OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 5 (prosinec), ročník 2016
Vážení spoluobčané,
čtenáři zpravodaje pro Písařov a Bukovici,
dostáváte do rukou poslední výtisk zpravodaje v tomto kalendářním roce. Předpovědi o tom, zda nás čeká mírná
nebo krutá zima se různí. Jistá je však skutečnost, že zimnímu období předcházel rok s nízkým úhrnem srážek.
Tento stav v řadě obcí přinesl problémy s nedostatkem pitné vody. Také v naší obci byl během roku
zaznamenán pokles vydatnosti některých pramenů, i přesto zdroje dostačovaly pro běžnou spotřebu domácností
v Písařově a Bukovici, která činí cca 70 m3 vody denně. Havarijním stavům se podařilo předejít díky včasné
lokalizaci poruch na vodovodním řadu, kterých bylo v letošním roce opraveno pět. Provedli jsme výměnu 200
metrového úseku vodovodu s nejčastější poruchovostí, na vodojemu v Bukovici proběhla výměna armatur.
Příprava projektové dokumentace ke kanalizaci byla v roce 2016 pozastavena z důvodu novely zákona o
pozemních komunikacích, která zakazuje zapuštění kanalizace do pozemních komunikací.
Se zkracujícími se dny jste jistě zaznamenali změnu na veřejném osvětlení. Všech 130 lamp veřejného
osvětlení v obci je osazeno LED moduly, které jsou úsporné, bezporuchové a vykazují vyšší svítivost.
V průběhu roku rovněž probíhala revitalizace Pomníku obětem světových válek u zbrojnice a rovněž I. fáze
restaurování sousoší Nejsvětější Trojice. Další etapy oprav budou probíhat v roce 2017.
Ve fázi projektových příprav a žádostí o stavební povolení jsou velké investiční akce „Víceúčelový dům
Písařov“ (přestavba bývalé školy u kostela) a „Víceúčelové hřiště naproti škole“. Realizace těchto akcí
předpokládá spolufinancování z dotačních titulů. Aktuální informace k záměrům najdete na webových
stránkách obce – Informace o obci.
V letošním roce obec pracovala na převodu a směně pozemků, které budou určeny pro vytvoření stavebních
parcel pro stavby k trvalému bydlení i stavby k rekreaci. V současné době je připravována architektonická
studie pro největší lokality „Naproti fotbalovému hřišti“ (6 – 8 stavebních parcel po 1500 – 1700 m2) a „Na
Horních Famíliích“ (4 – 6 parcel po 1500 m2). Další stavební parcely budou nabízeny na Zašívě a pod zbrojnicí.
V Bukovici budou v nabídce čtyři lokality pro výstavbu. Bližší informace vám rádi sdělíme na OÚ Písařov. Pro
zájemce o výstavbu budou stavební parcely uvolněny k prodeji v příštím roce, kdy rovněž bude probíhat jejich
zasíťování. Předběžnou nabídku stavebních parcel pro rok 2017 včetně mapových podkladů najdete na
webových stránkách obce – Informace o obci/Stavební parcely
v obci.
Vážení spoluobčané,
V oblasti správy budov v majetku obce byly v letošním roce
zpracovány dva projektové záměry. První souvisí s nedostatek míst dovolte mi, abych Vám na tomto
pro děti v mateřské škole, záměr počítal s přístavbou třídy mateřské místě popřál jménem svým
školy na západní straně stávající budovy. I přesto, že jsou tyto stavby i jménem všech spolupracovníků
a
pohodové
prožití
v současné době štědře podporovány dotacemi z Evropské unie, není veselé
v našem případě možné přístavbu realizovat, protože obec není vánočních svátků a hodně zdraví
výhradním vlastníkem pozemků pod budovou a v jejím okolí. Ve věci a štěstí v nastávajícím roce 2017.
duplicitního vlastnictví bylo jednáno s dalšími majiteli pozemků, kteří Zároveň bych chtěl srdečně
všem,
kteří
se
však na navrhovaná řešení obce nepřistoupili. Zastupitelstvo obce poděkovat
v uplynulém roce aktivně podíleli
hledá jiné varianty k řešení vzniklé situace.
Druhý záměr spočívá v kompletní rekonstrukci nadzemního na rozvoji a fungování obce,
podlaží budovy obecního úřadu (kanceláře, zasedací místnost, kultury i sportu, a popřát jim i do
dalšího období dostatek energie
sociální a technické zázemí).
a úspěchů.
Věříme, že během následujících let se nám podaří realizovat
rozpracované akce a přispějeme tak ke zlepšení podmínek pro život Ing. Bořivoj David, starosta obce
v naší obci.
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz

-1-

VODNÉ
Vodné – 2. splátka na rok 2016 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 19. prosince 2016 do 20. prosince 2016.
V Bukovici se vodné bude vybírat 12. prosince 2016 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 e-mailem, kdy občan nahlásí na mailovou adresu:
obec.pisarov@seznam.cz stav vodoměru. Následně mu bude spočítána spotřeba vody, částka k úhradě a
přidělen variabilní symbol a občan může provést úhradu převodem z účtu.
Prosíme poplatníky, aby pro platby vodného využívali tento bezhotovostní způsob platby.
S ohledem na blížící se období mrazů upozorňujeme majitele nemovitostí, ve kterých je umístěn domovní
vodoměr, aby provedli opatření zajišťující ochranu vodoměru před prasknutím.
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad bude ve dnech 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 pro veřejnost uzavřen.
UPOZORNĚNÍ V ZÁVĚRU ROKU
Platby v hotovosti se naposledy v roce 2016 na obecním úřadu vybírají ve středu 21. prosince 2016 do 11,30
hodin.
INFORMACE POŠTA PARTNER PÍSAŘOV
Pošta v Písařově bude uzavřena ve dnech: 19. 12. 2016 a 27. 12. - 30. 12. 2016.
Dne 23. 12. 2016 bude změněna otevírací doba, a to od 8, 30 hod. do 12,30 hod.
Odpoledne bude pošta uzavřena. Uložené zásilky budou v odpoledních hodinách
přesunuty a uloženy na poště ve Štítech.
Hodiny pro veřejnost ve Štítech: Po – Pá 8,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00.
Od 2. 1. 2017 budou na poště v Písařově znovu v prodeji noviny a časopisy, dálniční známky a blahopřání.
Otevírací doba pobočky v roce 2017 zůstává v Písařově beze změn: Po – Pá 8,30 – 10,30 a 14,00 – 16,00.
Případné další informace vám sdělí vedoucí pobočky Věrka Stránská, tel. 583 411 888.
VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Výsledky krajských voleb v obci: Volební účast v Písařově činila 40 % (195 ze 487 voličů, 193 platných hlasů).
Volební účast v Bukovici byla jen 28 % (24 voličů z 85 voličů, 24 platných). V Písařově a Bukovici získala
nejvíce hlasů Koalice pro Olomoucký kraj a to 41,5 %, dále ČSSD 10,5 %, KSČM 10,5 %, ANO 10 %, ODS 9
%, Starostové ProOlomoucký kraj 8 %, Koalice SPD a SPO 3 %. Ostatní strany a hnutí nepřekročili 3 %.
Do Olomouckého kraje bylo zvoleno celkem 55 zastupitelů. V Olomouckém kraji zvítězilo hnutí ANO se
ziskem téměř 24 % (16 zastupitelů), následuje ČSSD 14 % (9), KSČM 11 % (7), Koalice pro Olomoucký kraj
11% (7), Starostové pro Olomoucký kraj 9,5 % (6), ODS 7,5 % (5), Koalice SPD a SPO 7 % (5). Další volební
strany se do krajského zastupitelstva nedostaly.
Následující čtyři roky povede kraj koalice ANO, ČSSD a ODS, která bude mít v pětapadesátičlenném krajském
zastupitelstvu 30 hlasů. Hejtmanem je Oto Košta z ANO. Dále bylo jmenováno sedm náměstků a oblasti, za
které budou zodpovídat: Jan Zahradníček (ANO) – doprava, František Jura (ANO) - kultura, tělovýchova, sport
a volný čas, Milan Klimeš (ANO) – životní prostředí, zemědělství, majetek, Jiří Zemánek (ČSSD) - finance,
investice, Ladislav Hynek (ČSSD) – školství, Pavel Šoltys (ČSSD) - regionální rozvoj, územní plánování,
evropské projekty, péče o památky, Dalibor Horák (ODS) – zdravotnictví.
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MORAVŠTÍ MUZIKANTI
v programu

Vánoce s Moravskými muzikanty
(zazní skladby českých a moravských autorů)

Zpívají : Markéta Tichá, Pavla a Stanislav Bartoškovi
umělecký vedoucí Stanislav Bartošek
Průvodní slovo: Marcela Nováková

Sobota 10.12.2016 v 15,00 hodin
Sál Obecního úřadu v Písařově

Osvětová beseda v Písařově
Vás všechny srdečně zve
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INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Vánoční bohoslužby v kostele Rozeslání apoštolů v Písařově
Štědrý den sobota 24. 12. ve 22,00 hod. (půlnoční)
(bohoslužby na Štědrý den v okolí: 20,30 hod. Jakubovice, 24,00 hod. Červená Voda)
Narození Páně neděle 25. 12. v 10,30 hod.
(Jakubovice 7,20 hod., Červená Voda 9,00 hod)
Na svátek sv. Štěpána letos bohoslužba v Písařově nebude.
Nový rok neděle 1. 1. v 10,30 hod.

