OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 1 (leden - únor), ročník 2011
POPLATKY PRO ROK 2011
Na zasedání Zastupitelstva obce konaného 16.12.2010 byla stanovena výše poplatků „za odpady“
pro rok 2011.

Výše poplatku za odpady
Základní výše poplatku je stanovena propočtem položkových nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2009 a rozdělena na celkový počet poplatníků.

Základní výše poplatku pro rok 2011 je stanovena na 400,- Kč na poplatníka a rok.
Úlevy ve výši 20% a 50% jsou dotovány z rozpočtu obce.
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
Úlevy a osvobození
1. Úlevu ve výši 50% mají a výše poplatku tedy činí 200,- Kč za kalendářní rok
a) děti do 15 let věku, který v kalendářním roce dovrší,
b) studenti středních a vysokých škol, kteří jsou po dobu studia ubytováni na internátech, kolejích či jiných
ubytovacích zařízeních (vznik nároku na úlevu je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu
nejpozději ve lhůtě splatnosti a současně doložit písemné potvrzení o studiu na škole a o ubytování).
Potvrzení o studiu je nutné doložit do 31.3.2011 na školní (akademický) rok 2010/2011 a poté do 30.9.2011 na
školní (akademický) rok 2011/2012.
2. Úlevu ve výši 20% mají a výše poplatku tedy činí 320,- Kč za kalendářní rok
a) osoby, které dovrší v kalendářním roce 70 let a starší,
b) osoby zdravotně postižené, které vlastní průkaz ZTP nebo ZTP/P (vznik nároku na úlevy je poplatník
povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu nejpozději ve lhůtě splatnosti a současně doložit průkaz).

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost
za domácnost převyšuje částku 1.000,- Kč je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termínem
splatnosti 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.
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ODPADY – svozové dny
Svozové dny pro první pololetí roku 2011 (vţdy úterý):
Od ledna do konce března probíhá svoz po 14-ti dnech:
4.1.2011, 18.1.2011, 1.2.2011, 15.2.2011, 1.3.2011, 15.3.2011, 29.3.2011
Od měsíce dubna probíhá svoz 1x měsíčně:
26.4.2011, 24.5.2011, 21.6.2011
Termíny pro druhé pololetí roku budou zveřejněny v květnovém vydání zpravodaje.
Odpad připravte na obvyklá místa v úterý ráno do 7,30 hod.
V tyto dny bude svážen směsný odpad (popelnice) a také plasty, bílé a barevné sklo, kovy a nápojové kartony.

DANĚ PRO ROK 2011
S ohledem na časté dotazy k problematice daní předkládáme informace k dani z nemovitosti a k dani z příjmu.
Daň z nemovitostí
Dnem 31.12.2010 skončila platnost tzv. „daňových složenek“.
Od 1.1.2011 již Ministerstvo financí nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti prostřednictvím
daňové složenky.
V roce 2011 budou poplatníkům složenky typu „A“ zaslány.
Moţnosti zaplacení daňové povinnosti:
- na pokladně finančního úřadu
- poštovní poukázkou typu „A“ /poštovní poplatek hradí poplatník/
- bankovním příkazem
- internetovým bankovnictvím
Placení daně z nemovitosti:
-

daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 31.5.2011
daň nižší než 30 Kč se neplatí

Daň z příjmu fyzických osob
FÚ 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 16. března 2011 od 8,00 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.
Bliţší informace k daním najdete na: www.mfcr.cz a www.cds.mfcr.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
8. ledna 2011 proběhla v Písařově Tříkrálová sbírka. Koledovaly 4 skupinky a celý výtěžek
sbírky v naší obci byl 15.479,- Kč (r. 2010 14.523,- Kč), v Bukovici 7.252,- Kč. Celý výtěžek
děkanátu Zábřeh byl 1.159.430,- Kč. Děkujeme všem, kteří do pokladniček koledníků přispěli.
Více podrobností o Tříkrálové sbírce najdete na internetu: www.charitazabreh.cz
Za koledníky Alena Hlásná
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU O POHÁR OBEC PÍSAŘOV
Dne 28.12.2010 proběhl tradiční turnaj ve stolním tenisu. Rozdáno bylo celkem 5 sad pohárů v
tradičních kategoriích. Turnaje se zúčastnilo více než 50 tenistů z řad žáků, žen a mužů.
Mladší ţáci
1. Štěpán Kobza (Štíty)
2. Daniel Kozák (Jakubovice)
3. Jakub Kozák (Jakubovice)

Starší ţáci
1. Dominik Kobza (Písařov)
2. Ondřej Kozák (Jakubovice)
3. Šimon Blümel (Červená Voda)

Muţi A
1. Štěpán Kobza (Štíty)
2. Miroslav Kleibl (Písařov)
3. Josef Vícenec (Písařov)

Ţeny
1. Pavla Vícencová (Písařov)
2. Jana Kubíčková (Písařov)
3. Adéla Šlésingerová (Písařov)

Muţi B
1. Petr Vícenec st. (Písařov)
2. Vratislav Šebesta (Písařov)
3. Zdeněk Šlésinger st. (Písařov)

ŠKOLNÍ ZÁVODY V BĚHU NA LYŢÍCH
Ve středu 2. února 2011 proběhly školní závody v běhu na lyžích, kterých se zúčastnilo 15
závodníků. Mladší závodníci běželi jeden soutěžní okruh, závodníci starší kategorie dva
okruhy. Výsledky:
Kategorie MLADŠÍ (2. a 3. ročník)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kategorie STARŠÍ (4. a 5. ročník)

Iveta Černíčková
Martin Pávek
Jakub Rouča
Simona Stránská
Filip Haas
Ondřej Macan
Nikol Poláchová
Sára Naiserová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nicola Schmidtová
Andrea Macková
Marie Kunčarová
Pavla Krobotová
Michaela Trofimová
Natálie Šamalíková
Daniel Sedláček

