OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 3 (listopad), ročník 2019
VODNÉ
Vodné – 2. splátka na rok 2019 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 9. prosince 2019 do 11. prosince 2019.
V Bukovici se vodné bude vybírat 11. prosince 2019 od 14,00 do 15,00 hod.
Občané si stav na vodoměru zjistí sami a nahlásí ho při placení.
Nahlášení stavu na vodoměru je možné provést i mailem, kdy občan nahlásí na e-mailovou adresu:
obec.pisarov@seznam.cz stav vodoměru. Následně mu bude spočítána spotřeba vody, částka k úhradě a přidělen var.
symbol a občan může provést úhradu převodem z účtu.
S ohledem na blížící se období mrazů upozorňujeme majitele nemovitostí, ve kterých je umístěn domovní vodoměr, aby
provedli opatření zajišťující ochranu vodoměru před prasknutím.
CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
V minulém roce jsme s občany celé republiky společně oslavili 100 - leté výročí vzniku republiky. Letos si v naší obci
připomínáme další kulaté výročí, a to 100 let od připojení místní části Bukovice k Písařovu.
V úvodu podzimního vydání zpravodaje si dovolíme ohlédnutí za činností obce v uplynulém období. Ve dnech 19. – 21.
července se konala tradiční písařovská pouť, která byla v pátek zpestřena dnem otevřených dveří v novém multifunkčním
domě č.p. 216 u kostela. Budova, která byla 10 let bez využití, je po komplexní rekonstrukci. Cestu za vzpomínkami
na školní léta v budově strávená si našla více než stovka spoluobčanů, kteří měli možnost prohlédnout si ukázkový byt
v nadzemním patře a také přízemní prostory, které budou sloužit veřejnosti a místní škole. Páteční odpoledne bylo
oživeno hudebním doprovodem dechovky a tvořivou dílnou pro děti. Většina návštěvníků projekt obce za téměř 16 mil.
korun pochvalovala, dříve narození vzpomínali na podobu prostor před rekonstrukcí. Byty v nadzemních patrech užívají
nájemníci od jara 2019. Využívání přízemí bylo zahájeno v září, s nástupem nového školního roku. Učebnu i sál využívají
žáci školy a školní družiny. Pro využívání prostor veřejností je třeba doplnit kuchyňskou linku a vhodný nábytek. Na
vybavení odborné učebny keramickou pecí je podána žádost o dotaci z MAS Horní Pomoraví. V návaznosti na dokončení
této stavby zastupitelstvo obce zvažuje, jak naložit se sousedící budovou č.p. 206, která je historicky nejstarší budovou
v obci (postavena v roce 1770). Prozatím bylo zadáno zpracování projektové studie na bytové jednotky.
Další investiční akcí, která bude dokončena na přelomu
kalendářního roku je přístavba budovy základní a mateřské
školy č.p. 70. Projekt, který je realizován od letních měsíců,
zahrnuje stavbu moderní bezbariérové učebny s kapacitou 30
žáků, vybudování nového sociálního zázemí a rekonstrukci
celého přízemí budovy. Venkovní úpravy spočívají ve
zbudování nových opěrných zdí a venkovního skladu pro
vybavení školy. Stavbu realizuje firma Experior Zábřeh, která
uspěla ve výběrovém řízení. Celkový rozsah prací je
rozpočtován na 7 mil. korun. Na akci je podána žádost o
spolufinancování z dotačních zdrojů. Letos si také
připomínáme 40 – ti leté výročí této budovy. Slavnostní otevření mateřské školy se dvěma odděleními pro 60 dětí se
uskutečnilo v závěru roku 1979, náklad na výstavbu tehdy činil 3,2 mil. Kč.
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I letos nás sužují poruchy na vodovodním řadu, a to právě v podzimních měsících, kdy jsou zdroje pitné vody nejslabší a
každá porucha musí být rychle lokalizována. Prozatím byly opraveny dvě větší poruchy, a to u č.p. 105 a před budovou
OÚ. Vodohospodářská síť v České republice je dlouhodobě podinvestována a na hranici životnosti. Důvodem je mimo
jiné roztříštěná vlastnická struktura, kdy vodohospodářskou infrastrukturu obce často nemají ve svém majetku. Současné
průměrné ceny pitné vody v Česku představují i stonásobek hodnoty oproti roku 1995. V obci Písařov se daří držet cenu
hluboko pod celostátním průměrem, protože většinu oprav a údržbu provádíme svépomocí. Pro rok 2020 bude cena za
1m3 ve výši 18,- Kč.
V oblasti odpadového hospodářství bylo přemístěno sběrné místo od kostela za bytový dům č.p. 216 směrem na Horní
Famílie, u hřbitova byly umístěny větší nádoby na bioodpad. Od 1.1.2020 mají obce novou povinnost zajistit oddělený
sběr jedlých olejů a tuků od občanů. Pochvala patří těm, kteří již nyní oleje třídí a v uzavřených PET lahvích je nosí ke
sběrným místům. V měsíci listopadu budou na dvě sběrná místa (v Písařově u obchodu a v Bukovici u školy) doplněny
sběrné nádoby na PET lahve s použitými tuky a oleji.
Nyní si dovolíme několik proseb ke spoluobčanům. Žádáme majitele vozidel, která jsou odstavena na obecních
komunikacích, pozemcích či autobusových zastávkách, aby je přeparkovali. Vozidla omezují údržbu komunikací a
plynulost provozu, což je problém zejména v zimním období. Další výzva směřuje k majitelům čtyřnohých miláčků, kteří
své psy venčí tak, že je ráno pustí před dům a navečer je zavolají domů. Připomínáme, že pes musí být mimo oplocený
pozemek majitele veden na vodítku, volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je
zakázáno!
Vandalové v obci nebo jen mládež, která se nudí?
V posledních měsících evidujeme zvýšené množství případů vandalství a ničení obecního
majetku, a to na autobusových zastávkách, dětském hřišti před OÚ, amfiteátru a fotbalovém hřišti.
Tato situace je o to smutnější, že se na vandalství podílejí naší mladí spoluobčané. Nerespektování
zákazu kouření na autobusových zastávkách a dětském hřišti mají někteří na denním pořádku.
Vytlučená skla a vulgární symboly vyryté do dřevěných prvků nebo omítky jsou smutným
přídavkem těchto hříšníků. Opravdu chceme, aby nemalé finance z rozpočtu obec investovala do
opakovaných oprav, úklidu a opatření k omezení vandalství? Člověk nemůže mít plnohodnotnou
radost z něčeho, co se právě podařilo postavit, opravit, zrekonstruovat, protože zároveň žije v
obavě, že přijde někdo a práci lidí za desítky tisíc korun zničí nebo znehodnotí. „Co je to za lidi?“
ptáme se, čím dal častěji. Co je vede k tomu, že do nově vymalované čekárny přidají „originální malbu“ z podrážek bot,
zničí lavičky na fotbalovém hřišti nebo vyryjí „kosočtverce“ do herních prvků na dětském hřišti? Odpovědi nejsou
nikterak lichotivé – ve většině případů jde o naši mládež. Naším společným cílem je odhalit pachatele těchto činů, aby
byli řádně potrestáni. Apelujeme na Vás, slušnou mládež, která se dokáže bavit bez ničení majetku. Pomozte při
odhalování těchto vašich „společenských nepřátel“, protože díky nim máte i vy neoprávněně u mnoha lidí nelichotivé
přívlastky. Apelujeme na rodiče, zákonné zástupce „náctiletých“ spoluobčanů – víte, jak a kde vaše děti tráví volný čas?
Apelujeme i na Vás, spoluobčany, každé Vaše upozornění či oznámení, aniž byste se vystavovali nebezpečí nebo
konfrontaci s podobnými vandaly, je pro nás velmi cenné.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
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Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o
veterinární péči neboli veterinární zákon.
Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro
cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.
Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být
každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy,
veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli
již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým
neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby nechal svého psa očipovat.
Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační
jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip
lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.
Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa
jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.

