OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 1 (březen), ročník 2015

ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce se koná ve středu 18. března 2015 v 18,00 hodin. Zveme všechny spoluobčany.
TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ V ROCE 2015
Komunální odpad
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 30.4.2015.
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).
Poplatek za psa:
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 31. 3.2014.
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
VYBÍRÁNÍ POPLATKU ZA ODPADY A ZE PSŮ V BUKOVICI
Výběr poplatků v Bukovici proběhne 20.4.2015 od 14,00 do 15,00 hodin.

SVOZOVÉ DNY V ROCE 2015
Svozové dny budou v roce 2015 vždy liché týdny v úterý.
Rozpis na 1.pololetí roku 2015: 13.1., 27.1.,10.2.,24.2.,10.3.,24.3.,7.4.,21.4.,5.5.,19.5.,2.6.,16.6.,30.6.

1

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSAŘOV pro školní rok 2015/2016
Zápis dětí do Mateřské školy v Písařově pro školní rok 2015/2016 se bude konat ve středu 29. dubna 2015 od 8,00 do
15,30 hodin v budově MŠ Písařov.
Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérií pro přijímání dětí do MŠ
Písařov.
Kritéria pro příjímání dětí do MŠ Písařov:
1. Zdravotní stav dítěte (povinné očkování)
2. Trvalý pobyt v obci (k datu zápisu)
3. Děti předškolního věku, děti po odkladu povinné školní docházky
4. Děti v pořadí dle data narození k 1.9. příslušného školního roku, ve kterém je docházka do mateřské školy zahájena
5. Doplňující kritéria (sourozenci v ZŠ Písařov, sourozenci v MŠ Písařov)
Žádosti k zápisu nebo další informace získáte u vedoucí učitelky mateřské školy Hany Kleiblové, tel. 725 854 980
(mateřská škola, školní jídelna).
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU – ZAHRADA PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
Veřejné dětské hřiště ve shodě s normou ČSN – EN 1176
Upozornění pro uživatele: U mladších dětí, do 6 let je povoleno používat zařízení, pouze
pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové hranice
stanovené pro jednotlivé herní prvky.
Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti od 4 do 12 let.
Na hřišti je povoleno využívat herní prvky, odpočinkové lavičky a altánek, vstupovat na
trávníky.
Na hřišti platí zákaz:
- poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
- vstupu se zvířaty
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
- v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při
doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup
dítěti zakázat
- Pokud dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání,
je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele
- používání prvků v bezpečnostní helmě na kola
Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná
osoba. Uživatelé dětského hřiště a pískoviště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla
slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
Návštěvník je povinen:
- respektovat návštěvní řád a pokyny správce (obec Písařov)
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
- dodržovat čistotu
Zavírání a otevírání pískoviště zajišťuje dospělá osoba - doprovod dítěte!!
Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese
odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své
podnikatelské činnosti nebo pro právnickou osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob do výše 30 000 Kč.
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště nebo porušováním návštěvního řádu, oznamte to prosím neprodleně
odpovědným pracovníkům provozovatele, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.
Správce hřiště: Obec Písařov, Písařov 80, 789 91. IČO 00 303 151
Důležitá telefonní čísla (správce areálu):
tel. 583 440 072 (obecní úřad), tel. 724 187 194 (starosta), tel. 724 187 195 (místostarosta)
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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 19. března 2015 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.
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2015 V OBCI
Výtěžek Tříkrálové sbírky v Písařově je letos 15 370,- Kč, v Bukovici 6 465,- Kč. Děkujeme všem, kteří
do kasiček koledníků přispěli. Poděkování patří také všem dobrovolníkům, hlavně dětem, kteří v naší
obci koledovali. Více informací najdete na www.charita.cz. Za tříkrálové koledníky Hlásná Alena
DĚTSKÝ KARNEVAL
SDH Písařov a ZŠ a MŠ Písařov vás srdečně zvou na Dětský karneval, který se koná
v sobotu 21. března 2015 v 15,00 hod. na sále OÚ Písařov. Program a občerstvení zajištěno.

SMS INFO
SMS Info obce využívá 120 telefonních čísel, v loňském roce bylo přes SMS kanál rozesláno občanům
přes 9000 textových zpráv. V případě, že info kanál ještě nevyužíváte nebo jste změnili telefonní číslo,
zašlete přihlašovací SMS zprávu na tel. 724 187 195 (místostarosta). Přihlášení nebo odhlášení SMS Info
můžete provést také na webových stránkách obce (na hlavní straně v levém sloupci).

