OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 5 (prosinec), ročník 2017
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání obecního zpravodaje pro rok 2017 najdete důležité
informace z úřadu a pozvánky na kulturní či jiné akce v obci.
VODNÉ
Vodné – 2. splátka na rok 2017 – se bude vybírat na Obecním úřadu v
Písařově
od 11. prosince 2017 do 13. prosince 2017.
V Bukovici se vodné bude vybírat 13. prosince 2017 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 e-mailem, kdy občan
nahlásí na e-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.

Vážení spoluobčané,
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
2018.
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

S ohledem na blížící se období mrazů upozorňujeme majitele nemovitostí, ve kterých je umístěn domovní vodoměr, aby
provedli opatření zajišťující ochranu vodoměru před prasknutím.
UPOZORNĚNÍ V ZÁVĚRU ROKU
Platby v hotovosti se naposledy v roce 2017 na obecním úřadu vybírají ve středu 20. prosince 2017.
ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ V OBCI
Důrazně žádáme občany, aby neukládali do popelnic horký popel bezprostředně před svozem nádob!
Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni svozovou firmou, která měla v naší obci při svozech negativní
zkušenost s výsypem horkého popela.
Termíny svozových dnů do konce roku 2017 (vždy liché úterý): 5. 12, 19. 12.
Termíny svozových dnů pro rok 2018 (vždy liché úterý): 2.1., 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5.,
22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.
OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ na období 2017 – 2018
Zimní čištění a údržba místních komunikací
Písařov: plechárna – točka, točka – Malá strana – Smrčkovi čp.8, státní silnice – Kubíček V., státní silnice – OÚ, místní
komunikace - Dolní famílie, místní komunikace – Horní famílie, státní silnice – Cukerínka, státní silnice – Pecha B.,
státní silnice – Macek R., státní silnice – Sedláček, státní silnice – Chaloupky, státní silnice – Stejskal, státní silnice –
Brauner, státní silnice – Kocián – Zacpal – Janků – Pavlas, přístupové cesty kolem paneláků, ostatní MK v majetku obce
+ objednané služby občanů
Celkem…….. 11 km
Bukovice: státní silnice - stará škola, Zemanová, státní silnice - odbočka Krmela, státní silnice - Brix, státní silnice –
požární zbrojnice – Hlavsa, ostatní MK
Celkem……… 2 km
Plán trasy zimní údržby je sestaven v závislosti na počtu obydlených domů v jednotlivých lokalitách a logické návaznosti
jednotlivých tras. Schody se v zimě udržují po skončení údržby komunikací.
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Vánoční koncert: Osvětová beseda v Písařově Vás všechny srdečně zve na Vánoční koncert

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
V Písařově budou koledníci navštěvovat domácnosti 6. ledna 2018 v odpoledních
hodinách.
Zveme děti, které by chtěly rozšířit řady královských poutníků a chtějí každoročně
přinášet do navštívených rodin radostnou zvěst a přání všeho dobrého. Máte-li chuť
pomáhat jako koledníci, ozvěte se na tel. 728 324 581 p. Hlásná Alena.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Bukovský babinec zve na mikulášskou nadílku, která se koná v sobotu 9. prosince od 15,00 na staré škole v Bukovici.
Vzkazy pro Mikuláše a objednávky balíčků na tel. 602 418 479.
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Obec Písařov a Tatran Písařov pořádá tradiční turnaj ve stolním tenisu, který se bude konat ve čtvrtek
28. prosince 2017 v sále OÚ Písařov. Rozlosování a začátek her ve 13,00 hodin.
TJ TATRAN PÍSAŘOV, ODDÍL KOPANÉ – tabulka po podzimní části
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KULTURNÍ A
SPOLEČENSKÉ AKCE V
PÍSAŘOVĚ A BUKOVICI
1.12. Rozsvěcování vánočního
stromu, strom u školy v
Písařově, pořádá ZŠ a MŠ
3.12. Vánoční koncert
sál v Písařově, pořádá Osvětová
beseda Písařov
9.12. Andělská tvořivá dílna s
vánočním jarmarkem
sál v Písařově, pořádá SDH
9.12. Mikulášská nadílka
stará škola v Bukovici, pořádá
Bukovský babinec
20.1. Myslivecký ples
sál v Písařově, MS Písařov,
hraje NOA
24.2. Školní ples, sál Písařov,
ZŠ a MŠ, hraje Broadway
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