TJ TATRAN PÍSAŘOV – ODDÍL KOPANÉ: TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY

Prosba na bývalé žáky ZŠ Písařov
Jistě si někteří z vás či vašich blízkých vzpomenou na originální kresby
s vtipem, kterými zaplňoval památníky bývalý ředitel školy Martin
Krobot. Mimo to vytvořil řadu výukových materiálu, které za svého
působení nepublikoval. Pan Krobot nyní nabídl tyto výukové postery
s tématem „Svět kolem nás“ pro využití škole.
Po vzájemné dohodě se zrodil nápad oslovit jeho bývalé žáky a
zarchivovat také sbírku kreslených vtipů autora. Tímto si vás
dovolujeme požádat, abyste dlouhé podzimní večery využili k
prohledání své knihovny či půdy a zapůjčili své památníky k vytvoření
kopií autorských obrázků. Památníky či přání prosím doručte k rukám
J. Pavlase (na OÚ nebo do ZŠ v Písařově) k vytvoření kopie. Originály
vám budou obratem vráceny. Předem děkujeme za spolupráci.
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PŘIPOMÍNÁME SI 100 LET OD PŘIPOJENÍ BUKOVICE K PÍSAŘOVU
Bukovice u Písařova byla založena jako samostatná obec patrně počátkem 15. století
Je to jedna z mnoha obcí u nás, které pojmenoval bukový porost. Vždyť jen v olomouckém kraji najdeme obce a
osady se jménem Bukovice hned tři. Pokud hledáme něco, co Bukovici u Písařova odlišuje od těch ostatních, tak
je to jediná, která se uvádí v jednotném čísle.
Ves se vine nejen kolem již zmíněné silnice vedoucí přes Štíty do Lanškrouna, ale zejména v měl kém údolíčku
potoka Čistá, který pramení v dolince mezi Čechovou horou a horním koncem Písařova. První zmínka o ní je
uváděna k roku 1480, kdy majitel štíteckého panství Albrecht ze Šternberka prodává Bukovici, spolu s jinými
obcemi ze svého dominia, Janu z Dalčic.

