
 

 

 

 

 
 

SLOVO STAROSTKY 
Vážení občané, 
dovolte mi na úvod pár slov o tom, co se plánuje a připravuje
v letošním roce.  
Počátkem roku opět navštívili naše domácnosti tři králové v rámci T
sbírky   pořádané   Charitou   Frýdek-Místek. V  obci  Pazderna 
8 903,- Kč a celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v našem regionu 
činil 1 654 737,- Kč .   

Koncem ledna bylo vydáno stavební povolení k provedení rekonstrukce a 
stavebních úprav bytu v hasičské zbrojnici. V rámci stavebních prací bude 
provedena rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a tepla, oprava podlah, 
sociálního zařízení atd. Do nových prostor pak bude přestěhován obecní ú
V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních 
prací. 

Podařilo se nám přesvědčit společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o., která již v loňském roce otevřela program Dobrý soused, ze které
mohou obce nebo občanská sdružení čerpat max. 50.000 Kč za rok
sportovní účely, aby do tohoto programu zařadila rovněž naši obec.
HMMC stanovila okruh 12 obcí, které byly do tohoto programu zapojeny, ale 
bohužel naše obec zde zahrnuta nebyla. Po několika jednáních nám bylo 
s potěšením oznámeno, že se letošního ročníku programu Dobrý soused 2014 
může zapojit i Obec Pazderna a my jsme mohli požádat o finan
Byla tak podána žádost o příspěvek na konání letní slavnosti pr
Pazderna. Vyhodnocení podaných žádostí proběhne dokonce m
kdy budeme informováni, zda nám bude dotace poskytnuta.  

Co se týče oprav obecního majetku, byly podány dvě žádosti o dotace na 
opravu sociálního zařízení v budově kulturního zařízení a na obnovu 
sportovních povrchů ve Výletním, sportovním a dětském areálu v
Realizace těchto projektů závisí na úspěšnosti našich žádostí.
minulého roku připravujeme opravu propustku na místní komunikaci MK3 „na 
Skotni“, kde v loňském roce došlo k propadu komunikace a rovn
dlouhodobě dochází k zaplavování přilehlých nemovitostí. V
opravy dalších místních komunikací. 

Doufejme, že se nám vše podaří zvládnout tak, jak bychom si p
                                                                               Ing. Jana Potiorová

řipravuje v obci Pazderna 

i králové v rámci Tříkrálové 
Pazderna   bylo   vybráno  

našem regionu pro rok 2014 

lo vydáno stavební povolení k provedení rekonstrukce a 
ské zbrojnici. V rámci stavebních prací bude 

 vody a tepla, oprava podlah, 
řestěhován obecní úřad. 

ízení na zhotovitele stavebních 

nost Hyundai Motor Manufacturing Czech 
ela program Dobrý soused, ze kterého 

č za rok na kulturní a 
ěž naši obec.  Společnost 

HMMC stanovila okruh 12 obcí, které byly do tohoto programu zapojeny, ale 
kolika jednáních nám bylo 

níku programu Dobrý soused 2014 
že zapojit i Obec Pazderna a my jsme mohli požádat o finanční příspěvek. 

vek na konání letní slavnosti pro občany obce 
hne dokonce měsíce března, 

 
ě žádosti o dotace na 
řízení a na obnovu 

ětském areálu v Pazderně. 
šnosti našich žádostí. Od prosince 

ipravujeme opravu propustku na místní komunikaci MK3 „na 
propadu komunikace a rovněž zde 

ilehlých nemovitostí. V plánu jsou také 

í zvládnout tak, jak bychom si přáli. 
g. Jana Potiorová, starostka  



 

2                                  
 

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE:  
 

1. M ÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014 
 

Poplatky v roce 2014 Výše poplatku 
Místní poplatek ze psů 60 Kč/ 1 pes/rok 
Místní poplatek za odpady   460 Kč/osoba/rok 
Místní poplatek za odpady   460 Kč/dům bez TP/rok 

