OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 2 (květen), ročník 2013
OBECNÍ ÚŘAD DOSTANE NOVÝ KABÁT
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás na tomto místě v krátkosti seznámil s akcemi plánovanými na letošní rok. Největší letošní investicí
je zateplení budovy obecního úřadu spočívající v zateplení obvodového pláště a stropů objektu. Vítězná nabídka činí
1.714 tisíc. Kč. Na tuto akci čerpáme dotaci ze Státního fondu životního prostředí v celkové výši 527 tisíc Kč. Cílem akce
je nejen snížení energetické náročnosti budovy, ale také zatraktivnění vzhledu budovy a středu obce. Navazujeme tak na
loňskou rekonstrukci střechy. Pokračováním této naší snahy týkající se objektu OÚ, by mělo být nové vytápění budovy
tepelnými čerpadly, na které máme zpracovaný projekt a čekáme na vyhlášení vhodné dotační výzvy. Dalším krokem ke
zlepšení vzhledu středu obce bylo zakoupení zahrady před OÚ, na níž plánujeme realizaci parkových úprav, odpočinkové
zóny a dětského hřiště. Součástí by měla být rovněž celková rekonstrukce přilehlých komunikací a parkoviště. Dalšími
projekty ve fázi příprav jsou vybudování víceúčelového sportoviště pod Strání a celková rekonstrukce obecního rozhlasu.
Z menších akcí nás v letošním roce čekají opravy školy v Bukovici, nová zastávka u Davidů, opravy účelové komunikace
Písařov – Bukovice, vybudování boxů ve sběrném dvoře a opravy oplocení ochranných pásem vodních zdrojů. Věříme, že
všechny realizované i plánované aktivity přispějí ke zkvalitnění služeb, infrastrukrury i volnočasových aktivit všech
občanů.
Z projektů, jež jsou realizovány na území obce soukromými investory má zcela určitě největší význam přestavba horní
školy na bytový dům s pečovatelskými byty. Investor obdržel dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a s realizací tohoto
projektu by se mělo začít v nejbližší době. Cílem je vybudování 8 bytových jednotek určených pro seniory či
hendikepované spoluobčany. Doufáme, že tento projekt zásadně přispěje ke zkvalitnění služeb pro výše zmiňovanou
skupinu občanů.
Ing. Bořivoj David, starosta obce
OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Nový katastrální operát v katastrálním území Písařov a Bukovice obnovený přepracováním na digitalizovanou
katastrální mapu bude vyložen k veřejnému nahlednutí v období od 27.5.2013 do 7.6.2013 ve dnech pondělí a středa
od 9,00 do 16,00 hodin v místnosti "Veřejný internet" v přízemí budovy OÚ Písařov. V těchto dnech budou přítomni
zástupci katastrálního úřadu.
PLÁN AKCÍ V OBCI
7. května
Jarní kros Písařova, fotbalové hřiště, začátek v 17,00 hodin. Zváni jsou malí i velcí běžci! SK Pašerák
7. května
Oslavy dne vítězství, začátek v 19,00 hodin u pomníku padlých, oslavy pokračují taborákem na betonku
12. května
Svátek matek, začátek ve 14,30 hodin na sále OÚ, pořádá Osvětová beseda
30. května
Kácení máje, pořádá SDH Písařov
15. června
Pohárová soutěž hasičských družstev, fotbalové hřiště, pořádá SDH Písařov
22. června
Den dětí s táborákem, pořádá Myslivecké sdružení Písařov
30. června
Vítání občánků
5. července
Pytlácká noc Bukovice, pořádá Myslivecké sdružení Písařov
21. července Pouť v Písařově
OSLAVA SVÁTKU MATEK
Osvětová beseda vás všechny srdečně zve na oslavu Svátku matek, která se bude konat v neděli 12. května 2013 od
14,30 hodin na sále OÚ v Písařově. Program a občerstvení zajištěno.
SDH PÍSAŘOV
zve na květnové kácení máje a zejména na červnovou pohárovou soutěž, které se bude účastnit nově vzniklé družstvo žen.
Přijďte podpořit naše hasičky!
ODPADY
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v úterý 7.5.2013. Nebezpečný odpad (barvy, oleje, autobaterie,
zářivky, elektrospotřebiče, atd.) připravte na obvyklá místa do 7,30 hodin.
Svozové dny popelnic: 21.5., 18.6.
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INFORMACE TATRANU PÍSAŘOV
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ MUŽI
14.4. (sobota) 16,00 Postřelmov – Písařov (17.kolo)
21.4. (neděle) 16,00 Písařov – Loučná
(18.kolo)
27.4. (sobota) 16,00 Obědné - Písařov
(19.kolo)
1.5. (středa)
16,30 Hrabišín B - Písařov (16.kolo)
5.5. (neděle)
16,30 Písařov – Rovensko (20.kolo)
8.5. (středa) 16,30 Písařov - Loštice B
(15.kolo)
11.5. (sobota) 16,30 Hanušovice - Písařov (21.kolo)
19.5. (neděle) 16,30 Písařov – Brníčko
(22.kolo)
25.5. (sobota) 16,30 Petrov-Sob.A - Písařov (23.kolo)
2.6. (neděle) 16,30 Písařov - Zvole
(24.kolo)
8.6. (sobota) 16,30 FRC - Písařov
(25.kolo)
15.6. (sobota) 16,30 Písařov - Libina
(26.kolo)
22.6. (sobota) 16,30 Dubicko - Písařov
(14.kolo)
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BUKOVSKÝ BABINEC
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Bukovický babinec
Každý z takových dopisů nás velmi
potěší a především motivuje k naší další
činnosti a utvrzuje, že to není zbytečné.
Nikdo z nás si nedovede představit, co
prožívají rodiče takto nemocných dětí.
Když nemůžeme pomoci jinak, tak
alespoň pořádáme charitativní sbírku a
celý výtěžek zasíláme na konto Šance.
Letošní rok jsme se v naší kasičce
dopočítali krásné částky
4 300 Kč
Tímto způsobem chceme poděkovat
všem, kteří se jakoukoli formou podíleli
s námi na pomoci ostatním vážně
nemocným dětem. Ať již finančním
darem, vlastnoručními výrobky,
zakoupením pohoštění, přípravou či
organizací.
Moc si vážíme toho, že dovedete pomoci
a žít nejen pro sebe, ale také pro jiné.
Krásné dny bez starostí Vám všem přeje
Bukovický babinec

INFORMACE, INZERCE
Bolí vás záda? Jste unavení? Máte špatnou náladu? Na nohy Vás postaví, sportovní a rekondiční masáže, uvolňující a relaxační masáže
lávovými kameny. Božena Krobotová, Písařov 92, tel.605 77 63 23, po domluvě přijedu i k vám domů emai:bobikrobotova@seznam.cz
OBJEDNÁVKA PALIVA NA ROK 2013 - na OÚ v Písařově je možno uzavřít objednávky jednotlivých druhů paliva na rok 2013 pro
Uhelné sklady Zábřeh. Termín objednávek je do 15.5.2013. Tel.: 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz
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....možnost zakoupení poukázek na kadeřnické služby.
Kontakt: 734 404 586 fotogalerie účesů - facebook : Kadeřnice Markéta Macejáková
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.
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