OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 5 (prosinec), ročník 2015
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 2016.
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 2016

Foto: z horní části obce Písařov, 14. ledna 2006

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
V listopadu byl uveden do provozu nový osobní automobil pro obec Písařov,
požadavky na parametry a cenu nejlépe splnil vůz Dacia Duster 4x4 1,6 s benzinovým
motorem.
Při větrném počasí bylo zaznamenáno zvýšené množství výpadků veřejného osvětlení.
Prosíme vlastníky a uživatele pozemků, nad kterými prochází veřejné osvětlení, aby
zajistili odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů zasahujících do vedení. Zásah
proveďte v období vegetačního klidu. Případně je možné nahlásit požadavek na
odstranění na obecním úřadě.
VODNÉ
Vodné – 2. splátka na rok 2015 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově
od 14. prosince 2015 do 16. prosince 2015.
V Bukovici se vodné bude vybírat 16. prosince 2015 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 mailovou adresu:
obec.pisarov@seznam.cz stav vodoměru. Následně mu bude spočítána spotřeba vody, částka k úhradě a přidělen
variabilní 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.
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UPOZORNĚNÍ V ZÁVĚRU ROKU
Platby v hotovosti se naposledy v roce 2015 na obecním úřadu vybírají
v pondělí 21. prosince 2015.
POŠTA PARTNER
Otevírací doba: pondělí – pátek 8,30 hodin - 10,30 hodin a 14,00 hodin - 16,00 hodin.
Telefonní číslo na Poštu Partner: 583 411 888 (pracovnice pobočky Věrka Stránská)
Sortiment: poštovní známky, kolkové známky, obálky různých formátů (dopisní, dodejkové,
bublinkové), obaly kartonové, pohlednice obce vydané v roce 2015 – Písařov a Bukovice (cena 5,Kč/ ks), pytle na odpad (cena 98,- Kč).
Ve dnech 24. 12. 2015 – 3. 1. 2016 bude pobočka uzavřena.
ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ: SVOZOVÉ DNY
Termíny svozových dnů do konce roku 2015: 15. 12., 29. 12.
Termíny svozových dnů v roce 2016 (vždy liché úterý):
5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7. – státní svátek
(bude upřesněno), 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Obec Písařov pořádá tradiční turnaj ve stolním tenisu, který se bude konat
v úterý 29. 12. 2015 v sále OÚ Písařov.
Prezentace kategorie žáků do 15 let (mladší, starší): 9,30 – 10,00 hod. Začátek her v 10,00 hod.
Prezentace kategorií nad 15 let (muži A, muži B, ženy): 9,30 – 12,30 hod.
Hry dospělých začínají ve 13,00 hod. Startovné se nevybírá. Zúčastnit se mohou všichni bez rozdílu věku.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLCE A ŠKOLE…
První prosincový týden byl v naší
škole otevřen stánek s výrobky dětí,
rodičů a přátel školy. Žákům se
podařilo prodat téměř všechny
výrobky a celkový výtěžek činí 6.600,Kč. Získané prostředky budou použity
na charitativní účely.
Děkujeme všem, kteří si v našem stánku něco zakoupili
a také všem, kteří nám darovali vlastní výrobky na prodej.
V pátek 4. prosince navštívil děti a žáky Mikuláš, s čertem

