OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 1 (únor), ročník 2016

Vážení spoluobčané,
čtenáři zpravodaje pro Písařov a Bukovici,
v prvním vydaní letošního zpravodaje budou hlavním tématem informace k připravovanému projektu kanalizace
v Písařově. Připomeneme termíny úhrad poplatků a termíny akcí v první polovině roku 2016 v Písařově a okolních
obcích. Rovněž uvádíme aktuality ze školy, plán velikonočních bohoslužeb, výsledky tříkrálové sbírky a nabídku
fotosoutěže. Zájemce o historii zaujme článek z hasičské kroniky vydané roku 1898.

AKTUÁLNÍ INFORMACE: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI
Již v loňském roce jsme vás informovali o průběhu prací na realizaci projektu splaškové kanalizace v naší obci.
Jak jsme uvedli, rozhodli jsme se pro kanalizaci tlakovou. Tato varianta vyplynula z následujících okolností. Pro dříve
zvažovanou gravitační kanalizaci se nepodařilo uzavřít smlouvy se všemi majiteli pozemků na centrální stoce. Pro některé
části obce, které jsou v protispádu (např. Famílie) by bylo nutné vybudování přečerpávací stanice. Při finanční náročnosti
a vzhledem k rozlehlosti obce, bychom se navíc zřejmě dostali nad náklady, které jsou hrazeny z dotací jako efektivní.
Dofinancování by obec musela hradit z vlastních zdrojů.
Tlaková kanalizace má oproti klasické gravitační celou řadu výhod. Pořizovací náklady jsou zhruba 50 %. Potrubí
je menších průměrů, odpadá nutnost šachet na každém lomovém bodu, není tedy nutné tolik výkopových prací, dají
se použít i bezvýkopové metody (viz níže). Kanalizace nemusí být ve spádu, dají se obejít problematické pozemky
a v maximální míře se dají využít pozemky obecní. V neposlední řadě čistička odpadních vod nemusí být na nejnižším
bodě systému.
Nevýhodou tlakové kanalizace oproti gravitační je její provoz, resp. nutnost použití technologií. U každé
nemovitosti bude umístěna jímka s čerpadlem, do které budou svedeny odpadní vody z domu a po dosažení odtokové
hladiny v jímce čerpadlem předávány do systému. Z toho vyplývá nutnost připojení čerpadla ke zdroji elektrické energie,
nejlépe třífázové, na každé připojené nemovitosti. Čerpadlo o příkonu 1,1 kW odčerpá maximálně 0,9 litrů za sekundu.
Při spotřebě 100 m3 za rok by tedy celková spotřeba měla být mezi 30 – 40 kWh v závislosti na poloze čerpadla oproti
stoce. Rozvaděč a jištění jsou součástí technologie. Zvažovali jsme i možnost odkanalizování podtlakovou kanalizací, kdy
je jímka namísto čerpadla vybavena sacím ventilem a na čističce odpadních vod je výkonná vývěva, která odpadní vody
nasává. Tato technologie má oproti námi zvolené tu nevýhodu, že pokud dojde k poruše sacího ventilu (zůstane otevřený)
dojde k zavzdušnění a nefunkčnosti celého systému, závada se musí pracně hledat a následně odstranit. U tlakové
kanalizace toto při poruše čerpadla nehrozí. Čerpadla budou vybavena GSM modulem, při poruše se odešle chybové
hlášení do kontrolní místnosti čističky. Poté bude čerpadlo vyměněno. Většina poruch je ovšem způsobena nesprávným
používáním, resp. vhazováním předmětů, které do kanalizace nepatří. V tomto směru bude provedena náležitá osvěta.
Bezvýkopové technologie jsou velkým přínosem ve směru snížení dopadů výstavby na občany, provozu
na komunikacích a také ve zmenšení objemu přepravovaných a ukládaných zemin. Metoda horizontálního vrtání dovoluje
překonávat členité prostředí, různé druhy terénních překážek jako je potok, mostky, cesty, komunikace, hustá zástavba.
Technologie je příznivá pro životní prostředí, neničí kořenový systém ani půdu. Díky ní se vyhneme hluku, nečistotě
i prachu a také rozkopaným komunikacím. Metoda je navíc levnější než klasické výkopové práce. Nutností je ovšem
vykopání startovací, případně cílové jámy. Touto metodou se dají hloubit úseky dlouhé až 100 metrů. Použitím
