SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
máme za sebou první dva měsíce nového roku. V lednu jsme měli poprvé
možnost zvolit si nového prezidenta. Této možnosti u nás v obci využilo v 1.
kole prezidentské volby 59,66% a ve druhém kole 60,61% voličů. V obou
kolech zvítězil i v naší obci Miloš Zeman, který bude již brzy inaugurován
novým prezidentem ČR. I v letošním roce navštívili naše domácnosti tři králové
v rámci Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Frýdek-Místek. V obci Pazderna
bylo vybráno 8 537 Kč a celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v našem regionu
pro rok 2013 činil 1 567 405 Kč. Co se týče činnosti obce, je připravován
rozpočet na rok 2013, který by měl být schválen zastupitelstvem obce
nejpozději do konce měsíce dubna. Byly podepsány veškeré dodatky smluv
k zajištění dopravní obslužnosti, systému nakládání s odpady, údržby veřejného
osvětlení, atd. Snažíme se využít posledních možností získat z dobíhajících
dotačních titulů období 2007-2013 finanční prostředky na financování
potřebných oprav a rekonstrukcí obecního majetku. Konkrétně byly podány dvě
žádosti o dotace na opravu střechy budovy kulturního zařízení a na obnovu
sportovních povrchů a dětského hřiště ve Výletním, sportovním a dětském
areálu v Pazderně. Realizace těchto projektů závisí na úspěšnosti našich žádostí.
Chtěli jsme rovněž v rámci Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
podat žádost o dotaci do Fondu mikroprojektů 2007-2013 na Euroregion
Beskydy, kdy jsme chtěli opravit oplocení kolem místní kaple. Po bližším
prostudování Směrnice pro žadatele, jsme bohužel zjistili, že jsme vlivem chyby
zpracovatele této směrnice, který opomenul do územní působnosti
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady zahnout území naší obce, jako
právoplatného člena tohoto mikroregionu, přišli o možnost se do tohoto
programu zapojit a získat tak nějaké finance. Budeme tedy muset řešit tuto
záležitost dle finančních možností obce. Po konečném rozhodnutí zastupitelstva
obce o využití prostor bytu v hasičské zbrojnici v prosinci minulého roku je
připravována rekonstrukce těchto prostor a připravovány potřebné podklady pro
provedení této rekonstrukce.
Ing. Jana Potiorová
starostka

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
1. MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2013
Poplatky v roce 2013
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za odpady

Výše poplatku
60 Kč/ 1 pes/rok
440Kč/osoba/rok

Splatnost
31.3.2013
30.9.2013

Občané mohou poplatky zaplatit osobně na obecním úřadě v úředních
hodinách
tj. po, st 7.30-12.00 15.00-18.00 hod
nebo bankovním převodem na účet obce č. 1681976379/0800
s následujícími údaji:
Variabilní symbol : číslo popisné domu
Zpráva pro příjemce: název místního poplatku
Popis příjemce: příjmení a jméno plátce

2. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VČETNĚ PNEUMATIK
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat
v sobotu 6.4.2013 v tomto časovém rozložení:
Autobusová zastávka „U kříže“
Parkoviště u hřbitova

8.55 - 9.10 hod
9.15 - 9.30 hod

Nebezpečný odpad: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a
nepotřebné léky, pneumatiky

ROZBITÉ A ROZEBRANÉ - televizory, lednice, mrazáky, obrazovky,
monitory, sporáky, pračky.
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ – POUZE KOMPLETNÍ A
NEROZEBRANÉ lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
fritovací hrnce, varné konvice, myčky na nádobí, vysavače, žehličky, váhy, výbojky,
monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí
spotřebiče.
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3. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou připraveny na parkovišti
U HŘBITOVA v Pazderně dne 6.4.2012.
Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu
z domácností občanů obce (skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.).
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky,
odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť!

4. REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Ve dnech 30.5.2013 a 31.5.2013 bude na základě zájmu občanů poskytovat
kominickou službu kominík Vítězslav Kubala. Objednávky přijímá přímo
pan Kubala, a to denně v podvečerních hodinách (mezi 18.00-21.00 hod) na
tel. 603 955 091.
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou
obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti
1. ledna 2011, ze kterého vyplývá, že majitel nemovitosti je mimo jiné
povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně a při
sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny). U
spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty
svépomocí. U spotřebičů na pevná paliva je dále nutné 1 x ročně zajistit
kontrolu a revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba,
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví tj. kominík.

2.

OPIS VODOMĚRŮ

V termínu od 14.3. – 15.3.2013 budou na základě smlouvy uzavřené se
společností SmVak pracovníci Ovod, spol. s r.o. provádět v Pazderně
pravidelné opisy vodoměrů. Pracovníci provádějící odečty mají služební
průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.
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3. HARMONOGRAM
2013

SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V

1.