Vy dospělí,
poslouchejte jednou děti!
Už jste se dost naposlouchali expertů a
funkcionářů,
ředitelů a generálů.
Už jste dost dlouho spoléhali na majetek,
moc,
blahobyt a zbraně.
Ale všechno uvidíte v jiném světle,
když se zadíváte na děti,
protože dítě dovede to,
co vy jste už dávno zapomněli:
žasnout nad vším, co žije.
Vy dospělí,
podívejte se na svět očima dítěte
a uvidíte ho najednou docela jinak.
Přijměte sen dítěte
o ztraceném ráji.
Osvojte si smích dítěte
a jeho radost z malých věcí.
Mějte srdce dítěte,
abyste uvěřili v lásku člověka k člověku.

POŽEHNANÉ VÁNOCE 2016
MILOSTIPLNÝ NOVÝ ROK 2017
P. Radek Maláč, farář

Z knihy: Phil Bosmans – Mám tě rád

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PÍSAŘOVĚ
Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou každoročně pořádá Charita Česká republiky. V Písařově
proběhne v sobotu 7. 1. 2017 v odpoledních hodinách. V průběhu sbírky budou vesnicí procházet skupinky tří
králů – koledníků s přáním štěstí, zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek do pokladničky. Všechny skupinky
koledníků doprovází dospělá osoba s pověřením k provádění sbírky, koledníci mají zapečetěnou pokladničku.
Provádění veřejné sbírky je platné pro území celé České republiky.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením,
seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným, kde již nemá nějaký nástroj a povinnost
např. v podobě dávek, stát.
O této sbírce můžete rozhodnout i vy, občané naší obce, a to tím, že můžete nahlásit
vedoucímu skupinky náměty na problematické situace ve vašem okolí, sousedství, obci.
Budeme rádi, pokud nám podáte námět na to, kde byste viděli jako účelné a užitečné pomoci.
Děkujeme všem, kteří nás, koledníky, vlídně přijmou a přispějí do kasiček.
Za tříkrálové koledníky Hlásná Alena
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ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ
Termíny svozových dnů v roce 2016 (vždy liché úterý):
6. 12., 20. 12.
Termíny svozových dnů v roce 2017 (vždy liché úterý):
3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2, 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.
Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016
Obec Písařov se v letošním roce zařadila mezi úspěšné žadatele z Programu obnovy venkova. Cílem dotačního
titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce je zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení
atraktivity a dostupnosti území obcí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého
kraje. Podpora je zaměřena na aktivity z oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního
majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich
atraktivitu.
POV: název dotačního titulu - č. 1 Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce
Název akce: Oprava veřejného osvětlení v obci Písařov
Celkové výdaje činily 345.339 Kč. Přidělená dotace kraje je 90.000 Kč.