nejnovějších zařízení pro řízené vrtání jako je použití sondy radiové detekce, se rovněž můžeme vyhnout havárii,
například v důsledku kolize stavby nezakreslené na dokumentaci projektu. V řízené hlavě je umístěna sonda - snímač,
který lokalizuje polohu. Během vrtání se používá směs vody a bentonitu, jejímž úkolem je mimo jiné transport zeminy
z otvoru, stabilizace vybudovaného tunelu a také chlazení pracujících nástrojů. Díky pečlivě naplánované trase zůstanou
kořeny stromů, kabely, vodovod, kanalizace i pilotovaná hlava nepoškozeny. Pro získání požadovaného průměru,
se namísto pilotované hlavy namontuje speciální rozšířená hlava, která se vrací zpět po vytyčené trase a rozšiřuje pilotní
vrt. Toto může být prováděno několikrát až do požadovaného průměru. Bezprostředně za rozšiřovací hlavou se montuje
prvek, který má být protažen. Celá operace probíhá bez problémů díky použitému řezivu (bentonitu). Těživo
se transportuje do výkopu a po ztuhnutí se tím tunel zpevňuje. Složení řeziva, tj. množství bentonitu a vody závisí
zejména na druhu půdy. Materiál trubního vedení se používá nejčastěji plast (PE-HD).
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Na Obecním úřadě nebo na webových stránkách obce je možné nahlédnout do výkresů s plány hlavních tras a
přípojek k jednotlivým domům. Jsme ve fázi, kdy je třeba upřesnit nejlépe vyhovující průběh trasy přípojky a umístění
čerpací jímky. Vzhledem k faktu, že mnoho nemovitostí má oddělené vývody pro WC a splašky z umyvadel, van, dřezů
atd. je třeba najít takové místo, které bude dané nemovitosti spádově vyhovovat. Ve výkresech jsou zakresleny čerpací
jímky v blízkosti nynějších žump a septiků. Samozřejmě se budeme snažit najít optimální řešení pro majitele nemovitostí
s ohledem na nejvhodnější způsob napojení k řadu. K realizaci projektu a následně stavby samotné je nutné uzavření
smluv: Smlouvy o právu stavby, která umožňuje stavebníkovi na daném místě za daných podmínek stavbu provést a
Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene, která řeší souhlas s uložením stavby do pozemku a umožněním
vstupu na pozemek pro případné budoucí opravy či údržbu. Vlastní Smlouva o věcném břemeni se bude uzavírat po
realizaci a zaměření stavby.
Návrh projektové dokumentace kanalizace s vyznačením hlavní trasy a s vyznačenými přípojkami k jednotlivým
nemovitostem
V současné době je firmou Promed Brno zpracován první návrh projektové dokumentace s vyznačením hlavní
trasy a s vyznačenými přípojkami k jednotlivým nemovitostem. Abychom předešli problémům s připojením jednotlivých
nemovitostí v případě výstavby, žádáme všechny majitele nemovitostí, aby prostudovali návrh na připojení k vlastním
nemovitostem.
Pro majitele nemovitostí nabízíme možnost nahlédnout do projektové dokumentace v tištěné podobě.
V zasedací místnosti na OÚ Písařov jsou umístěny velkoformátové mapy s vyznačením tras. Dále je zde
k nahlédnutí dokumentace k čistírně odpadních vod, domovním jímkám, čerpadlům a bezvýkopovým
technologiím. Aktuální mapové podklady jsou ke stažení rovněž na webových stránkách obce
http://www.pisarov.cz, levý sloupec, odkaz „Kanalizace“.
V případě, že k napojení vaší nemovitosti máte výhrady, prosíme o sdělení této skutečnosti v termínu
do 29. 2. 2016 osobně na OÚ Písařov, telefonicky na: 724 187 194 (starosta) nebo 724 187 195 (místostarosta),
elektronicky na e-mail: jirka.pavlas@seznam.cz.
Legenda k mapovým podkladům
Mapových podkladů je celkem šest. Jsou číslovány od spodní části obce (č. 1 - Kocanda) po horní část obce (č. 6 - Zašív).
Mapa č. 1: Kocanda - č. p. 2 (Volfovi)
Mapa č. 2: č. p. 2 (Volfovi) - točka
Mapa č. 3: točka - kostel / Chaloupky

Mapa č. 4: kostel / Chaloupky - č. p. 46 (Krobot Jan)
Mapa č. 5: č. p. 46 (Krobot Jan) - č. p. 67 (Sloukovi)
Mapa č. 6: č. p. 67 (Sloukovi) - Cukrlínka - Zašív