a andělem. V podvečer téhož dne jsme
již pošesté rozsvítili vánoční strom
u školy.
Všem přejeme klidný předvánoční čas
a těšíme se na další společná setkání
v roce 2016.
Děti, žáci a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Písařov
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
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INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Srdečně všechny zveme na chvilku ztišení a poslech krásné hudby –
na Adventní koncert v písařovském kostele Rozeslání apoštolů. Koncert se
uskuteční v neděli 20. 12. 2015 v 16:00. Zazpívá schola Gaudium pod
vedením Josefa Hrocha. Koncert finančně podporuje KDU – ČSL.
Vánoční bohoslužby v kostele Rozeslání apoštolů v Písařově
Štědrý den 24. 12. ve 22:00 hod. (půlnoční)
(bohoslužby na Štědrý den v okolí: 20,30 hod. Jakubovice, 24,00 hod. Červená
Voda)
Na Narození Páně 25. 12. v Písařově mše svatá není
(Červená Voda 9,00 hod; Mlýnický Dvůr 10,30 hod.)
Na Štěpána 26. 12. v 10:30
Svátek Svaté rodiny 27. 12. v 10:30 hod.
Nový rok 1. 1. v 10:30 hod.
Vánoce – svátky pokoje?
Drazí spoluobčané,
prožíváme dobu adventu – dobu přípravy na Vánoce. Těm se snad od
pradávna říká svátky pokoje. „Pokoje?“ namítne možná někdo z vás. „Dá se
ten předvánoční shon a blázinec vůbec nazvat pokojem?“ Miroslav Švandrlík
to před mnoha lety vyjádřil v Dikobraze parafrází na Vrchlického verše takto:
„Hlas zvonů táhne nad závějí – kde v dálce tiše zaniká.
A lidé do obchodů spějí – zmocňuje se jich panika.
Ten pro triko, ten pro košili – ten zas pro kus flákoty,
před pulty chtivé davy šílí – čeká se na rum, na boty.
Stařík se prudce hádá s pannou – pro cosi v pestrém balení,
co když to probůh nedostanou – to by byl důvod k zhroucení.
Zdalipak ještě vytrubují z jasného nebe andělé,
Zbyla jen vřava, vášně bují: tak šťastné, veselé…“
A samotné Vánoce - spíš než svátky plné pokoje nebylo by přiléhavější použít označení: svátky plného břicha?
Přesto však věřím, že pokoj a Vánoce k sobě neodlučitelně patří. Souvisí to s Tím, z jehož narození se v tento čas
radujeme, s příchodem Božího Syna na tento svět. On je právem nazýván Králem pokoje. Králem, který přichází právě o
Vánocích.
Ne všichni ví, že můžeme rozlišit hned trojí příchod Božího Syna. První je notoricky známý – před dvěma tisíci
lety se narodilo dítě jménem Ježíš, o němž křesťané věří, že to byl vtělený Bůh. Druhý příchod už tak idylicky nezní – na
konci časů přijde tentýž Ježíš ještě jednou, tentokrát už ne jako slabé dítě, ale ve své moci a slávě jako absolutní vládce
vesmíru, nebe i země. Odmění dobro, odsoudí hříchy a definitivně porazí každé zlo a smrt.
Domnívám se, že se slibovaným vánočním pokojem nejvíce souvisí třetí druh Kristova příchodu. Je skrytý,
nenápadný a ač je nabídnut všem, zkušenost s ním mají jen nemnozí. Jde o příchod Boha do srdce člověka. Tady se
začínáme potýkat s určitými potížemi – většina lidí neví, co si pod tím představit. Kdo to zažil, ví, o čem mluvím, kdo
nezažil, pravděpodobně to považuje jen za církevní bláboly či přinejmenším fráze. Vycházím tu z vlastních poznatků
jakožto bývalého ateisty.
Vánoční pokoj tedy souvisí s přijetím Krista – Krále pokoje do lidského srdce. On je Boží Syn. On je Pokoj. On
je náš Otec (jeden z Kristových mesiánských titulů). Jeho láska k nám je bez hranic, nepochopitelná, nepředstavitelná.
S nesmírnou něhou a trpělivostí se k nám sklání a volá nás do své náruče. Jak řekl svatý Augustin: Stvořil jsi nás pro
sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.
K letošním Vánocům tedy přeji sobě i vám všem, abychom měli dost odvahy vrhnout se s dětskou důvěrou do
náruče Krista, do náruče nebeského Otce, přenechat mu kormidlo svého života a konečně jej přijmout jako Krále.
Nemůže se to nevyplatit. Nakolik se nám to podaří, natolik On pak bude mít volné ruce pro to, aby postupně přetvářel mé
srdce v rajskou zahradu, v oázu pokoje, kde má své sídlo radost a štěstí, a to i navzdory všem obtížím a bouřím, které
s sebou každý život přináší.

POŽEHNANÉ VÁNOCE 2015
MILOSTIPLNÝ NOVÝ ROK 2016
P. Radek Maláč, farář
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI
12. 12.
2015
19. 12.
2015
20. 12.
2015
29. 12.
2015
16. 1.
2016
27. 2.
2016

Vánoční koncert
15,00 hodin
Silvestr nanečisto
19,00 hodin
Adventní koncert
16,00 hodin
Vánoční turnaj ve stolním tenisu

10,00 hodin
Myslivecký ples
Školní ples

Osvětová beseda
plakát viz výše
Živá hudba, rezervace na tel.
606 807 728 (Z. Slouka)
Římskokatolická farnost Písařov a
KDU-ČSL

Roubenka pod strání

Obec Písařov a Tatran Písařov

sál OÚ Písařov

Myslivecké sdružení Písařov
hraje NOA
ZŠ a MŠ Písařov
hraje Broadway

sál OÚ Písařov

Kostel Rozeslání
apoštolu Písařov

sál OÚ Písařov
sál OÚ Písařov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PÍSAŘOVĚ
Každý rok 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 9. ledna 2015 v odpoledních hodinách.
Vybaveni budou zapečetěnými kasičkami opatřenými charitním logem. Každá skupinka má svého vedoucího s průkazem
koledníka. 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
NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ V OBCI PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM
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