OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 5 (listopad), ročník 2012
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU – VÝZVA PRO OBČANY
Zastupitelstvo obce Písařov schválilo změnu územního plánu, která proběhne v roce 2013. Do změny mohou být zařazeny
i požadavky občanů, případně podnikatelských subjektů.
Aby mohla být vaše žádost zahrnuta do Návrhu na pořízení změny ÚPO Písařov musí obsahovat tyto náležitosti (přílohy
žádosti):
1. Předmět navrhované iniciace změny ÚPO, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně
prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní
plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).
2. Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku katastrálního území, ve kterém se pozemek
nachází.
3. Doklad o vlastnickém právu předmětného území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou ne
starší než 3 měsíce.
4. Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.
5. Snímek katastrální mapy.
6. Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu
navrhované změny.
7. Zákres území, na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1:5000 nebo 1:2000.
Žádosti jsou přijímány na OÚ v Písařově do 7. prosince 2012. Žádosti, které budou neúplné nebo budou doručeny
po termínu, nebudou zařazeny do Návrhu změn ÚPO Písařov.
Do ÚPO Písařov je možno nahlédnout na OÚ v Písařově, kde vám rádi zodpovíme vaše dotazy ke změně ÚPO.
VODNÉ
Vodné – 2. splátka na rok 2012 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 3. prosince 2012 do 5. prosince 2012.
V Bukovici se vodné bude vybírat 10. prosince 2012 od 14,00 do 15,00 hod.
Občané si stav na vodoměru zjistí sami a nahlásí ho při placení.
S ohledem na blížící se období mrazů upozorňujeme majitele nemovitostí, ve kterých je umístěn domovní vodoměr, aby
provedli opatření zajišťující ochranu vodoměru před prasknutím.
ODPADY
Od října 2012 je shromaždiště odpadu (areál u plechárny) otevřeno pro veřejnost každé úterý a pátek od 8,00 hodin do
15,00 hodin. Mimo uvedené dny otevře areál na požádání p. Jan David, Písařov č.p. 202. Po dohodě jsme
schopni větší množství odpadu odvézt. Možnost ukládání odpadu ve shromaždišti je určena občanům
s trvalým pobytem v obci a majitelům nemovitostí na katastru obce. Zastupitelstvo obce se rozhodlo
k uzavření areálu z důvodu zabezpečení majetku a nekontrolovaného ukládání odpadu.
 Svozové dny: 20.11.2012, 4.12.2012, 18.12.2012, 2.1.2013 (náhrada svozu za 1.1.2013).
 Další svozové dny na rok 2013 budou uvedeny v prosincovém vydání zpravodaje.
PLÁNOVANÉ AKCE
7.12. 2012 (pátek)
15.12.2012 (sobota)
28.12.2012 (pátek)
12.1.2013 (sobota)
23.2.2013 (sobota)

Rozsvěcování vánočního stromu u školy
Vánoční koncert
Turnaj ve stolním tenise
Myslivecký ples, hraje NOA
Školní ples, hraje BROADWAY
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SK PAŠERÁK: Dětský pohár 2012 měl několik nej
V letošním roce jsme díky sněhovým podmínkám uspořádali v lednu dva
lyžařské závody za rok 2011 a v únoru dva lyžařské závody do poháru
2012. To nám umožní organizovat pohár za kalendářní rok a tak
vyhodnotit závodění do konce roku. Druhé nej bylo za účast dětí.
V letošním roce se do poháru zapojilo celkem 30 dětí z Písařova, z toho
23 dětí se zúčastnilo 5-ti a více závodů. V rámci DP proběhlo 13 závodů,
další dva závody jsme uspořádali navíc, ty se však nepočítaly
do pohárových výsledků. Třetí nej spočívalo v dramatičnosti soutěže.
Do posledního závodu byla na 1. místě Nicola Schmidtová s 4,5 bodovým
náskokem před Helenou Drážnou. Ta je sice lepší běžkyně, ale ani její
fantastický závěr, kdy skončila 4 s za Danielem Schmidtem a vybojovala
129,9 bodu, ji na Nicolu nestačilo. Po 13 závodech tak rozhodlo 43 setin
bodu, což představuje 1 s v čase posledního závodu.
Malý pohár po dvou letech nadvlády Ivety Černíčkové ovládl s přehledem
Adam Brix.
TATRAN PÍSAŘOV: Fotbalový podzim skončil
Podzimní část fotbalových soutěží skončila a naši muži obsadili po
podzimu 4.místo v soutěži Okresní přebor. Zisk 22 bodů a aktivní skóre
31:21 dává dobré šance bojovat i na jaře o čelo tabulky.
Děkujeme věrným fanouškům za přízeň a těšíme se na jarní část sezóny,
která začíná na konci března 2013.

INZERCE
Kadeřnictví Petra Davidová –
Jurenková nabízí veškeré
kadeřnické práce za
bezkonkurenční ceny, které
nenajdete nikde v okolí
(např. stříhání od 35 Kč, barvení
vlasů od 150 Kč, melírování vlasů
od 200 Kč, …).
V případě zájmu provedu
kadeřnické práce i v pohodlí
Vašeho domova.
Kontakt: 605 932 721
Kadeřnice Markéta Vám
poskytne profesionální kadeřnické
služby včetně poradenství v peči o
vlasy. Provádím tyto úkony:
barvení vlasů, melírování, trvalá,
stříhání, společenské účesy,
svatební účesy, extravagantní
střihy a mnoho dalšího dle Vašich
představ a módních trendů........
Pánové, blíží se vánoce, potěšte
svoje partnerky zakoupením
poukázky na kadeřnické služby a
věnujte tak krásnou proměnu
Vašim nejmilejším.
Kontakt: 734 404 586
fotogalerie účesů - facebook :
Kadeřnice Markéta Macejáková
Mezinárodní a vnitrostátní
doprava – MICHAL SCHMIDT
Autodoprava, Písařov 86,
tel. 739 622 518.
Topení, voda – BULÍN @ SYN,
Písařov 187, tel. 737 414 912,
737 447 431. E-mail:
ludekbulin@seznam.cz
Pedikúra a epilace voskem –
Stanislava Vicencová,
tel. 732 183 332.
Pneuservis – Jan Langhammer,
dále nabízí montáž závěsných
zařízení, tel. 603 387 537.
Finanční poradenství (stavební
spoření, úvěry, pojištění) – Kamil
Pilíšek, tel. 608 433 784.

INZERCE
Obecní úřad Písařov, tel: 583 440 072, fax: 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz , http://www.pisarov.cz
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