Hlavní trasa kanalizace: červená čára
Přípojky k jednotlivým nemovitostem: fialová čára ukončená fialovým kruhem (místo pro jímku)
Označení přípojek: fialový text "Čsd" s číslem popisným (např. Čsd 106 označuje přípojku k nemovitosti č. p. 106)
Žlutý kruh: trvale neobydlené nemovitosti
Je zřejmé, že pro úspěšné dokončení projektové dokumentace a následně stavby samotné bude zapotřebí
spolupráce a pochopení všech zúčastněných stran. Jsme vedení snahou vyhovět požadavkům současné legislativy v
oblasti odpadních vod, a tím svou měrou přispět ke zkvalitnění vod a ochraně životního prostředí. Zároveň chceme
volbou vhodné varianty minimalizovat dopad těchto požadavků na občany a jejich nemovitosti. Jsme si vědomi, že každá
stavba tohoto typu přináší celou řadu problémů a omezení. Doufáme, že najdeme společná řešení a zařadíme se tak mezi
obce, které stavby tohoto typu zrealizovaly a úspěšně provozují.

TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ V ROCE 2016
Poplatek za psa:
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 31. 3.2016.
Výše poplatku:
a)
za prvního psa - 150,00 Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 300,00 Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu - 100,00 Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu - 300,00 Kč
Osvobození: od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
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Komunální odpad
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 30. 4. 2016.
Základní výše poplatku: 450,00 Kč / osoba
Slevy a osvobození:
Osvobození:
od poplatku se osvobozuje
a)
poplatník, který se zdržuje více jak 10 měsíců v kalendářním roce mimo území ČR
b)
poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (na adrese čp. 80 Písařov), u nichž není znám skutečný pobyt
c)
poplatníci, kteří jsou více jak 10 měsíců v kalendářním roce umístěni v léčebnách dlouhodobě nemocných a
jiných zdravotnických zařízeních
d)
poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV za podmínky, že je současně plátce poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm.
a) a dále za podmínek, že uvedenou stavbu nepronajímá a tato neslouží k podnikatelské činnosti
Úleva ve výši 50% sazby dle Čl. 4:
a)
dětem do 15 let věku, který v kalendářním roce dovrší
b)
studentům středních a vysokých škol, kteří jsou po dobu studia ubytováni na internátech, kolejích či jiných
ubytovacích zařízeních
Úleva ve výši 20% sazby dle Čl. 4:
a)
osobám, které dovrší v kalendářním roce 70 let a starší
b)
osobám zdravotně postiženým, které vlastní průkaz 2. stupně (ZTP) a 3. stupně (ZTP/P).

ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ: SVOZOVÉ DNY
Termíny svozových dnů v roce 2016 (vždy liché úterý):
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.

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
V souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a §25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického zákona
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dne 18. 2.
2016 od 8:00 do 12:00 hod. v obci Písařov, část obce: od č.p. 23 (Baborovi) ve směru Malá strana, po č.p. 207
(Jurkovi), orientační mapa je umístěna na webových stránkách obce v sekci Aktuality. Přerušení dodávky elektřiny je z
důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné
omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku.

POMOC S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM
Finanční úřad v Šumperku v letošním roce opět připravil výjezdy pracovníků FÚ na vybrané obce s cílem
pomoci fyzickým osobám s podáním daňových přiznání.
V Písařově budou pracovníci FÚ 17. března 2016 od 9,00 hod. do 15,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Písařov.
K dispozici budou formuláře a bezplatná pomoc a rada odborných pracovníků FÚ, kteří Vám sdělí potřebné informace,
popř. pomohou s vyplněním daňových přiznání, provedou kontrolu formální správnosti a vyplněná daňová přiznání
předají na podatelně FÚ v Šumperku. Služby mohou využít také občané z okolních obcí.

INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI – BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
24. 3. 2016
25. 3. 2016
26. 3. 2016
27. 3. 2016
28. 3. 2016

