OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 5 (listopad), ročník 2013
VODNÉ
Vodné – 2. splátka na rok 2013 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 2. prosince 2013 do 4. prosince 2013.
V Bukovici se vodné bude vybírat 9. prosince 2013 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 emailovou adresu: obec.pisarov@seznam.cz stav vodoměru. Do předmětu e-mailu napište: Platba vodné.
Následně bude spočítána spotřeba vody, částka k úhradě a přidělen var. symbol a občan může provést úhradu
převodem z účtu.
S ohledem na blížící se období mrazů upozorňujeme majitele nemovitostí, ve kterých je umístěn domovní
vodoměr, aby provedli opatření zajišťující ochranu vodoměru před prasknutím.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V SÍDLE OHLAŠOVNY OBCE PÍSAŘOV
Obecní úřad Písařov upozorňuje občany, kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu a kteří mají přidělenu jako
svou adresu sídlo ohlašovny, tedy adresu Písařov čp. 80, že tato adresa je pouze evidenčním údajem,
nevyplývají z něj žádná konkrétní práva a povinnosti k objektu a slouží k administrativním účelům.
Na sídlo ohlašovny nelze doručovat písemnosti, neboť v budově OÚ Písařov nikdo z občanů s úřední adresou
fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit.
OÚ Písařov není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.
Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno
sídlo ohlašovny, že si doručování svých zásilek musí řešit přímo s Českou poštou.
V případě, že občan toto nebude řešit, bude režim doručování na adresu ohlašovny probíhat následovně:
Obyčejné listovní zásilky:

budou doručovatelem vráceny odesílateli.

Doporučené zásilky:
Doručovatel nechá na podatelně OÚ Písařov čp. 80 výzvu, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době a ve
výzvě sdělí místo, kde je písemnost uložena. Současně doručovatel zanechá, existuje-li poučení pro adresáta.
Pokud si adresát zásilku nevyzvedne v zákonné lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, bude zásilka posledním dnem této lhůty považována za doručenou.
Občané obce s trvalým pobytem v sídle ohlašovny obce Písařov mají možnost zjistit, zda pro ně byla zanechána
výzva o uložení doporučené zásilky na pracovišti podatelny OÚ Písařov, tel. č. 583 440 072, email:
obec.pisarov@seznam.cz.
OMEZENÍ PROVOZU ČESKÉ POŠTY, POBOČKA PÍSAŘOV
Ve dnech 25.11.2013 – 15.12.2013 (3 týdny) bude pošta otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek. Provoz je omezen
z důvodu čerpání dovolené. Bližší informace na tel. 583 440 071 (pošta Písařov).
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SMS INFO KANÁL OBCE
Od listopadu 2013 funguje pro naši obec SMS INFO kanál. Služba je pro občany zdarma.
Pro občany je možné přihlásit se do kategorií:
1-Obecní úřad, 2-Sport, 3-Kultura. Skupiny označené písmeny abecedy jsou uzavřeny
pro členy či zaměstnance organizací. 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 e-mailu
Přihlašovací e-mail zašlete na e-mail místostarosty: jirka.pavlas@seznam.cz. Předmět e-mailu: Přihláška SMS
INFO kanál. Do textu e-mailu napište: Jméno, příjmení, bydliště a číslo kategorie informací, které chcete
dostávat.
3. 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
ODPADY
Svozové dny do konce roku 2013: 3.12., 17.12., 31.12. Od měsíce října je na sběrném místě u
obchodu umístěn kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu. Do kontejneru lze vkládat bytový
textil, oděvy, obuv a hračky. Odložením Vašeho nepotřebného oblečení, obuvi a hraček
posloužíte dalším lidem. Pomáháte nejen ekologickému využití, ale i vytvářet nová pracovní
místa po celé zemi.
ČERTOVSKÉ ROJENÍ
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na zábavné odpoledne
plné her, tancování a společného dovádění s čerty a anděly.
Možná přijde i Mikuláš :)
Kdy? V sobotu 30.11.2013 Kde? V sále OÚ Písařov
V kolik? Od 15,00 hodin
Malí čertíci a andílci jsou vítáni v maskách.
Večer od 20,00 hodin disko pro dospěláky, hraje DJ Jirka Novák
Občerstvení zajištěno! Těší se na vás hasičky a hasiči z Písařova.
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU U ŠKOLY
ZŠ a MŠ Písařov všechny zve na 4. ročník rozsvěcování vánočního stromu u školy.
Rozsvěcování proběhne v pátek 6. prosince 2013 od 17,00 hodin. Čeká vás vánoční
pásmo v podání žáků, tradiční punč pro dospělé i děti. Příjďte se vánočně naladit!
BUKOVSKÝ BABINEC
Srdečně zve všechny, kteří chtějí s námi přivítat adventní čas při vůni jehličí, cukroví, čaje i svíček,
samozřejmě ve vánočním duchu. V Bukovici v sobotu 30.11.2013 od 15,00 hod. ve „staré škole“. Svícínky,
adventní věnce, věnce na dveře či do oken lze opět domlouvat osobně i na tel. 602 418 479 – Šulová.
Pozor! Pozor! Pozor!
Mikulášsko – andělsko – čertovská nadílka, letos zase trochu jinak, ale opět na stejném místě. V Bukuvici ve
„staré škole“ v sobotu 7.12.2013 od 15,30 hod. Nadílka cca v 17,00 hod. Vlastní nadílky možno – jen prosíme
podepsané. Moc děkujeme. Neřesti svých ratolestí do knihy hříchů lze domluvit osobně či na tel. 602 418 479 –
Šulová.
Krásné dny a těší se na Vás Bukovský babinec
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INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
V čase předvánočního shonu vás všechny zveme na krátké ztišení a
poslech krásné hudby – na Adventní koncert scholy Gaudium ze
Svébohova pod vedením Josefa Hrocha. Koncert se uskuteční v neděli
8.12.2013 v 15,00 hod. v katolickém kostele v Písařově.
Vánoční bohoslužby v kostele Rozeslání apoštolů v Písařově
Štědrý den úterý 24. 12. ve 22,00 hod. (půlnoční)
(bohoslužby na Štědrý den v okolí: 20,30 hod. Jakubovice, 24,00 hod.
Červená Voda)
Narození Páně středa 25. 12. v Písařově není
(Červená Voda 9,00 hod; Mlýnický Dvůr 10,30 hod.)
Svátek sv. Štěpána čtvrtek 26. 12. v 10,30 hod.
Nový rok středa 1. 1. v 10,30 hod.
POŽEHNANÉ VÁNOCE 2013