TATRAN PÍSAŘOV
Na konci března začíná
jarní část Okresního přeboru mužů
29.03. NE 15,30

Písařov - Bratrušov

(15.kolo, podzim 2:2)

04.04. SO 15,30

Jiskra Oskava - Písařov

(16.kolo, podzim 3:1)

12.04. NE 16,00

Písařov - Sokol Obědné

(17.kolo, podzim 4:3)

18.04. NE 16,00

Sokol Třeština - Písařov

(18.kolo, podzim 4:2)

26.04. NE 16,00

Písařov - Sp. Loučna n. D.

(19.kolo, podzim 1:6)

03.05. NE 15,00

Jiskra Rapotín B - Písařov

(20.kolo, podzim 1:1)

10.05. NE 16,30

Písařov - Sokol Leština B

(21.kolo, podzim 1:7)

17.05. NE 16,30

Sokol Hrabišín B - Písařov

(22.kolo, podzim 1:4)

23.05. SO 16,30

Libina - Písařov

(23.kolo, podzim 4:3)

31.05. NE 16,30

Písařov - SK Petrov-Sobotín

(24.kolo, podzim 1:2)

06.06. SO 16,30

Ruda nad Mor. - Písařov

(25.kolo, podzim 2:1)

14.06. NE 16,30

Písařov - Celtic Libivá

(26.kolo, podzim 1:3)

SDH PÍSAŘOV: POŽÁRNÍ SPORT
Hasičky a hasiči hledají nové posily pro doplnění svých družstev.
Zájemci z řad žen i mužů se mohou přihlásit starostovi SDH Písařov
(Milan Janků) nebo velitelce družstva žen (Božena Krobotová).
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Pozvánka
Tělovýchovná jednota Tatran Písařov,
svolává na pátek 10. dubna 2015
Volební Valnou hromadu, která se
uskuteční od 17,30 hodin v zasedací
místnosti OÚ v Písařově.
Program:
1 Zahájení a přivítání
2. Schválení programu jednání volební
Valné hromady
3. Schválení jednacího a volebního řádu
4. Volba mandátové a návrhové komise
5. Zpráva předsedy TJ
6. Zprávy předsedů oddílů
7. Zpráva o hospodaření TJ a rozpočet na
rok 2015
8. Diskuze
9. Projednání nových Stanov spolku
10. Volba předsedy
11. Volba členů Výkonného výboru
12. Volba členů kontrolního orgánu
13. Návrh usnesení a jeho schválení
14. Závěr jednání
V Písařově dne 10.3.2015
Janků Milan
předseda TJ Tatran Písařov

INFORMACE, INZERCE
Osobní asistentka pro seniory: Nabízím péči o seniory v jejich přirozeném domácím prostředí. Zajišťuji veškerou péči od nákupů,
přes péči o osobní hygienu, rehabilitace, praní prádla, úklid domácností, doprovod k lékaři nebo na procházku, odvoz kamkoliv,
medikace léků a mnoho dalšího. Jsem aktivní řidičkou a mohu dojet kamkoliv. Praxe samozřejmostí. Pro více informací volejte na tel.
704 799 002. Hana Ptáčková
Potřebujete poradit s vašimi vlasy? Nevíte jakou barvu zvolit tak, aby se k vám hodila? A nebo chcete prostě jenom oživit váš
stávající účes? Kadeřnice Markéta Davidová nabízí: Profesionální kadeřnické služby…Odborné poradenství aneb jak o své vlasy
správně pečovat…Možno zakoupení poukazů a profesionálních přípravků pro pravou péči o vaše vlasy. Objednávat se můžete na tel.
734 404 586 a foto mých výtvorů najdete na facebooku – Kadeřnice Markéta Davidová
Kadeřnictví Petra Davidová – Jurenková nabízí veškeré kadeřnické práce za bezkonkurenční ceny, které nenajdete nikde v okolí
(např. stříhání od 35 Kč, barvení vlasů od 150 Kč, melírování vlasů od 200 Kč, …). V případě zájmu provedu kadeřnické práce i
v pohodlí Vašeho domova. Kontakt: 605 932 721
Bolí vás záda? Jste unavení? Máte špatnou náladu? Na nohy Vás postaví, sportovní a rekondiční masáže, uvolňující a relaxační
masáže lávovými kameny. Božena Krobotová, tel. 605 77 63 23, po domluvě přijedu i k vám domů email:bobikrobotova@seznam.cz
KAMNÁŘSTVÍ Filip DIAN a Jana CHROMÁ MORAVSKÝ KARLOV 49, Červená Voda
tel: 604 383 585, 608 527 946, 723 724 574 e-mail: chroma.jana@gmail.com, xdianf@seznam.cz
Rizikové kácení i prořezávání a krácení stromů – Jaroslav Šula, Bukovice, tel. 602 418 479.
Pedikúra a epilace voskem – Stanislava Vicencová, tel. 732 183 332.
Pneuservis – Jan Langhammer, dále nabízí montáž závěsných zařízení, tel. 603 387 537.

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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