Zelený čtvrtek
16,00 hodin
Velký pátek
16,00 hodin
Bílá sobota – Vzkříšení 18,30 hodin
Neděle velikonoční
10,30 hodin
Pondělí velikonoční
10,30 hodin
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ZAČALO DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU…
V polovině února tradičně probíhá zápis dětí do prvního ročníku. V letošním roce se
k zápisu přihlásilo 10 dětí. Všichni žáci školy a starší děti ze školky začali jezdit na
plavecký výcvik do Zábřeha. V týdnu od 15. do 19. února mají děti okresu Šumperk
jarní prázdniny. Poslední únorový víkend pořádáme tradiční školní ples. Druhou
sobotu v březnu pak dětský karneval. Na pořádané akce vás srdečně zveme.
Nabídky volných pracovních míst v ZŠ a MŠ Písařov s předpokládaným nástupem září / říjen 2016
Pracovní pozice: vedoucí školní jídelny, úvazek 0,3 úv., platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, požadavky na
uchazeče: minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, znalost práce na PC, praxe v oboru výhodou,
bezúhonnost, čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost, ochota učit se novým věcem, předpokládaná pracovní doba 7,30
– 10,00 hodin.
Pracovní pozice: administrativní pracovník, úvazek 0,1 úv., platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, požadavky na
uchazeče: minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou (ekonomický směr výhodou), praxe v oboru
výhodou, bezúhonnost, čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost, předpokládaná pracovní doba 10,00 – 10,45 hodin.
Pracovní pozice: vychovatelka školní družiny, úvazek 0,35 úv. platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, požadavky na
uchazeče: vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění § 16 Vychovatel,
pedagogická praxe výhodou, bezúhonnost, čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost, přímá výchovně vzdělávací práce
11,40 – 14,30 hodin (4 dny v týdnu).
Žádosti o pracovní místo a strukturovaný životopis zasílejte na níže uvedenou adresu nebo na e-mail:
zs.pisarov@email.cz (předmět e-mailu označte: „ŽÁDOST O PRACOVNÍ MÍSTO PÍSAŘOV 2016“).
Žádosti budou přijímány průběžně do května 2016. Vybraní uchazeči budou kontaktováni a pozváni na pohovor.
Adresa pro zaslání žádosti: Základní škola a mateřská škola Písařov, příspěvková organizace, Písařov 216, 789 91
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pavlas, tel. 583 440 032, 777 255 867.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V PÍSAŘOVĚ A BUKOVICI
V letošní Tříkrálové sbírce se v Písařově vybralo na potřeby Charity - 17 437,- Kč, v Bukovici 6 175,- Kč. Děkujeme
všem, kteří třem králům do kasiček přispěli a poděkování také patří všem dobrovolníkům /dětem a vedoucím skupinek/,
kteří Tříkrálovou sbírku v naší obci zajistili.
Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 (Charita Zábřeh)
/pokladničky 1 276 851,-Kč + podíl ze složenek a DMS 27 813,-Kč = celkem 1 304 664,-Kč/
Vlastní záměry Charity Zábřeh:
7.000,- Kč - Fond akutní pomoci
120 000,- Kč - zřízení střediska pečovatelské služby na Červenovodsku -/příspěvek na pořízení automobilu pro zajištění
návštěvní služby seniorům, nemocným. Charita sídlí v pečovatelském domě a na základě dohody převzala péči o
potřebné, kterou dříve konala svými pracovníky obec./
249 000,- Kč - rekonstrukce zázemí skladu a dovybavení kompenzačními pomůckami
35 000,- Kč - příspěvek na zřízení druhé dětské skupiny v rodinném dětském domově Emanuel, Stará ves
50 000,- Kč - zřízení sociální sprchy v Zábřehu
292 780,- Kč - rozvoj terénní pečovatelské služby v Zábřehu
Další podpořené projekty, dle klíče rozdělení sbírky:
25 992,- Kč - nouzový fond pro přímou pomoc
324 905,- Kč - činnost vyšších složek Charity
64 981,- Kč - krizový fond pro podporu charitních služeb
135 006,-Kč - zajištění humanitární pomoci
Za Tříkrálové koledníky Alena Hlásná
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI PÍSAŘOV
sobota
27. 2.
sobota
12. 3.
neděle
10. 4.
pátek
29. 4.
neděle
1. 5.
pátek
6. 5.
sobota
7. 5.
neděle
8. 5.
neděle
15. 5.
středa
18. 5.
27. 5. nebo
28. 5.
pátek
10. 6.
neděle
19. 6.
neděle
19. 6.

Školní ples

ZŠ a MŠ Písařov
hraje Broadway

sál OÚ Písařov

Dětský karneval

ZŠ a MŠ Písařov a SDH Písařov

sál OÚ Písařov

Kopaná: Písařov - Malá Morava

TJ Tatran Písařov

fotbalové hřiště Písařov

Pálení čarodějnic

ZŠ a MŠ Písařov a SDH Písařov

amfiteátr Písařov

Kopaná: Písařov - Jestřebí

TJ Tatran Písařov

fotbalové hřiště Písařov

Oslavy dne vítězství

Obec Písařov

Pomník padlých

Mariánský koncert

Římskokatolická farnost a
MO KDU-ČSL Písařov

Kostel Rozeslání
Apoštolů

Den matek

Osvětová beseda

sál OÚ Písařov

Kopaná: Písařov - Kamenná

TJ Tatran Písařov

fotbalové hřiště Písařov

Vytrvalostní běh: Jarní kros
Písařova (17. ročník)

