OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 1 (únor), ročník 2021
PROJEKT REKONSTRUKCE BUDOVY Č. P. 206
Součástí strategického rozvojového plánu obce je rozšíření bytového
fondu obce, a proto připravujeme komplexní rekonstrukci budovy č. p.
206 (vedle fary). V budově z roku 1770 jsou v současnosti tři
nevyhovující bytové jednotky. Cílem je vybudovat šest nových obecních
bytů. Projektovou dokumentaci pro obec zpracovává Ing. Pavel Švestka
z Červené Vody. Z grafické vizualizace je patrné, že vnější podoba
budovy je navržena jako již zrekonstruovaná „bývalá dolní škola č. p.
216“ (nyní bytový dům, komunitní centrum a odborné učebny školy).

Finanční odhad nákladů činí 10 - 12 mil. korun. Na
rekonstrukci žádáme dotaci z Ministerstva financí, právě na
jejím přidělení je případná rekonstrukce závislá.
Budova č. p. 206, v minulosti „stará škola“, také pošta a
knihovna pochází z roku 1770. Původně byla přízemní s
jednou třídou a bytem učitele. První poschodí bylo
postaveno roku 1827. Téměř 20 let ve staré škole (1873 1892) učil rodák, písařovský nadučitel Valenta. V pozdější
době byla v budově mimo byt také třída obecné školy,
mateřská škola, úřadovna MNV nebo obřadní síň.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI
Hlavním problémem nakládání s komunálními odpady v ČR je vysoká produkce směsného odpadu. Podle údajů
Ministerstva životního prostředí produkujeme ročně 200 kg tohoto odpadu v přepočtu na 1 obyvatele. To je zhruba o 100
kg více, než je evidováno v Rakousku či Německu. Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který
zásadně zvyšuje ceny za odpady ukládané na skládku a nastavuje obcím další podmínky, které mají za cíl snížit podíl
odpadů na skládkách.
Pro obec Písařov sváží odpad na skládku společnost SUEZ a ukládá jej v Rapotíně. Zvýšení cen za uložení odpadů
z 500,- Kč na 800,- Kč/za tunu (tzv. „skládkovné“) se promítlo do poplatku za odpady pro rok 2021.
Základní sazba poplatku se zvyšuje z 600,- Kč na 750,- Kč na občana a rok.
Dle nového zákona o odpadech platí od 1. 1. 2021 maximální průměrný limit 200 kg odpadu uloženého na skládku na
jednoho občana za rok. Při překročení zákonem stanoveného limitu zaplatí obce za uložení dalšího odpadu násobně vyšší
cenu.
Bohužel vývoj v naší obci má negativní trend a podíl nevytříděného odpadu v posledních letech roste!

Za rok 2020 bylo z území obce odvezeno
na skládku téměř 200 tun odpadu, který
jsme nashromáždili do popelnic a
kontejnerů.
Množství nevytříděného odpadu činí za
uplynulý rok v průměru 272 kg na občana.
Tímto
nelichotivým
výsledkem
překračujeme celostátní průměr a také
průměrný limit stanovený zákonem od
roku 2021.
Abychom se vyhnuli skokovému zdražování poplatků za odpady v dalších
letech, bude nutné zefektivnit třídění odpadu a zásadně snížit množství odpadu
odvezeného na skládku.
Průměrné množství tříděných složek odpadů za rok 2020 uvádíme v tabulce a
kruhovém grafu. V odpadovém koláči dominuje černá barva symbolizující
nevytříděný odpad.
Cílem nás všech musí být snaha snížit podíl tohoto odpadu.
Nejsnadnějším způsobem je začít už v místě vzniku a důkladněji třídit odpad
v našich domácnostech.

Druh odpadu
Papír
Sklo bílé
Sklo barevné
Plasty směsné
Nápojové kartony
Kovy
Oděvy
Bio
Směsný odpad
(popelnice, kontejnery)

Množství v kg na občana
za rok 2020
9,7
4,7
10,1
20,8
0,7
9,8
2,1
146

Rok

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Odpad
odvezený
na skládku
(v kg)

Množství
odpadu na
skládku na
občana a
rok (v kg)

113 450
135 150
121 730
151 750
141 190
153 000
138 490
142 040
158 500
169 360
173 900
166 100
171 570
171 070
183 950
198 370

162
193
174
217
202
219
198
203
226
233
239
228
236
235
253
272

272,5

SVOZOVÉ DNY 2021
Pro
další
období
zůstává
svozovým dnem každé liché
úterý. Pro rok 2021 je zachován
14-ti denní interval svozů.
Svozové termíny 2021:
5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3.,
30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5.,
8.6., 22.6.
Na vybraných sběrných místech
jsou nádoby (popelnice) na tuky a
oleje. Do popelnic vhazujte tuky a
oleje v uzavřených nádobách (např.
PET lahve).
Oleje do popelnic nevylévejte!
Ve svozových dnech můžete také
ukládat tuky a oleje v uzavřených
nádobách (např. PET lahve) na
obvyklá místa.

TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ V ROCE 2021
Komunální odpad
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 30. 4. 2021.
Základní výše poplatku: 750,- Kč/osoba
Slevy a osvobození:
od poplatku se osvobozuje
a)
b)
c)
d)

poplatník, který se zdržuje více jak 10 měsíců v kalendářním roce mimo území ČR
poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (na adrese čp. 80 Písařov), u nichž není znám skutečný pobyt
poplatníci, kteří jsou umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
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)
b)

dětem do 15 let věku, který v kalendářním roce dovrší
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)
b)

osobám, které dovrší v kalendářním roce 70 let a starší
osobám, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

Poplatek za psa
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 30. 4. 2021.
Výše poplatku:
a)
za prvního psa - 150,- Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 300,- Kč
c)
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 150,- Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 300,- Kč
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Vodné
Termíny úhrady: červen, prosinec – na základě přesného data zveřejněného ve Zpravodaji.
Sazba pro rok 2021: 21,- Kč/m3.
Veškeré platby je nejvhodnější provést bezhotovostně bankovním převodem.
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.

FINANČNÍ ÚŘAD V ŠUMPERKU
v letošním roce s ohledem na epidemiologickou situaci nepořádá výjezdy pracovníků FÚ na vybrané
obce s cílem pomoci fyzickým osobám s podáním daňových přiznání.

PRVNÍ AUTOBUSY VYJELY Z NOVÉHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V ŠUMPERKU NA KONCI LEDNA
V rámci projektu rekonstrukce autobusového nádraží byla postavena
nová výpravní budova, jejíž přízemí je určeno pro veřejnost. Cestující
zde budou moci využívat čekárnu, informační kancelář i sociální
zázemí. Vnitřní prostory jsou klimatizované a pokryté wifi signálem.
Ve zbytku budovy se nachází zázemí pro řidiče a správu nádraží.
Výhodou při stavbě bylo použití modulárního systému CUBESPACE.
Instalace tohoto systému je možná v jakémkoli ročním období
a samotná hrubá stavba celé budovy trvala pouze dva dny.
Přístřešky autobusových zastávek mají zelené střechy s extenzivní
výsadbou. Porost vysoký přibližně šedesát centimetrů, tedy intenzivní
typ zelené střechy, je na zastávce městské hromadné dopravy s logem
města. Nádraží hlídá socha Merkura, ochránce cestujících. „Udělali
jsem maximum pro pohodlí a komfort cestujících. Celý prostor nádraží
je bezbariérový, do projektu byly přidány smart funkcionality,
významně posílena byla také zeleň“. říká starosta města.
Cestující mají k dispozici nabíječky na mobil, wi-fi připojení, jež je
součástí bezplatné městské sítě wi-fi hotspotů, mobiliář doplnily chytré
lavičky, nástupiště osvětlují chytrá osvětlení.
Stanoviště pro autobusy ve směru na Písařov má číslo 6.

UPOZORNĚNÍ
Obec v měsíci prosinci rozmístila po obci žluté posypové nádoby včetně posypového
materiálu a nových lopatek.
Zjistili jsme však, že některé lopatky byly odcizeny. Nevíme, co některé občany, kteří toto
provedli, k tomu vede, ale je moc smutné, když otevřete nádobu, že okolí v době náledí
posypete a lopatka chybí.
Ti, co to udělali, zamyslete se nad sebou.

NABÍDKA SLUŽEB
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět
v naší obci dne 1. 3. 2021 čištění komínů.
V případě zájmu nahlaste požadavek
do 26. 2. 2021 na OÚ Písařov.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSAŘOV ZVE K ZÁPISŮM
DO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis do 1. ročníku základní školy se koná ve středu 14. 4. 2021 v ZŠ Písařov.
Podrobnosti vám sdělí ředitel školy na tel. 724 187 195.
Zápis do mateřské školy se koná v úterý 11. 5. 2021 v MŠ Písařov.
Podrobnosti vám sdělí vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Ivana Šulová, tel. 799 531 944.
Co nabízíme:













Respekt k individualitě dětí a žáků
Úzkou spolupráci školy s rodinou
Zkušený personál pečující o zdravé klima školy
Podporu školních asistentů v MŠ a ZŠ
Provoz mateřské školy a školní družiny
od 6,15 do 16,15 hodin
Moderně zařízenou učebnu ICT (2020) a
nově přistavěnou učebnu školní družiny (2020)
Nové odborné učebny pro polytechnické
vzdělávání a kroužky (budova u kostela, 2021)
Nově budovanou školní zahradu (2021)
Pestrou nabídku zájmových kroužků
Projektové dny s externími lektory
Podpora výuky cizího jazyky (kroužek angličtiny
od 2. ročníku, dny s rodilým mluvčím)
Kulturní a sportovní akce, plavecký kurz v Šumperku

NOVÁ ZIMNÍ POHLEDNICE
Letošní zimní počasí přálo nejen fotografům a Ivo Cygrýd pro obec Písařov připravil novou pohlednici se zimním
motivem. Nyní upřesňujeme formáty pohlednice a poslední detaily, tisk plánujeme na konci měsíce února.

