OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 6 (prosinec), ročník 2012
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje pro Písařov a Bukovici,
dovolte mi, abych Vám na tomto místě popřál jménem svým i jménem všech spolupracovníků veselé a
pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2013. Zároveň bych chtěl
srdečně poděkovat všem, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na rozvoji a fungování obce, kultury i
sportu, a popřát jim i do dalšího období dostatek energie a úspěchů.
Ing. Bořivoj David
UPOZORNĚNÍ V ZÁVĚRU ROKU
Platby v hotovosti se naposledy v roce 2012 na obecním úřadu vybírají
ve středu 19. prosince 2012.
OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Volba prezidenta České republiky se uskuteční
dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
V případě konání II. kola volby prezidenta České republiky se tato uskuteční
Dne 25. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 26. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Bližší informace jsou vyvěšeny na úřední desce.
ODPADY
 Svozové dny do konce roku 2012: 18.12.
 Svozové dny v roce 2013 (první pololetí)
2.1.(náhrada svozu za 1.1.), 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6.
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Obec Písařov pořádá tradiční turnaj ve stolním tenisu, který se bude konat
v pátek 28.12.2012 v sále OÚ Písařov.
Prezentace kategorie žáků do 15 let (mladší, starší): 9,00 – 9,30 hod. Začátek her v 10,00 hod.
Prezentace kategorií nad 15 let (muži A, muži B, ženy): 9,00 – 12,30 hod.
Začátek her ve 13,00 hod. Startovné se nevybírá. Zúčastnit se mohou všichni bez rozdílu věku.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PÍSAŘOVĚ
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku. Tato tradice u nás po roce
1948 postupně vymizela a byla znovu oživena v roce 2001. Od té doby Česká katolická Charita v naší republice
každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle a díky jejich darům je zapojuje do
pomoci rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují Charity v celé ČR. V Písařově proběhne
Tříkrálová sbírka v sobotu 5.1.2013. V obci budou koledovat čtyři skupinky dětských koledníků v doprovodu osoby,
která má pověření Charity k provádění sbírky. Prosíme, nezavírejte před nimi ani své dveře ani své dlaně – dobrovolně a
za každého počasí si k vám najdou cestu. Za Tříkrálové koledníky Hlásná Alena
INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Vánoční bohoslužby v kostele Rozeslání apoštolů v Písařově
Štědrý den pondělí 24. 12. ve 22,00 hod. (půlnoční)
(bohoslužby na Štědrý den v okolí: 20,30 hod. Jakubovice, 24,00 hod. Červená Voda)

Já jsem přišel na svět jako světlo,
aby nikdo, kdo ve mně věří,
nezůstal ve tmě. Jan 12,46

POŽEHNANÉ VÁNOCE
2012
MILOSTIPLNÝ NOVÝ ROK
2013
P. Radek Maláč, farář

Narození Páně úterý 25. 12. v Písařově není
(Červená Voda 9,00 hod; Mlýnický Dvůr 10,30 hod.)
Svátek sv. Štěpána středa 26. 12. v 10,30 hod.
Nový rok úterý 1. 1. v 10,30 hod.
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INFORMACE, INZERCE

Oprava hlavního oltáře v kostele Rozeslání apoštolů
Na opravu oltáře v našem kostele Rozeslání apoštolů v Písařově se podařilo
sehnat potřebné finanční prostředky a restaurování je již provedeno. Když před
zhruba třemi roky vyhlásila naše Farní ekonomická rada sbírku na opravu oltáře,
nikdo z nás nepředpokládal, že sbírka a následná oprava bude realizována v tak
krátké době. Do sbírky přispívali jak soukromí dárci, tak i obec Písařov. To, že
restaurování stálo okolo čtvrt miliónu, není výrazem přepychu, jak by se mohlo
nezasvěceným zdát, ale je to vyznání naší hluboké pokory a úcty Ježíši
přítomnému ve svatostánku. Restaurátorské práce na oltáři, jehož zhotovení je
datováno kolem poloviny 19.století, prováděl Dušan Rohlík, Mgr.art. z Rosic nad
Labem. Byly provedeny tyto restaurátorské práce: průzkum soch a architektury,
sochy byly odkryty na kvalitnější starší úpravu a odstraněny druhotné přemalby,
odstraněny druhotné bronzy, které zakrývaly původní plátkové zlato, rozebrání
oltáře, opakovaná aplikace prostředku proti dřevokaznému hmyzu, impregnace a
zpevnění poškozeného a uvolněného dřeva červotočem, provedeny doplňky
poškozených řezeb, jejich sklížení, čištění povrchu oltáře, soch a značně
znečištěného obrazu, fixace uvolněné barevné vrstvy,velké poškození vykazovala
barevná vrstva a zlacení na andělech, kde bylo provedeno opakované zpevňování,
tmelení poškozených částí, retuše poškozených řezeb zlatem, lokálně metalem a
práškovým zlatem, sestavení oltáře, konzervace oltáře a inkarnátů andělů
voskoakrylátovou pastou, provedena textová a obrazová dokumentace. Touto
cestou bychom chtěli srdečně poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem
přispěli k tomu, že naše obec má opět nádherný, zářící svatostánek. Fotografii
restaurovaného oltáře si můžete prohlédnout na webových stránkách obce Písařov
a na stránkách farnosti Písařov – www.farnost-pisarov.cz.

H&H Harmony
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ NALADĚNÍ
NAD BETLÉMEM
SVÍTÍ HVĚZDA

MUDr. Kukula má 31. prosince
2012 dovolenou, zastupuje praktická
lékařka ve Štítech.

SBĚR VRŠKŮ - PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se s námi
podílejí na sběru vršků z PET láhví
a pomáhají tak přírodě i lidem.
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.

v sobotu 15. prosince 2012 v 15.00 hodin
do kulturního domu v Písařově

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.

VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA PÍSAŘOV
Výkonný výbor Honebního společenstva Písařov svolává valnou hromadu členů
HS, která se koná v neděli 17.2.2013 ve 14.oo hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Písařově. Účast všech členů nutná.

Pneuservis – Jan Langhammer,
dále nabízí montáž závěsných
zařízení, tel. 603 387 537.
Finanční poradenství (stavební
spoření, úvěry, pojištění) – Kamil
Pilíšek, tel. 608 433 784.

PLESY V PÍSAŘOVĚ
12.1.2013 (sobota) - Myslivecký ples, hraje NOA, 23.2.2013 (sobota) - Školní ples, hraje BROADWAY
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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