TJ TATRAN PÍSAŘOV – ODDÍL KOPANÉ: PÍSAŘOV PŘEZIMUJE NA 3. MÍSTĚ
Tatran Písařov je po 14. kolech na
3. místě tabulky III. třídy mužů s
34 body. Na prvním místě
"pralesu" zůstalo po podzimní
části sezóny Jedlí s 37 body, druhé
je Jestřebí s 36 body. Písařov na podzim
jedenáctkrát vyhrál, jednou remízoval - na Malé
Moravě a dvakrát prohrál - na domácím hřišti s
Jestřebím a v Lošticích. Skóre 46:22 staví
Tatran do pozice týmu s druhou nejlepší
obranou a čtvrtým nejlepším útokem.
Nejlepším střelcem soutěže je po podzimu Jan
Odstrčil z Jedlí s 20 brankami. Nejlepšími
střelci Tatranu jsou s 9 brankami Luboš
Habermann a Petr Vícenec. Jan Benda se trefil
7 - krát a Zdeněk Šlésinger 6 - krát.
Děkujeme hráčům za podzimní výkony,
fanouškům a sponzorům za dosavadní podporu. Na jaře začínáme poslední březnový víkend.
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Obec Písařov pořádá tradiční turnaj ve stolním tenisu, který se bude konat
v úterý 27. 12. 2016 v sále OÚ Písařov.
Turnaj je určen pro hráče od 15 let. Kategorie žáků do 15 let byla pro nezájem v minulých
letech zrušena.
Prezentace kategorií muži A, muži B, ženy je od 12,00 hod. do 12,30 hod.
Hry dospělých začínají ve 13,00 hod. Startovné se nevybírá.
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INFORMACE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSAŘOVĚ
Ve školním roce 2016/2017 je v základní škole Písařov zapsáno 32 žáků od 1. do 5. ročníku. Do školní družiny
dochází 25 dětí. Mateřská škole je naplněna do maximálního počtu 28 dětí, provoz MŠ byl od 1. září
prodloužen do 16,00 hodin. O šedesát dětí ve škole a školce se stará devět zaměstnanců. Náš kolektiv v říjnu
doplnila slečna Bc. Kristýna Boušková z Bukovice, která pracuje na pozici vychovatelky školní družiny a
vedoucí školní jídelny. Paní Eva Brixová, DiS. přešla na pozici učitelky mateřské školy, kde nahradila paní
učitelku Miluši Kleiblovou, která odešla do starobního důchodu.
Počátek prosince již tradičně patří rozsvěcování vánočního stromu u školy, po vánočních prázdninách čeká děti
mateřské školy týdenní lyžařský výcvik ve Skiparku Buková hora. Od února budou děti i žáci jezdit na
plavecký výcvik do Zábřeha. Vzhledem k novele školského zákona upozorňujeme rodiče, kteří budou děti
přihlašovat k zápisu do 1. ročníku, že zápis pro školní rok 2017/2018 se bude konat až v měsíci dubnu 2017.
V návaznosti na informace o možnostech přístavby mateřské školy předpokládáme, že pro školní rok
2017/2018 bude otevřena pouze jedna třída mateřské školy. Zápis do MŠ proběhne v termínu od 2. 5. do 16. 5.
2017. Konkrétní termíny budou zveřejněny v dostatečném předstihu.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné vánoční svátky.

Za ZŠ a MŠ Písařov Mgr. Jiří Pavlas

KULTURNÍ AKCE V OBCI A OKOLÍ
Štíty: 9. 12. 2016 pátek 18,00 Vánoční koncert, dechový orchestr Zábřeh, kostel
Písařov: 10. 12. 2016 sobota 15,00 Vánoční koncert, Moravští muzikanti, OÚ Písařov
Heroltice: 10. 12. 2016 sobota 16,00 Adventní koncert v kostele
Červená Voda: 16. 12. 2016 16,00 Vánoční jarmark pod kostelem
Červená Voda: 18. 12. 2016 18,00 Adventní koncert obce, kostel sv. Matouše Červená Voda
Písařov: 21. 1. 2017 Myslivecký ples, pořádá Myslivecké sdružení Písařov, hraje NOA, sál OÚ Písařov
Cotkytle: 28. 1. 2017 Ples
Heroltice: 4. 2. 2017 Hasičský ples
Bušín: 17. 2. 2017 Obecní ples
Písařov: 25. 2. 2017 Školní ples, pořádá ZŠ a MŠ Písařov, hraje Broadway, sál OÚ Písařov
VYUŽÍVEJTE SMS INFO KANÁL OBCE
SMS Info kanál obce funguje již tři roky. Služba je pro občany po celou dobu zdarma,
v současné době je v systému registrováno přes 200 telefonních čísel. Občané dostávají na
svůj telefon informace dle přihlášených kategorií: 1-Obecní úřad, 2-Sport, 3-Kultura.
Pokud máte mobilní telefon a chcete dostávat aktuální informace z obce, můžete se přihlásit
níže uvedenými způsoby.
Způsoby přihlášení:
1. Přihlášení prostřednictvím webových stránek obce: na webových stránkách obce www.pisarov.cz je v levém
sloupci umístěn odkaz pro přihlášení k odběru SMS zpráv.
2. Přihlášení pomocí SMS zprávy z vašeho telefonu: přihlašovací SMS zašlete na telefonní číslo místostarosty:
724 187 195. Do zprávy napište jméno, příjmení, bydliště a kategorii informací, které chcete na mobilní telefon
dostávat. Vzor SMS zprávy pro přihlášení: PRIHLASKA SMS INFO Jan Novák, Písařov 80, kategorie 1,2

INZERCE
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět v naší obci dne 12. listopadu 2016 čištění komínů. 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).
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