OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 2 (červen), ročník 2018
Vážení spoluobčané,
čtenáři zpravodaje pro Písařov a Bukovici,
polovina roku je téměř za námi, nabízí se tedy částečné shrnutí činnosti obce za uplynulé období. Je asi na místě začít
informací o zdárném ukončení rekonstrukce nadzemního podlaží budovy obecního úřadu. Stavební práce ve finančním
objemu 2,4 mil. Kč prováděla firma Experior Zábřeh, která nám zrekonstruované prostory předala v květnu
k plnohodnotnému užívání. Výsledek můžete posoudit sami při návštěvě úřadu. Úpravy kanceláří navazuji na předchozí
opravy provedené během deseti let. V roce 2009 proběhla výměna oken a dveří, v roce 2012 byla opravena střecha, o rok
později dostal úřad nový kabát (zateplení a fasáda). Poslední plánovanou etapou je rekonstrukce přízemí, včetně
elektroinstalace, vytápění a zázemí sálu (kuchyňka, bar).
Další budova ve správě obce „stará škola“ v Bukovici se dočkala výměny střešní krytiny včetně nutných tesařských
prací. Oprava v hodnotě 440 tis. Kč byla dokončena počátkem června. V letních měsících proběhne na budově oprava
fasády a dojde k úpravě parkovacího stání u staré školy. Prázdninovým stavebním pracím se nevyhne budova základní a
mateřské školy v Písařově, kde bude zřízena třetí kmenová třída pro žáky 1. ročníku, těch je pro nový školní rok zapsáno
14. Ve škole bude od 1.9.2018 celkem 44 žáků v pěti ročnících.
Celoročně nízké úhrny srážek v posledních letech se projevují poklesem vydatnosti zdrojů pitné vody. Tento problém
je v naší obci doplněn častými poruchami na vodovodním řadu, v letošním roce jsme prozatím provedli tři opravy (u č.p.
146, u č.p. 131 a na redukčním ventilu u paneláků). Opravu také čeká plovákový ventil ve vodojemu na Homoli, který
zásobuje pitnou vodou Bukovici a redukční ventil „u váhy“ pro spodní část Písařova. Počátkem června byl opraven úsek
vodovodního řadu a domovní přípojky v délce 220 m na Horních Familiích a byla zbudována vodovodní přípojka pro
hasičskou zbrojnici v Písařově.
V těchto dnech byla zahájena největší investiční akce v novodobé historii obce, a to přestavba bývalé školy u kostela
na „Multifunkční dům Písařov – Komunitní centrum a bytové jednotky“. Zhotovitelem stavby je brněnská firma GIFE
Group, s.r.o. s předpokládaným termínem dokončení v dubnu příštího roku (kolaudace bytů do 30. 11. 2017). Celá stavba
je rozpočtována na 16 mil. Kč. Již nyní na obecním úřadě evidujeme zájemce o bydlení v sedmi nově vznikajících bytech.
Byty jsou určeny pro zájemce, kteří nevlastní nemovitost nebo nemají platnou nájemní smlouvu. Žadatel musí být
ekonomicky aktivní s max. příjmem 60 – ti % průměrné měsíční mzdy (tj. příjem cca 16.500,- Kč čistého měsíčně, při
dvoučlenné domácnosti cca 22.000,- Kč, při tříčlenné cca 24.750,- Kč, při čtyřčlenné cca 27.500,- Kč). Součástí
vícečlenné domácnosti může být i ekonomicky neaktivní občan (důchodce). Podrobnosti rádi sdělíme na OÚ.
Víme, že trampolína na dětském hřišti v Písařově patřila mezi nejvyužívanější herní prvky, ale bohužel si ji někteří
uživatelé pletli s kuřárnou či boxovacím ringem. Trampolína tak utrpěla „zranění“, která ji zabraňují dále sloužit dětem.
Základní skákací pole je propáleno cigaretami (cena případné opravy cca 15 tis. Kč) a ochranná síť je roztrhaná (cena
nové je 11 tis. Kč). S ohledem na výše uvedené jsme nuceni nechat trampolínu mimo provoz do doby, kdy vyčleníme
finanční prostředky na její opravu a nastavíme opatření, která budou předcházet ničení herních prvků (změna provozního
řádu, kamerový systém se záznamem). Malou náplastí bude snad umístění převažovacích houpaček na dětské hřiště u
obecního úřadu a do Bukovice, během letních měsíců budou umístěny čtyři herní prvky pro děti v areálu fotbalového
hřiště.
Dřevěný mobiliář v obci byl doplněn o dvě odpočinkové lavičky umístěné na Jeřábku a u Svaté Trojice na cestě do
Bukovice, dřevěné stříšky vývěsek byly oplechovány. Na veřejném osvětlení bylo vyměněno 19 nefunkčních svítidel.
Ve zpravodaji dále najdete termíny výběru vodného, výsledky ankety o investičních akcích obce, anketu k možné
regulaci hluku, informace ke sjezdu rodáků, pozvánku na hasičskou soutěž a výsledky našich fotbalistů.

