OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 4 (červenec), ročník 2011
VODNÉ
Vodné – 1. splátka na rok 2011 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 1. srpna 2011 do 3. srpna 2011.
V Bukovici se vodné bude vybírat
8. srpna 2011 od 14,00 do 15,00 hod.
Občané si stav na vodoměru zjistí sami a nahlásí ho při placení.
Poplatek za vodné je pro rok 2011 stanoven na 14,-Kč/m3.

ODPADY – svozové dny
Svozové dny v roce 2011 (vţdy úterý):
16.8.2011, 13.9.2011
Od měsíce října probíhá svoz kaţdých 14-dní:
11.10.2011, 25.10.2011, 8.11.2011, 22.11.2011, 6.12.2011, 20.12.2011
V tyto dny bude sváţen směsný odpad (popelnice) a také plasty, bílé a barevné sklo, kovy a nápojové kartony.
Odpad připravte na obvyklá místa do 7,30 hod.

OPRAVA KRAJSKÉ SILNICE č. III/31234 v Písařově
V měsíci srpnu bude v úseku od obchodu po dům č.p. 64 (pan Augustin) probíhat oprava krajské silnice.
Proběhne úprava odtokových poměrů, rekonstrukce propustků, mostků a následná pokládka asfaltového
koberce. Z tohoto důvodu budou v daném úseku dopravní omezení. Prosíme občany o pochopení a trpělivost.

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Obecní úřad v Písařově organizuje i v letošním roce pro občanské sdruţení Diakonie Broumov
h u m a n i t á r n í s b í r k u:
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- domácích potřeb – nádobí, skleničky – vše jen funkční
- péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
Věci musí být zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka bude uskutečněna koncem měsíce srpna, přesný termín bude oznámen.
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TÁBORÁK V BUKOVICI
SDH Bukovice si vás dovoluje pozvat na táborák, který se koná v sobotu 30. července od 19,00
hodin v Bukovici. Tradiční občerstvení zajištěno.

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ TATRANU PÍSAŘOV
Příprava
16.7.
24.7.
27.7.
30.7.

SO
NE
ST
SO

T.P. – Ruda n. Mor.
T.P. – Lukavice
Hanušovice – T.P.
Turnaj v Sudkově

17,00
16,00
17,30
13,00

6:2
5:1
I. kolo poháru
muţstva: Sudkov, Bludov, Rapotín, Písařov

Okresní přebor – podzimní část
6.8.
14.8.
21.8.
28.8.
3.9.
11.9.
18.9.
25.9.
28.9.
1.10.
9.10.
15.10.
23.10.
30.10.

SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
ST
SO
NE
SO
NE
NE

FRC Zábřeh – T.P.
T.P. – Sokol Obědné
SK Zvole – T.P.
T.P. – TJ Libina
TJ Postřelmov – T.P.
T.P. – ŢD Kamenná
TJ Podolí – T.P.
T.P. – FC Dubicko
T.P. – Sokol Hrabišín
Spartak Loučná – T.P.
T.P. – FK Hanušovice
Jiskra Rapotín – T.P.
SK Loštice B – T.P.
T.P. – FRC Zábřeh

16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,30
15,30
15,00
15,00
14,30
13,30

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
13. kolo (vloţené kolo)
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
14. kolo (předehrávka)

VÝSLEDKY POHÁROVÉ SOUTĚŢE SDH PÍSAŘOV
10. ročník, 11.6.2011
Muţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heroltice
Brníčko
Bušín
Březná
Písařov
Jakubovice
Bukovice