MILOSTIPLNÝ NOVÝ ROK 2014

P. Radek Maláč, farář

OSVĚTOVÁ BESEDA PÍSAŘOV ZVE NA VÁNOČNÍ KONCERT
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ROUBENKA POD STRÁNÍ
1. ROČNÍK SILVESTRU NANEČISTO - 27.12.2013,
začátek v 18,00 hod., živá hudba, místenka 50,- Kč, uzávěrka
26.12.2013. Každý návštěvník obdrží pamětní listinu.
Pochutiny a něco na vidličku bude připraveno.
Od 1.12.2013 otevřeno i v neděli od 15,00 hod.
(celé zimní období).
Ve svátky vánoční otevřeno od 24.12.2013 do 6.1.2014 každý den.
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Obec Písařov pořádá tradiční turnaj ve stolním tenisu, který se bude konat
v sobotu 28.12.2013 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.
OMLUVA ČTENÁŘŮM – pozdní doručení zpravodaje č.4 (říjen)
Vážení čtenáři, omlouváme se všem, kteří obdrželi říjnový zpravodaj až týden po jeho zveřejnění. Problém
způsobila externí společnost, která zpravodaj doručuje.
VÝSLEDKY ANKETY NA WEBU OBCE
Pokud bych se rozhodl/a stavět v naší obci dům měl/a bych zájem o stavební parcelu o velikosti:
a) menší než 1000 m2 - 8% (3 hlasy)
b) 1000 m2 (stavební parcely pod paneláky) - 8% (3 hlasy)
c) větší než 1000 m2 - 84% (32 hlasů)
Celkem hlasů – 38. Hlasování začalo dne 24. 8. 2013
PLESY V PÍSAŘOVĚ V ROCE 2014
18.1.2014 (sobota) - Myslivecký ples, hraje NOA, 22.2.2014 (sobota) - Školní ples, hraje BROADWAY

INZERCE
Bolí Vás záda? Cítíte se unavení? Na nohy Vás postaví sportovní a rekondiční masáže, relaxační masáže lávovými kameny. Božena
Krobotová, Písařov 92, tel. 605 776 323. Po domluvě přijedu i k vám domů. Možnost vytvoření dárkových poukazů pro vaše blízké.
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
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, tel.605 932 721
Kadeřnictví Markéta Macejáková, tel. 734 404 586
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

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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