OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 2 (duben), ročník 2015
Vážení spoluobčané,
do rukou se vám dostává dubnové vydání obecního zpravodaje. V tomto výtisku najdete zejména přehled
termínů akcí v naší obci a okolí, připomeneme termíny přerušení dodávky elektrické energie, dočasného
uzavření pobočky pošty v Písařově a termíny svozů odpadu. Upřesníme možnosti sběru a třídění bioodpadu,
na závěr představíme novinky na webových stránkách obce.
TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ V ROCE 2015
Občanům, kteří opomenuli uhradit poplatky pro rok 2015, připomínáme termíny úhrady:
Komunální odpad - termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 30.4.2015.
Poplatek za psa - termín úhrady byl do 31.3.2015.
NOVINKY V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Od 1. dubna letošního roku platí pro
všechny obce povinnost třídit bioodpad. Na
sběrná místa v obci byly umístěny nádoby
hnědé barvy na biologicky rozložitelný
odpad. Nádoby jsou označeny popisem
„ZELENÝ ODPAD“. Dalším plánovaným
krokem je možnost ukládání bioodpadu do
velkoobjemových kontejnerů. S cílem
získat svozový automobil a kontejnery byla
podána žádost o dotaci na „Zavedení
separace a svozu bioodpadů v obci Písařov“
do programu Ministerstva životního
prostředí. Výsledky žádosti budou známy
do konce května.
Svozové dny budou v roce 2015 vždy liché
týdny v úterý (5.5.,19.5.,2.6.,16.6.,30.6.).
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v úterý 19.5.2015. Nebezpečný odpad (barvy, oleje, autobaterie,
zářivky, elektrospotřebiče, atd.) připravte na obvyklá místa do 7,30 hodin.
PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBCI
Termín 29. dubna 2015 od 8,00 hodin do 17,00 hodin v Písařově
Termín 5. května 2015 od 8,00 hodin do 11,00 hodin v Písařově; od 8,00 hodin do 15,00 hodin v Bukovici
UZAVŘENÍ ČESKÉ POŠTY, POBOČKA PÍSAŘOV
Pošta v Písařově bude ve dnech od 4.5.2015 do 17.5.2015 uzavřena.
TERMÍNY KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Proběhne ve čtvrtek 30. dubna od 17,00 hodin na betonku, pořádá ZŠ a MŠ Písařov a SDH Písařov,
občerstvení a točené pivo zajištěno, večer táborák.
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JARNÍ KROS PÍSAŘOVA
Již 16. ročník závodu Jarní kros Písařově proběhne ve středu 6. května 2015 na fotbalovém hřišti, začátek
v 17,00 hodin. Zváni jsou malí i velcí běžci! Hlavní trať – délka 10,5 km. Mládež – délka 1,7 km. Děti
předškolního věku – 150 m na hřišti.
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ – 70 LET OD KONCE VÁLKY
Letos v květnu si celý svět připomene 70. výročí konce druhé světové války, která si podle odhadů vyžádala
více než 60 milionů obětí na životech. V Písařově proběhnou Oslavy dne vítězství ve čtvrtek 7. května 2015,
začátek bude v 19,00 hodin u pomníku padlých. Oslava pokračuje táborákem na betonku.
OSLAVA SVÁTKU MATEK
Osvětová beseda vás všechny srdečně zve na oslavu Svátku matek, která se bude konat
v neděli 10. května 2015 od 14,30 hodin na sále OÚ v Písařově. Program a občerstvení zajištěno.
Proč stavíme Svátek matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě,
vychází z různých tradic, např. ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), v arabských zemích (21. březen).
V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky po celém světě
existovaly už dávno v historii. V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli. V
Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé
světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března),
ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale
zachovává také, podobně jako v jiných zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily. (zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_matek)
DALŠÍ TERMÍNY AKCÍ V OBCI (KVĚTEN - ČERVEN)
30.5.2015
7.6.2015
21.6.2015
21.6.2015

Kácení máje
Vítání občánků
Farní den, v 15,00 hodin na farní zahradě
Pohárová soutěž SDH Písařov

TERMÍNY AKCÍ VE ŠTÍTECH A OKOLÍ (KVĚTEN – ČERVEN)
23. 5. 2015
30. 5. 2015
30. 5. 2015
20. 6. 2015
27. 6. 2015

Pochod indiánskou stezkou, Štíty - náměstí - Heroltice náves
Den Mikroregionu Zábřežsko, Štíty - náměstí a hřiště
Štítecký jarmark, Štíty - náměstí; Big Band Lanškroun, Eva a Vašek
Cyklomaraton Rampušák, Štíty - náměstí
Setkání na pomezí Čech a Moravy Valteřice; DH Mistříňanka, Wabi Daněk, Xindl X

NOVINKY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO OBČANY
Na webových stránkách obce Písařov nově najdete aktuální Územní plán obce.
Nová je také položka Formuláře, kde jsou základní vzory formulářů a tiskopisů pro komunikaci s úřadem.
Odkaz na obě nové položky najdete v záhlaví úvodní stránky. Pro zájemce o počasí je na hlavní stránce
umístěna položka „Aktuální úhrn srážek v obci“. Srážkoměr je součástí protipovodňového výstražného systému
obce, uvedené údaje o srážkách jsou aktualizovány několikrát denně.
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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