SK Pašerák Písařov

fotbalové hřiště Písařov

Kácení maje

SDH Písařov

amfiteátr Písařov

Noc kostelů

Římskokatolická farnost a
MO KDU-ČSL Písařov

Kostel Rozeslání
Apoštolů

Farní den v Písařově

Římskokatolická farnost Písařov

farní zahrada

Pohárová soutěž SDH Písařov
(15. ročník)

SDH Písařov

fotbalové hřiště Písařov

SDH Jakubovice, Obec Jakubovice

kulturní dům
Jakubovice

OBEC JAKUBOVICE ZVE ...
sobota
5. 3.

Dětský karneval

MĚSTO ŠTÍTY ZVE …
20. 2.
5. 3.
19. 3.
19. 3.
2. 4.
28. 5.
18. 6.
25. 6.

PLES FIRMY KLEIN AUTOMOTIVE S. R. O., ŠTÍTY - KULTURNÍ DŮM
MDŽ - DECHOVÁ HUDBA BIG BAND LANŠKROUN, ŠTÍTY - KULTURNÍ DŮM
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, ŠTÍTY - KULTURNÍ DŮM
OSTATKOVÁ MERENDA, BŘEZNÁ - NA DVOREČKU
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "ŘEČI" DS TYL KRÁLÍKY, ŠTÍTY - KULTURNÍ DŮM
ŠTÍTECKÝ JARMARK - ŠTÍTY – NÁMĚSTÍ MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN, ŠTÍTY - HŘIŠTĚ TJ
CYKLOMARATON RAMPUŠÁK, ŠTÍTY - NÁMĚSTÍ
SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY VE VALTEŘICÍCH

FOTOSOUTĚŽ K NOCI KOSTELŮ 2016 V PÍSAŘOVĚ
Na letošní Noc kostelů v Písařově připravujeme „FOTOSOUTĚŽ“. Podmínky soutěže:
1. soutěže se může zúčastnit každý libovolným počtem snímků barevných nebo černobílých,
2. snímky svým námětem musí mít jasný vztah k sakrálním stavbám (kostel, kaple, drobné
sakrální památky – kříže, obrázky, pomníčky, boží muka, atd.) na katastru obce Písařov, Bukovice a Jakubovice, 3.
snímky zasílejte v dostatečném rozlišení na e-mail: jirka.pavlas@seznam.cz v termínu do 31. května 2016, 4. u každého
snímku uveďte autora a název fotografie, 5. podle potřeby a zvážení pořadatelů budou použity k propagačním účelům, 6.
fotomontáž či úprava v grafickém programu se nevylučují.
Vyhodnocení: Na vyhodnocení se budou hlasováním podílet návštěvníci Noci kostelů dne 10. června 2016, kde budou
všechny fotografie vystaveny. Hodnocen bude námět, kvalita záběru a celkový dojem. Nejlepší autoři budou odměněni.
Za pořadatele Noci kostelů Alena Hlásná
Obecní zpravodaj pro Písařov a Bukovici, vydává obec Písařov, tel. 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz, http://www.pisarov.cz
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Z HISTORICKÉ KRONIKY HASIČŮ…

Převzato z publikace „Hasičská kronika“ (1898, sepsal a upravil Titus Krška)

POZVÁNKA NA PLES

INZERCE, INFORMACE
MUDr. Kupková, zubní ordinace Olšany nebude ve
dnech 15. 2. – 19. 2. 2016 ordinovat. Pro bolestivé
případy bude zastupovat MUDr. Müllerová, Bludov
pouze po telefonické domluvě na tel. 583 238 680.
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět v naší
obci dne 9. března 2016 čištění komínů a revize.
V případě zájmu nahlaste požadavek přímo kominíkovi
na telefonní číslo 776 611 112.
Kadeřnictví Markéta Davidová
Tel. 734 404 586
Kadeřnictví Petra Davidová – Jurenková
Tel. 605 932 721
Sportovní a rekondiční masáže
Božena Krobotová, tel. 605 776 323
Pedikúra a epilace voskem – Stanislava Vicencová,
tel. 732 183 332
KAMNÁŘSTVÍ Filip DIAN a Jana CHROMÁ
MORAVSKÝ KARLOV 49
tel: 604 383 585
Rizikové kácení i prořezávání a krácení stromů
Jaroslav Šula, Bukovice, tel. 602 418 479
Pneuservis – Jan Langhammer, dále nabízí montáž
závěsných zařízení, tel. 603 387 537
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