Ţeny
25,50 s
29,70 s
31,93 s
33,27 s
36,10 s
39,57 s
45,34 s

1. Jakubovice

41,72 s

Sloţení druţstev Písařova a Bukovice
Písařov: Bulín Radek, Tempír Josef, Šipos Jan, Valenta Ivo, Vyhňák Libor, Krmela Ondřej, Brix Martin
Bukovice: Vyhňák Libor, Šula Jaroslav, Krmela Josef, Krmela Ondřej, Richter Jaroslav, Brix Martin, Valenta Ivo
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Samá kráva, samej vůl...
Nebylo to včera, bylo to předevčírem, ale budu používat převážně času přítomného.
Jsem na týdenním školení v Roţnově pod Radhoštěm. Školitelé se střídají, školené nevystřídá nikdo a tak v
pozdním odpoledni uţ notně padá hlava a bolí zadek. A venku po deštích předchozích dnů dnes vyhlédlo slunce.
Konečně padla! Teď se dá opravdu buď nechat padnout tu hlavu do polštáře, nebo vyrazit na pivo. Skanzen vylučuji,
navštívil jsem ho uţ mnohokrát. A na to pivo je brzy, zvlášť kdyţ mi stačí jedno večer po haluškách . Nad
posledními roţnovskými domky,
naproti hlavnímu hřebenu Beskyd, je kopec se zříceninou hradu. To ví málokdo, není-li místní. Jeho zbytky jsou
totiţ skryty uţ v bujném lese. Výstup je velmi strmý, ale uţ vím, ţe námaha bude stát zato. Slunce se kloní k
západu, já uţ stoupám ve stínu, ale právě teď je nejlepší osvětlení hřebene
Beskyd s dominantou Radhoště, to stojí za tu námahu. Uţ překračuji hradní příkop zarostlý bezy a šplhám po
kamenné suti. V tom ucítím kouř. Poslední metry na torzo hradby a přede mnou je něco jako hradní nádvoří. Dnes
tu ale není pusto, v dolíku hoří ohýnek, kolem posedává nebo se různě pohybuje pár hochů a dívek. Trochu jsem
zklamán, ţe tu tentokrát nebudu sám, sám se svými myšlenkami a dojmy z krásné přírody a dokonalého výhledu.
Vydýchávám se a pozoruji "vetřelce,"
kteří mne /vetřelce/ ještě nezaregistrovali. A pak se otáčím k městu a k Radhošti. U ohně probíhá
běţná a slušná konverzace bavící se mládeţe věku adolescentního. Stále o mně nevědí ač šmírování
není mým koníčkem. Hlavou mi probíhají myšlenky typu - "no, přece ta dnešní mládeţ není vesměs tak zkaţená a
povrchní, nikoliv zahulená diskoška, ale ryzí příroda jich vylákala k hodnotnému trávení krásného večera..."
Pohledná dívčina právě přiloţila nějaké klestí.., kdyby má hlava nebyla tak šedivá a občanka vykazovala o třicet let
méně... A v tom zazní jako blesk a hrom z nebe čistého: "Kurva, piča a du chcat!" A ona děva vyráţí mým směrem.
Naše pohledy se setkávají a jsou stejně zděšené. Já zřejmě překáţím na místě , kterému se tady moţná říká "na
močidlech" a pravděpodobně nevypadám jako princ. Ze rtů mi vyklouzne : "Co to bylo?" Dívka zametá: "To mi tak
ujelo..." Já, zvednutým ukazováčkem Komenského: "No to vám teda neujelo, vţdyť to bylo jak o chlebu!" Jestli se
alespoň začervenala, to uţ si nepamatuji, ale mně uţ v té chvíli zase nevadil prokvetlý vlas a byl jsme rád za ta léta
věkového náskoku a...jedna má krátká iluze zase vzala za své.
Nebylo to předevčírem, bylo to včera, jedu autobusem ze Štítů. Vzadu je obsazeno dítky,
kterým právě odzvonilo vyučování na ZéeŠ, tou dobou uţ určitě jsou napsána vysvědčení a v kolonce "chování"
bude nejspíše číslovka 1. Záţitky minulých hodin si zasluhují jadrných výrazů,
padá jich tu nepřeberné mnoţství. Jsou hodny dlaţdiče jemuţ kolega pustil na prst ţulovou kostku.
Cestující mé generace jsou viditelně uchváceni, řidiči uţ dávno otrnulo. Mladík vedle mne je nad věcí, v uších má
sluchátka, nepatrné pohyby končetin naznačují prvky extáze z hudební produkce.
Rytmus se mi nezdá na tklivé texty Káji Gotta, nepatrně se nahnu a slyším: ..samá kráva, samej vůl..". Jsem doma!
Tedy opravdu doma, vystupuji, jsem tomu rád. Ale jinak tomu nejsem rád.
Alex Krobot

DŘEVOSOCHÁNÍ V OLŠANECH
Obec Olšany s Klubem pro rozvoj aktivního Pomoraví Vás srdečně zvou na HLEDÁNÍ DUCHA
OLŠANSKÉHO PARKU - 2. ročník OLŠANSKÉHO DŘEVOSOCHÁNÍ probíhá ve dnech 25.7. —
30.7.2011 od 9,00 do 17,00 hod. na olšanském hřišti.
Mezinárodní setkání výtvarníků, řezbářů, sochařů a tvůrčích dřevokazů, profesionálů i amatérů za účelem
tvorby dřevěných soch a podivuhodností.
Program 30.7.2011:
13:00 jarmark lidových řemesel, 15:00 zábavné odpoledne, 17:00 vernisáţ, 17:30 draţba uměleckých děl,
21:00 ohňová show za zvuků bubnů v ţivé produkci s vystoupením břišních tanečnic, 22:00 hudba.
Celým sobotním odpolednem Vás bude doprovázet a o hudební doprovod se postará Laďa Doseděl „Hurikán―.
Akce je financována za podpory Olomouckého kraje. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné do klobouku.

INFORMACE, INZERCE
Kominictví Vrabec bude v naší obci v měsíci září provádět čištění komínů.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ v Písařově do 15. srpna 2011.
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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