Obec byla i nadále spravována ze Štítů, a to až do roku 1602, kdy se společně s celým panstvím dostala do
majetku zemanského rodu Odkolků sídlících na Temenici. Za účast na stavovském povstání však bylo po Bílé
hoře Janu mladšímu Odkolkovi panství zkonfiskováno. Jeho novým majitelem se stávají Lichtenštejnové. Ti
spojili štítecké panství s panstvím rudským, jehož součástí pak Bukovice byla až do roku 1848, kdy zanikla
vrchnostenská správa. Dobové dokumenty nám prozrazují, že v obci byla rychta, a také to, že zejména v 17.
století byli místní sedláci v ostrém sporu s vrchností. Zatímco zpočátku byla vesnice spíše českou enklávou,
postupně se obyvatelé poněmčovali. A tak na rozdíl od Písařova je většina z 290 obyvatel napočítaných v
polovině 18. století německy mluvících.
Většina obyvatel obce z dob dávné minulosti se živila zemědělstvím. Pravdou je, že pozemky kolem osady jsou
úrodnější než v samotném Písařově. Navíc, i zde se rozvinula pro tento kraj typická domácká výroba kartáčů či
předení nití, které vykupovali faktoři.
Obec měla také školu, a to už od roku 1834. Vyučovalo se v ní německy a spravoval ji písařovský farář. Česká
škola zde vznikla až v roce 1919. Na přelomu století měla Bukovice již necelých 450 obyvatel. V roce 1919
došlo také k administrativnímu sloučení obou obcí. Proč se Bukovičtí k tomuto kroku rozhodli, není zcela jasné.
Obec je dnes velmi často křižována zejména cyklisty, kteří si objezdem přes sedlo nad Hambálkami ušetří
stoupání do prudkých kopců Zábřežské vrchoviny. Už při průjezdu vesnicí si mohou všimnout moderní
architektury někdejší české menšinové školy. Pozoruhodnější památ ka je ale poněkud skrytá. Přímo, kousek od
křižovatky hlavních cest, najdeme unikátní dřevěnou zvoničku, která je i památkově chráněna. Byla vybudov ána
někdy ke konci 19. století a je jednou z mála podobných staveb, které se v tomto kraji zachovaly. Málokdo tuší,
že známý zájezdní hostinec Kocanda, stojící na dolním konci Písařova, katastrálně vždy patřil do Bukovice.
Legendy o schůzkách loupežníků v dávných časech jsou tedy legendami Bukovickými, stejně jako temné příběhy
o Čertí bráně či Čertí skalce trčící nedaleko z lesa.
Zdroj: https://olomouc.rozhlas.cz/bukovice-u-pisarova-byla-zalozena-jako-samostatna-obec-patrne-pocatkem-15-8016949
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Bukovice katastrálně sousedí s Písařovem, Jakubovicemi, Březnou a Březenským Dvorem. Celková výměra území činí
384,9 hektaru, s počtem 1307 parcel. Na území Bukovice převažuje orná půda o
výměře 293 hektaru, travní porost čítá 46 hektarů, lesní pozemky tvoří necelých
9 hektarů a silnice přes 7 hektarů.
Na území Bukovice je 71 budov (z toho nejvíce rodinných domů 53), které patří
155 spoluvlastníkům. V Bukovici je zaregistrována 1 firma a 18 živnosti.
Název Bukovice je také na jiných místech v republice: obec Bukovice, okres
Brno-venkov, obec Bukovice, okres Náchod, část obce Bukovice, obec
Bukovice, část obce Bukovice, obec Bžany, část obce Bukovice, obec Jeseník,
část obce Bukovice, obec Velké Losiny, KÚ Bukovice u Dobratic, obec
Dobratice, KÚ Bukovice u Rohozce, obec Bukovice.
Zdroj: pozemkový katastr, obchodní rejstřík

TERMÍNY SVOZŮ ODPADU
Termíny svozových dnů do konce roku (vždy liché úterý): 19.11., 3.12., 17.12., 31.12.
V roce 2020 bude první svoz v úterý 14. ledna, dále pak každých 14 – dní, vždy v lichém týdnu.
V návaznosti na zahájení topné sezóny žádáme občany, aby neukládali do popelnic horký popel
bezprostředně před svozem nádob!

Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět v naší obci dne 19.11.2019 čištění komínů.
V případě zájmu nahlaste požadavek do 18.11.2019 na OÚ Písařov.

NABÍDKA A SOUTĚŽ VÁNOČNÍHO JARMARKU V PÍSAŘOVĚ
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INFORMACE MĚSTA ŠUMPERK: Den D nastane 13. ledna 2020
Bude to velká změna, která si vyžádá hodně trpělivosti, jak ze strany cestujících, tak místních obyvatel. Kvůli výstavbě
dopravního terminálu bude šumperské autobusové nádraží přemístěno na náhradní plochu do ulic Jeremenkova, Fialova a
E. Beneše. Den D nastane 13. ledna 2020, autobusy by se měly vrátit zpět do konce listopadu 2020.
Poté, co začne náhradní stání pro autobusy fungovat, bude provoz ve Fialově ulici jednosměrný, vjezd bude povolen
pouze autobusům dopravní obsluhy, umožněno bude i zásobování. Celkem zde bude sedm stání pro autobusy, cestující
budou mít k dispozici přístřešky. Výstupní zastávky budou v Jeremenkově ulici, nástupní ve Fialově a ulici E. Beneše.
Ulice na sebe navazují, přestupy jsou odhadovány do 5 minut. Stejnou maximální dobu bude trvat přestup z vlakového
nádraží. I z důvodu této časové prodlevy budou pozměněné jízdní řády, autobusy pojedou o několik minut dříve, aby lidé
měli čas na přestup.
Pro provizorní autobusové nádraží město Šumperk zvolilo nejbližší možnou lokalitu, která je vzdálená zhruba čtyři sta
metrů od vlakového nádraží. Cestující budou na místě informovat pracovníci ČSAD, dopravu budou korigovat městští
strážníci v součinností s Policií ČR.
Provoz informační kanceláře, WC pro veřejnost a zázemí pro řidiče bude po celou dobu zachováno v původní výpravní
budově autobusového nádraží.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží společně s prostorem přednádraží promění v moderní dopravní
terminál. Součástí areálu bude rozsáhlé parkoviště, odstavné plochy pro autobusy. Chybět zde nebudou moderní
informační tabule, chytré lavičky, cyklo věž pro více než stovku kol, a další mobiliář. Na autobusovém nádraží, jehož
rekonstrukce odstartuje v roce 2020, vzniknou zde nové zastřešené nástupní ostrůvky, prostor bude bezbariérový a
zabezpečený kamerovým systémem. Celé autobusové nádraží bude pokryto bezplatnou wifi sítí. Poslední novinkou,
kterou odhlasovali šumperští zastupitelé, budou zelené střechy jak na zastávkách, tak na výpravní budově, součástí
projektu je i záchytná jímka na dešťovou vodu.

Obrazový materiál: Studie budoucího přestupního terminálu v Šumperku, autor: CEKR CZ s.r.o.
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HZS ČR: Bezpečnostní desatero pro obyvatele obcí

Tříkrálová sbírka 2020
V naší obci proběhne i letos Tříkrálová sbírka, a to v sobotu 11.1.2020 v odpoledních hodinách.
Zájemci z řad dětí,kteří by se chtěli letos zapojit do koledování, nahlaste se ve škole v Písařově u
pana ředitele, nebo na tel.č. 728 324 581 - Hlásná Alena.
Před koledováním se ještě sejdeme a povíme si více informací.

MŠE SVATÉ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Vánoční bohoslužby budou 24.12.2019 v Jakubovicích ve
20,30, v Písařově v 22,00.
26.12.2019 bohoslužby budou jako v neděli –
v Jakubovicích v 7,30 v Písařově v 8,40.
S přáním všeho dobrého P.Vitalij Molokov
VZKAZ OD MIKULÁŠE
Dne 5.12.2019 bude v obci procházet Mikuláš. Pokud máte
zájem, aby přišel i k Vám, ozvěte se prosím na
tel. 775 521 215.
Váš Mikuláš
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