Přejeme všem spoluobčanům hezké letní dny.
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VODNÉ
Vodné se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 6. srpna 2018 do 8. srpna 2018.
V Bukovici se vodné bude vybírat
8. srpna 2018 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 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.

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL 2018
Přípravnému výboru sjezdu rodáků a přátel obce se podařilo připravit bohatý kulturní program,
jehož hlavním cílem je setkání rodáků a přátel obce všech generací.
Uvítali bychom, kdyby občané své příbuzné a známé na sjezd rodáků a přátel včas pozvali.
K tomuto účelu budou na poště v Písařově zdarma k dispozici pozvánky, které si zde můžete od
25. 6. 2018 vyzvednout v potřebném množství.
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VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ…
Výsledky ankety „Zvolte akci, která je z vašeho pohledu pro obec nejpotřebnější?“ Hlasování probíhalo od dubna do
konce května na webových stránkách obce. V anketě bylo uděleno celkem 275 hlasů pro devět různých záměrů.

Vyjádřete svůj názor v anketě na měsíc červen: „Sekat či nesekat trávu o víkendech?“
Na tuto otázku se snaží najít odpověď Zastupitelstvo obce Písařov. K rozhodování chce přizvat i samotné občany, a proto
byla vypsána anketa. Obyvatelé Písařova a Bukovice mohou hlasovat elektronicky na webových stránkách obce nebo
prostřednictvím anketních lístků, které jsou umístěny do obecního zpravodaje. „Často se setkáváme s podněty občanů,
ve kterých se objevují rozporuplné reakce na používání hlučných strojů o víkendech a státních svátcích. Proto jsme
se rozhodli k tématu vypsat anketu,“ informovalo vedení obce po zasedání Zastupitelstva obce dne 21. 5. 2018.
Obyvatelé obce tak mohou rozhodnout, zda úřad vydá obecně závaznou vyhlášku, která by regulovala používání hlučných
strojů, jako jsou pily, sekačky na trávu či křovinořezy. V nabídce jsou možnosti od úplného zákazu pouštění hlučných
strojů o víkendech a státních svátcích, přes kompromisní řešení, které sobotní režim nijak neomezuje, až po ponechání
stávajícího stavu.
Hlasovací lístek k vystřižení najdete na poslední straně zpravodaje (na jeden zpravodaj/jednu domácnost je počítáno s
jedním hlasem). Vyplněné hlasovací lístky vhazujte do schránky na poště v Písařově do 29. 6. 2018. Hlasovat lze
i elektronicky, jeden hlas je možno zaslat z jednoho počítače nebo mobilního zařízení. Anketa je zveřejněna na webových
stránkách obce: www.pisarov.cz
Jste pro, aby obec Písařov regulovala hluk (sekačky, křovinořezy, pily) prostřednictvím vydání obecně závazné
vyhlášky?
Možnosti jsou řazeny od „nejpřísnějšího zákazu“ (omezení na celý víkend) po nejmírnější variantu (omezení pouze
v neděli „přes poledne“)
1. Omezit o víkendech (so,ne) a ve dnech pracovního klidu (celé dny)
2. Omezit o víkendech (so,ne) a ve dnech pracovního klidu v čase 6,00 - 15,00
3. Omezit o víkendech (so,ne) a ve dnech pracovního klidu v čase 11,00 - 15,00
4. Omezit v neděli a ve dnech pracovního klidu (celý den)
5. Omezit v neděli a ve dnech pracovního klidu v čase 6,00 - 15,00
6. Omezit v neděli a ve dnech pracovního klidu v čase 11,00 - 15,00
7. Ponechat stávající stav (bez omezení)
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SDH Bukovice
pořádá
TÁBORÁK
u školy v Bukovici
v sobotu 16. 6. 2018 od 18,00 hodin.
Točené pivo, makrely, steaky, žebra.

ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ V OBCI
Termíny svozových dnů pro rok 2018 (vždy liché úterý): 19.6.,
3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11.,
20.11., 4.12., 18.12.

TJ TATRAN PÍSAŘOV – ODDÍL KOPANÉ
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