POL. ROKU

4. MÍSTNÍ KNIHOVNA
V návaznosti na minulý článek o místní knihovně uvádíme doplňující
informace o jejím provozu :
Otevírací doba: středa 15:30 -17.30
Knihovnice: paní Jaroslava Hodrová
Poskytované služby: - půjčování knih mnoha žánrů, časopisů
(např. Vlasta, Týdeník Květy, Zdraví, Sluníčko, Čtyřlístek)

- bezplatné připojení k internetu.
Nabídka knih v knihovně je pravidelně obměňována tzv. pravidelným
cyklování určitého objemu knih mezi spolupracujícími knihovnami okolních
obcí. Rovněž jsou každoročně doplňovány nové knihy.
Poplatky: Dospělý 40 Kč/rok děti 20Kč/rok

5. ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA POŠTĚ V DOBRÉ
Od 1.2.2013 došlo na Poště v Dobré ke změně otevírací doby a zrušení
sobotního provozu pošty.
Nová otevírací doba je :
pondělí – pátek 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 hod
sobota - zavřeno
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6. INFORMACE

O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍ
PRACOVIŠTÍCH ÚŘADU PRÁCE

DOBY

NA

KONTAKTNÍCH

S účinností od 1.2.2013 je stanovena jednotná úřední doba na všech
pracovištích Úřadu práce takto:
Pondělí
8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý
8:00 – 11:00 hodin
Středa
8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek
8:00 – 11:00 hodin
Pátek
8:00 – 11:00 hodin (jen pro evidenci nových
uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či
pozvané klienty).

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
DĚTSKÝ KARNEVAL
Na první únorový víkend připravili
rodiče ve spolupráci se zastupiteli
obce pro děti z naší obce Dětský
karneval. Nesl se v duchu známých
postaviček Pata a Mata, které celým
odpolednem děti provázely a měly
pro ně připraven bohatý program
plný soutěží a zábavy. Podtitulem
akce byla rovněž akce „Namaluj si
svoje hřiště“, kdy byli děti zapojeny
do přípravy projektu na opravu
dětského hřiště tím, že namalovaly
své představy o tom, jak by hřiště
mělo vypadat a jak by na něm chtěly
trávit volný čas.
Obec Pazderna tímto děkuje panu
Kendziorovi za finanční dar, za jehož
přispění byly zakoupeny ceny pro
děti účastnící se dětského karnevalu.
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VEPŘOVÉ HODY
Druhou únorovou sobotu proběhly
v místním Výletním, sportovním a
dětském areálu historicky první
VEPŘOVÉ HODY, které uspořádal
Sbor
dobrovolných
hasičů
v Pazderně.
Návštěvníci
měli
možnost ochutnat např. ovarové
koleno,
zabijačkovou polévku,
tlačenku, pečená jelita, jitrnice,
domácí škvarky nebo výborné
domácí koláče.

POZVÁNKY
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
„TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ“
20.3.2013 od 19.00 hod ve společenském sále ZŠ Dobrá
Vstupné 250 Kč
Prodej vstupenek OÚ Dobrá, kancelář č.17
Jaroslav Svěcený a Jan Přeučil
„GALA PRO GOGOLA“
19.4.2013 od 18.00 hod ve společenském sále ZŠ Dobrá
Prodej vstupenek OÚ Dobrá
VELIKONOČNÍ JARMARK na frýdeckém zámku
Neděle 24. 3.2013 9,00 – 16,00 hodin - s prodejem lidových a uměleckých
předmětů
· ukázka řemesel
· Malá Ostravica
· Hudební duo Cyrus & Kokeš
· Už máte natočeno aneb Proč piješ - výstava
· projížďka na koních v parku
· velikonoční speciality a pamlsky
6

BLAHOPŘÁNÍ
Svá životní jubilea v prvních měsících roku 2013, tj. lednu, únoru, březnu a
dubnu oslavili, či oslaví :
Lubomír Jarek
Jaroslav Kotásek
Jana Kubienová
Alena Gongolová
Jana Stachová
Za Obec Pazdernu přejeme všem
jubilantům hodně štěstí, zdraví,
životní pohody a elánu do dalšího života.
V Pazderně 1.3.2013

Ing. Jana Potiorová
starostka

INZERCE
ANDRI

Mgr.P.Konůpková, Dobrá 230
Kosmetické služby:

Líčení
Barvení řas a obočí
Úprava obočí, depilace
Čištění pleti
Masáž obličeje a dekoltu
Masáž páteře, celého těla - Bc.Hana Čajánková
Masáž lávovými kameny
Liftink obličeje
Akupunktura – hubnutí - Mudr.Gabriela Klementová
Akupunktura – odvykání kouření
Produkty pro zdraví a krásu – Nutrilite, Artistry

Objednávky na tel.606 223 062
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