OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 2 (červen), ročník 2019
VODNÉ
Vodné – 1. splátka na rok 2019 – se bude vybírat na Obecním úřadu v Písařově

od 1. července 2019 do 3. července 2019.
V Bukovici se vodné bude vybírat 3. července 2019 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 var.
symbol a občan může provést úhradu převodem z účtu.

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADU V MĚSÍCI ČERVENCI
Od 8. července do 12. července a od 22. července do 26. července 2019.

OBEC PÍSAŘOV SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA TRADIČNÍ POUŤ
Program

Pátek 19.7.2019 16,00 - 19,00
Den otevřených dveří - multifunkční dům č.p. 216 u kostela
Prohlídka ukázkového bytu (nadzemní patro)
Tvořivá dílna pro děti i dospělé (řemeslná dílna v přízemí)
Posezení při dechové hudbě (víceúčelový sál v přízemí)

Sobota 20.7.2019 (venkovní areál OÚ)
14,00 – 19,00 Dětské odpoledne
Soutěže s animátory
Diskotéková show
Dětské vlasové studio
Balonkový klaun
Malování na obličej
Program hradí obec Písařov a pro děti je zdarma.
20,00 – 02,00 Pouťová zábava
Zahraje kapela Kreyn z Konice
Hudební produkci hradí obec Písařov a vstup je bezplatný.
Po dobu sobotního programu je zajištěno bohaté občerstvení.

Neděle 21.7.2019
9,00
9,30

Mše svatá v kostele Rozeslání Apoštolů
Mše svatá ve Sboru českých bratří

17,00 Fotbalové utkání mužů TJ Tatran Písařov vs. Sokol Štíty
Pouťové atrakce „Dubský“ po celý víkend v areálu před obecním úřadem a na prostranství pod strání.
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SDH Písařov: Výsledky XVIII. ročníku soutěže hasičských družstev
o putovní pohár SDH Písařov, 16. června 2019

1. kolo: muži na 3B, ženy a veteráni na 2B
2. kolo: na 2B
Družstvo SDH Písařov: David Zdeněk, Šlesingr Libor, Vícenec
Josef, Vícenec Lukáš, Bulín Radek, Tempír Josef, Haas Tomáš st.

TJ TATRAN PÍSAŘOV – ODDÍL KOPANÉ
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Nejlepší střelci soutěže a nejlepší střelci Tatranu Písařov
1.

David Piňos

Tělovýchovná jednota Libina, z.s.

29

2.

Čestmír Jaroš

Sokol Malá Morava

27

3.

Martin Košátko

Celtic Líbivá

24

Zdeněk Šlésinger

TJ TATRAN PÍSAŘOV, spolek

13

Michal Pecha

TJ TATRAN PÍSAŘOV, spolek

6

Petr Vícenec

TJ TATRAN PÍSAŘOV, spolek

6

Patrik Sopel

TJ TATRAN PÍSAŘOV, spolek

5

Ondřej Ščambura

TJ TATRAN PÍSAŘOV, spolek

5

Bedřich Beran

TJ TATRAN PÍSAŘOV, spolek

5

Myslivci Písařov
zvou na
Pytláckou noc
u školy v Bukovici
v pátek 5.7.2019 od 17.00
Makrely, steaky, gulášek.

Sekat či nesekat trávníky? Jak to tedy je? Fejeton k zamyšlení…
Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka aneb vtip z čísla Pravého domácího časopisu:
Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole v USA? Co se to stalo pampeliškám, fialkám,
sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před lety vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty
rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval
motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno
co vidím, jsou zelené fleky ...
Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám "plevel",
ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to
citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu, aby tam rostla tráva?
Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny
ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci
opravdu šťastní.
Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají ji někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni ji sekají? Suší ji jako seno?
Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich ji hrabe a dává do pytlů.
Bůh:Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv. František: Ne, Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo, a když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili?
Sv. František: Ano, Pane.
Bůh:Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst
trávy a ušetří jim to hodně práce.
Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst, tak rychle vytáhnou hadice a platí ještě více peněz
za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům
narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě
a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.
Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz.
Bůh: To není možné!! A co dělají, aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem a aby udrželi půdu vlhkou a
nespečenou?
Sv. František:Po tom, co vyhodí listy, kupují něco v igelitových pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a
rozsypávají na místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv. František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.
Bůh: Dóóóst! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes
večer?
Sv. Kateřina: "Blbý a blbější", Pane. Je to opravdu hloupý film o...
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom už slyšel od Františka.
Převzato z https://varimezdrave.blogspot.com/2014/07/jednoho-dne-se-buh-zeptal-sv-frantiska.html
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