomí o naší obci uvádíme úryvek z článku Vladimíra Merty, který se zabývá souvislostmi názvu naší
obce.
Horská obec na severu Moravy bývala známá rázovitostí svých obyvatel, jejich chudobou, domáckou výrobou kartáčů
a distribucí tohoto a podobného zboží široko daleko i některými anekdotami této činnosti se dotýkajícími. Jinou
pozoruhodností obce je 50 rovnoběžka severní šířky, která probíhá jižním okrajem vsi, takže, alespoň teoreticky, v
Písařově nikdy souhvězdí Velkého vozu nezapadá.
V tomto článku se však chceme zabývat jedině jménem obce, kterému bychom také mohli říkat mluvící jméno,
podobně jako se už říká mluvící znamení kamenným znakům na domech středověkých měst. Ovšem snahou upozornit na
některou stránku jména nebo znamení dalším názvem spíše prozradíme, že řeči znamení nebo dokonce jména vůbec
nerozumíme. Souvislost, která díky okolnostem byla kdysi naprosto srozumitelná a tedy mluvící, se právě změnou
okolností stává buď nepochopitelnou, nebo dokonce chybně chápanou.
Přiznávám, že jsem se touto otázkou už jednou zabýval. Když jsem se jako dítě seznámil s existencí Písařova usoudil
jsem (díky okolnostem), že chlapci v písařovské škole psávali velmi úhledně a čitelně, jestliže jejich pozoruhodná
schopnost pokřtila celou obec.
Český název Písařov známe ve starých dokladech v podobě latinské, Scriptoris villa i německé, Schreibendorf, tedy
třikrát to samé. Žádné rozdíly, které bychom v lepším případě mohli použít k nějakým vysvětlujícím úvahám či
souvislostem, nebo naopak, v těch horších, jméno znejistily. Pro Čechy, Němce i kněze byl Písařov vždy prostě
Písařovem.
K nejstaršímu zápisu jména poukazuje listina pana Zdeňka ze Šternberka, jinak ze Zábřeha, datovaná ...na Zábřeze 4.
dubna 1365. Dochována je ve vídeňském archivu Liechtenštejnů - poslední feudální vrchnosti, které Písařov patřil.
Listina je poněkud neobvyklá, neboť v ní Šternberk mimo jiné slovo od slova a Protože ona listina byla trochu
poškozena ... opisuje privilegium ctihodného pána Protivena ze Zábřeha, sepsané Léta Páně 1278. Bylo tehdy určeno
prvnímu zákupnímu rychtáři v Šilperku (Štíty) Eberhardovi a jeho dědicům a nástupcům v úřadě. Vypočítávají se zde i
jména 15 vsí ... které náležejí k městečku ... a mezi nimi na druhém místě je i villa Scriptoris, Písařov.
Pan Protivoj (jak zní zřejmě spisovný, doložený tvar jeho jména - Protiwoy) měl ve stejném roce, v němž vydal
privilegium pro rychtáře Eberharda také příležitost, ba povinnost, zúčastnit se bitvy na Moravském poli. Zde 26. 8. padl
český král a moravský markrabě, Přemysl Otakar II. Pan Protivoj měl, buď jak buď, větší štěstí, v písemnostech se s jeho
jménem a pečetí setkáváme ještě v průběhu dalšího čtvrtstoletí.
Nejstarší doklady nám k zvláštnímu názvu obce mnoho neřekly a tak zbývá už patrně jediná, nebo alespoň
proveditelná možnost - vyhledat v ČR obce s podobným jménem a vzájemným porovnáním snad dospět k nějaké žádané
souvislosti. Jméno Písařova ještě jednou projevilo skoro ojedinělost. Kromě známých brněnských Pisárek rejstřík atlasu
obsahuje pouze jedinou osadu, která je připomíná. Je jí malá víska u Tachova, zvaná Písařova Vesce.
Převzato z Millenium: Souvislosti názvu Písařov [online]. [cit. 2017-03-06]. Dostupné z:
http://tisicileti.cz/index.php?clanek=6&menu=004
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INZERCE
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět čištění komínů v pondělí 13. 3. 2017. Zájemci ať se hlásí na obecním
úřadu.
Pro živnostníky a firmy z obce nabízíme pro rok 2017 možnost bezplatné inzerce v obecním zpravodaji. Máte – li zájem o
zveřejnění nabídky služeb v příštím obecním zpravodaji, zašlete aktuální podobu vaší inzerce na e-mail místostarosty:
jirka.pavlas@seznam.cz (max. rozsah inzerátu cca 300 znaků – 3 řádky).

Orientační cena jízdného z Písařova činí 230,- Kč včetně DPH.
Cena je za jednu trasu. Převoz pacienta za použití vozíku, sedačky či
lehátka je s příplatkem 100,- Kč.
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