Výsledky školních závodů jsou započítávány do Dětského poháru SK Pašerák Písařov. Fotografie ze závodů a
dalších akcí najdete na webových stránkách školy: http://zspisarov.webnode.cz/

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES
Ples MŠ a ZŠ Písařov se bude konat v sobotu 19.2.2011 v sále OÚ Písařov.
Začátek ve 20,00 hod. Občerstvení zajištěno, tombola.
Hraje skupina MENHET.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
SDH Písařov a ZŠ a MŠ Písařov vás srdečně zvou na Dětský karneval, který se koná
v sobotu 19. března ve 14,30 hod. na sále OÚ Písařov. Program a občerstvení zajištěno.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do Mateřské školy v Písařově pro školní rok 2011/2012 se bude konat ve středu 23. března 2011 od
8,00 do 15,30 hodin v budově ZŠ a MŠ Písařov. K zápisu přijďte i s dětmi, které chcete zapsat do mateřské
školy během celého školního roku, tj. v období 1.9.2011 – 30.6.2012.
Případné další informace získáte u vedoucí učitelky MŠ Hany Kleiblové.

Z deníku ptákologa
Hnízdních možností pro užitečné ptactvo trvale ubývá, neboť trochu vzrostlý strom se díky médiím stal
potencionálním nebezpečím pro lidský život číslo jedna /v pořadí až vzdálené jsou cigarety a chlast/. A také
ekologickým palivem. S bytovou krizí se jim snažím léta pomáhat. Těm ptákům.
Alex Krobot

Obr.1. Netypická ptačí budka z kartonové kobercové dutinky. V odborné literatuře se radí neumísťovat budky
od sebe blíže jak 30 metrů. V této hnízdil párek sýkor modřinek a na její
stříšce ve stejné době krmil mladé lejsek šedý. Z okénka, sedě na WC, jsem pozoroval ten cvrkot.
Obr.2. Likvidoval jsem dosloužilé kukačky. Vymontoval strojek, sundal šišky a ciferník. A v tom
nápad! Do této "lidové tvořivosti" se nastěhovali vrabci. A nijak nim nevadil nápis "Made in
USSR."
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INFORMACE, INZERCE
Oznámení - Praktický lékař MUDr. Kaňová Eva (ordinace Štíty) oznamuje, ţe ve dnech od 28.2. do 4.3.
2011 neordinuje - dovolená.
Zastupuje MUDr. Kukula Jiří
ordinace Olšany - pondělí, středa, pátek 7:00 až 11:00 hod
ordinace Bušín - úterý, čtvrtek 7:00 až 11:00 hod
Kamnářství AVT /...ať Vám táhnou/ Filip Dian, Písařov 56, tel. 608 527 946, 608 535 103,
e-mail: xdianf@seznam.cz
Stavba kachlových kamen, sporáků a krbů, včetně zpracování projektu, dále pak opravy, čištění a servis topidel.
Mezinárodní a vnitrostátní doprava – MICHAL SCHMIDT Autodoprava, Písařov 86, tel. 739 622 518.
Topení, voda – BULÍN @ SYN, Písařov 187, tel. 737 414 912, 737 447 431. E-mail: ludekbulin@seznam.cz
Kadeřnictví – Petra Jurenková, tel. 605 932 721.
Pedikúra a epilace voskem – Stanislava Vicencová, tel. 732 183 332.
Pneuservis – Jan Langhammer, dále nabízí montáž závěsných zařízení, tel. 603 387 537.
Finanční poradenství (stavební spoření, úvěry, pojištění) – Kamil Pilíšek, tel. 608 433 784.
SOFREEN MONT s.r.o.
Zajišťujeme distribuce, montáže a komplexní služby v oblasti využití vysoce účinných solárních kolektorů;
veškeré instalatérské a opravárenské práce; jsme také schopni uspokojit zákazníka v oblasti špičkových
tepelných čerpadel (také můžeme doporučit firmy na fotovoltaické systémy) a provádíme kompletní podlahové
vytápění.
Kontakt: Zdeněk Šlésinger, tel.: 605 847 692, e-mail: zdenek.slesinger@sofreen.cz, www.sofreen.cz
CO všechno umí ČESKÁ POŠTA – pro své alianční partnery Era Poštovní spořitelna nabízíme zakládání
osobních účtů, prvních kont, účty pro podnikatele, kreditní splátkové karty, spořitelské úvěry účelové i
neúčelové.
Pro Českou pojišťovnu nabízíme životní pojištění, pojištění staveb a domácností, povinné ručení a penzijní
připojištění, pro ČMSS stavební spoření, pro ČMPF penzijní připojištění. Kromě těchto produktů prodává pošta
různé druhy papírenského zboží, dálniční známky, kalendáře, knihy, hry a různé předměty pro děti.
Lékárna U SPASITELE Ruda nad Moravou
Pro stále zákazníky nabízí věrnostní karty s výhodami. Věrnostní
karta klientská = načítání slev. Možnost objednání léků do
druhého dne i telefonicky. Při nákupu nad 450,- Kč dárek
zdarma. Věrnostní bonus za každý nákup. K návštěvě zve Mgr.
Ivana Vařeková, tel. 583 236 224.
Pracovní doba:
Út, Pá
8,00 – 13,00 13,45 – 16,00
Po, St, Čt
8,00 – 13,00 13,45 – 16,30

Chráněná dílna
Charity Zábřeh
v Paloníně
nabízí k prodeji
svíčky se
znakem obce
Písařov.
Cena 1ks je 90,Kč. Objednávky
přijímáme na
OÚ v Písařově
do 28.2.2011.

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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