OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 6 (prosinec), ročník 2013
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 2014.
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, starosta obce

PF 2014

Foto: z horní části obce Písařov, leden 2013

SMS INFO KANÁL OBCE
Od listopadu 2013 funguje pro naši obec SMS INFO kanál. Prozatím se ke službě přihlásilo asi 70
občanů. Služba je pro občany zdarma, proto neváhejte a přihlaste se také k odběru informací.
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: 17.12., 31.12.
Svozové dny pro 1. pololetí roku 2014: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2. 11.3., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6.
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.
Po turnaji pokračujeme Diskotékou s Dj Jirkou! Přijďte se pobavit s přáteli a kamarády :)
Srdečně zvou fotbalisti.
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INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Srdečně Vás zveme na vánoční divadelní příběh
„BONIFÁC“ v podání mládeže z Jakubovic, Písařova a Červené Vody
v neděli 22.12.2013 ve 14,00 hodin v písařovském katolickém kostele.
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

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PÍSAŘOVĚ
Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech
Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté
Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.
Začněte s námi rok dobrým skutkem!
V Písařově vás koledníci navštíví v sobotu 4. ledna v odpoledních hodinách. Koledovat budou, jako každý rok, čtyři
skupinky koledníků. Vybaveni budou zapečetěnými kasičkami opatřenými charitním logem. Každá skupinka má svého
vedoucího s průkazem koledníka.
Koledníci - písařovské děti - se koledování s radostí účastní každým rokem a v jejich chuti koledovat je ještě nikdy
neodradilo ani zimní počasí ani to, že musí dojít i do vzdálených chalup naší vesnice. Prosíme, buďte vstřícní a přispějte,
každý podle svých možností, koledníkům do kasiček. O výsledcích sbírky v naší obci budete informováni.
Za Tříkrálové koledníky Alena Hlásná
PLESY V PÍSAŘOVĚ V ROCE 2014
18.1.2014 (sobota) - Myslivecký ples, hraje NOA, 22.2.2014 (sobota) - Školní ples, hraje BROADWAY
INFORMACE – PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Eva Kaňová ve Štítech čerpá dovolenou ve dnech 23.12 a 27.12.2013. Zastupuje MUDr. Kukula v Bušíně.

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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