OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 2 (duben), ročník 2014
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 Písařov je volební místnost: zasedací místnost v budově Obecního úřadu v Písařově čp. 80 pro
voliče bydlící v Písařově,
ve volebním okrsku č. 2 Bukovice je volební místnost: „stará škola“ čp. 6 pro voliče bydlící v Bukovici
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České
republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech
voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
MŠ PÍSAŘOV: ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zápis dětí do Mateřské školy v Písařově pro školní rok 2014/2015 se bude konat
v úterý 29. dubna 2014 od 8,00 do 15,30 hodin v budově MŠ.
Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérií pro přijímání dětí do MŠ Písařov.
Kritéria pro příjímání dětí do MŠ Písařov: zdravotní stav dítěte, trvalý pobyt v obci, děti předškolního věku, děti po
odkladu povinné školní docházky, děti v pořadí dle data narození k 1.9. příslušného školního roku, ve kterém je docházka
do mateřské školy zahájena, doplňující kritéria (sourozenci v ZŠ Písařov, sourozenci v MŠ Písařov).
OSLAVA SVÁTKU MATEK
Osvětová beseda vás všechny srdečně zve na oslavu Svátku matek, která se bude konat
v neděli 11. května 2014 od 14,30 hodin na sále OÚ v Písařově. Program a občerstvení zajištěno.
PLÁN AKCÍ V OBCI
30. dubna (středa)
Pálení čarodějnic v Bukovici, „u splavu“ od 16,00 hodin. Pouze za příznivého počasí. Zve Bukovský babinec.
30. dubna (středa)
Pálení čarodějnic v Písařově, od 17,00 hodin na betonku, pořádá ZŠ a MŠ Písařov a SDH Písařov, občerstvení a točené
pivo zajištěno, večer táborák.
7. května (středa)
Oslavy dne vítězství, začátek v 19,00 hodin u pomníku padlých, oslavy pokračují taborákem na betonku.
10. května (sobota)
Den maminek v Bukovici „na zahradě u Šulů“ od 16,00 hodin. Pouze za příznivého počasí. Zve Bukovský babinec.
11. května (neděle)
Svátek matek, začátek ve 14,30 hodin na sále OÚ, pořádá Osvětová beseda, vystoupení dětí ZŠ a MŠ.
14. května (středa)
Jarní kros Písařova, fotbalové hřiště, začátek v 17,00 hodin. Zváni jsou malí i velcí běžci! SK Pašerák.
23. května (pátek)
Noc kostelů v Písařově, v pátek 23. května proběhne v kostele Rozeslání Apoštolu akce zvaná Noc kostelů s tímto
programem:
19,00 - 19,30 Zahájení - Informace o noci kostelů, program večera
19,30 - 20,30 Koncert chrámového sboru z Rudy nad Moravou
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20,30 - 21,00 Volná prohlídka I. – výstava historických kancionálů, modlitebních knížek a fotografií kostela, prohlídka
kostela a věže
21,00 - 21,15 Historie kostele
21,15 - 21,45 Popelka nazaretská - Tiché zamyšlení s hudbou
21,45 - 23,00 Volná prohlídka II.
Všichni návštěvníci dostanou drobný upomínkový předmět, vstupné se nevybírá. Další informace na www.nockostelu.cz
30. května (pátek)
Kácení máje, pořádá SDH Písařov.
22. června (neděle)
Pohárová soutěž hasičských družstev, 14,00 hodin, fotbalové hřiště, pořádá SDH Písařov.
28. června (sobota)
Přivítání prázdnin – v sobotu 28.6.2014 „u splavu“ v Bukovici. Zve Bukovský babinec.
30. srpna (sobota)
Ukončení prázdnin – v sobotu 30.8.2014 „u splavu“ v Bukovici. Zve Bukovský babinec.
ODPADY
Svozové dny na 1. pololetí roku 2014: 20.5., 17.6.
BUKOVSKÝ BABINEC
Charita – Letošní výtěžek z charitativní akce „Když můžu, tak pomůžu aneb Srdce na dlani“, pořádané za účelem pomoci
těžce nemocným dětem již byl zaslán ve výši 3555,- Kč, což je pro nás úctyhodná částka s ohledem na účast. Jsme ale
šťastné, že i v dnešní době jsou mezi námi ti, kteří jsou ochotni ostatním pomoci v té nejtěžší životní situaci, když
onemocní dítě. Mnohokrát děkujeme všem, kteří se jakoukoli formou podíleli a přispěli.
Naše pomoc nekončí a vy můžete pomáhat s námi: Účastníme se sbírky: Přines padesátník! Účelem sbírky je humanizace
prostředí, nákup přístrojového vybavení, materiálu a neinvestiční výdaje Dětské kliniky FN v Olomouci. Více také na
www.sance.org Proto proberte šuplíky, vytřepte prasátka a pokladničky a pokud objevíte poklad ve formě 50 hal., který
Vám může sloužit leda na památku, jiným pomůže. Zatím se podařilo sesbírat 89 ks 50 hal. a naše sbírání bude trvat do
16.5.2014. Děkujeme.
Dále také stále sbíráme víčka od PET lahví. 1.“várku“ jsme předali Charitě. 2. „várku“ jsme předali chlapečkovi
Lukáškovi – sbírka v obchodní síti Billa. 3. „várku“ plánujeme předat holčičce z blízkého okolí na důležitou operaci. Moc
děkujeme všem, kteří sbírají s námi.
TATRAN PÍSAŘOV
Další domácí mistrovské utkání
sehraje Tatran v neděli 4. května
s mužstvem Třeštiny. Po 19.
odehraných kolech je naše mužstvo
na 12. příčce Okresního přeboru se 17 body.
Okresní přebor muži - JARO 2014
Datum Den Čas
Kolo Utkání
Podzim Jaro
9.11. předehrávka 14. Obědné - T.P.
1:0
3:2
T.P. - Petrov30.3.
NE 15,30 15.
1:5
1:0
Sobotín
5.4.
SO 15,30 16. Oskava - T.P.
0:4
3:2
13.4.
NE 16,00 17. T.P. - Loučná
1:4
1:0
20.4.
NE 16,00 18. Hrabišín B - Písařov
1:0
1:0
26.4.
SO 16,00 19. Libina - T.P.
3:1
3:1
4.5.
NE 16,30 20. T.P. - Třeština
2:5
10.5.
SO 16,30 21. Postřelmov - T.P.
0:0
18.5.
NE 16,30 22. T.P. - Hanušovice
2:6
25.5.
NE 16,30 23. Rovensko - T.P.
3:4
1.6.
NE 16,30 24. T.P. - Ruda n. M.
1:1
7.6.
SO 16,30 25. FRC Zábřeh - T.P.
2:3
15.6.
NE 16,30 26. T.P. - Leština B
0:5

INFORMACE, INZERCE
Rizikové kácení i prořezávání a krácení stromů – Jaroslav Šula, Bukovice,
tel. 602 418 479.
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
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.

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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