 
Občané mohou poplatky zaplatit osobně na obecním úř
hodinách,  tj. po, st 7.30-12.00  15.00-18.00 hod 
nebo bankovním převodem na účet obce č. 1681976379/0800
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 5. 4. 2014 v tomto časovém rozložení: 
 
Autobusová zastávka „U kříže“  8.55 - 9.10 hod
Parkoviště u hřbitova   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, 
nepotřebné léky, pneumatiky 
 
 
ROZBITÉ A ROZEBRANÉ - televizory, lednice, mrazáky, obrazovky, 
monitory, sporáky, pračky. 
 
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ – POUZE KOMPLETNÍ A 
NEROZEBRANÉ  lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovln
fritovací hrnce, varné konvice, myčky na nádobí, vysavače, žehlič
monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní 
spotřebiče. 

 

Splatnost 

31.3.2014 

30.9.2014 

30.9.2014 

 na obecním úřadě v úředních 

1681976379/0800 s 

název místního poplatku 
íjmení a jméno plátce 
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POUZE KOMPLETNÍ A 
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če, žehličky, váhy, výbojky, 

monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí 
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3. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou připraveny 
U OBECNÍHO ÚŘADU v Pazderně dne  5.4.2014.  
Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu 
z domácností občanů obce (skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace
 
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, 
odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť! 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
KONTEJ NERY NA VELKOBJEMOVÝ ODPAD JSOU 
VŠECHNY OBČANY OBCE.  
POTŘEBUJE –LI  NĚKTERÝ Z OB ČANŮ ZLIKVIDOVAT TAKOVÉ 
MNOŽSTVÍ ODPADU, KTERÝM BY SÁM ZAPLN IL
OBJEM KONTEJNERU, MUSÍ SI ZAJISTIT VLASTNÍ KONTEJNER 
VČETNĚ ODVOZU A ZAJISTIT SI LIKVIDACI TOHOTO ODPADU NA 
VLASTNÍ NÁKLADY!  
PROSÍME O OHLEDUPLNOST VŮČI OSTATNÍM OB Č
VŠICHNI SE PODÍLÍME NA ÚHRADÁCH ZA ODVOZ A LIKVIDAC I 
ODPADŮ STEJNÝM DÍLEM. 
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 
 
 

4. REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍN Ů 
 

Ve dnech  29.5.2014 a 30.5.2014 bude na základě zájmu 
kominickou službu kominík Vítězslav Kubala. Objednávky p
pan Kubala, a to denně v podvečerních hodinách (mezi 18.00
tel. 603 955 091. 
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5. OZNÁMENÍ O DOB Ě A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU  
 

Starostka obce Pazderna podle § 32 odst. 2  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozd

o z n a m u j e : 

1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: 

      v pátek dne        23. 5. 2014     od 14.°° hodin  do  22.°° hodin

            v sobotu  dne     24. 5. 2014     od   8.°° hodin  do  14.°° hodin

2.  Místem konání voleb je volební místnost v kulturním zařízení obce Pazderna,

             Pazderna č.p. 61 ( bývalá škola). 

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
(např. platným občanským průkazem, cestovním dokladem apod.)

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
dnech voleb okrskovou volební komisi (tel. 775 594 910) o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 

Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejméně 3 dny p
voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo voli
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístk

Voličské průkazy – každý volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním 
okrsku, v jejichž stálém seznamu voličů je zapsán, může obecní ú
května 2014 o vydání voličského průkazu, a to písemně s ověřeným podpisem, osobn
v úřední dny na obecním úřadě, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem,
případně datovou schránkou (tiskopis žádosti je  zveřejněn na stránkách obce 
v rubrice aktuality). 
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6. INFORMACE HASI ČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU MO

SLEZSKÉHO KRAJE  
 

Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché zimě o něco d
pro mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, hasiči se bohužel setkávají 
s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých 
porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném 
prostranství.  

 
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo ohrozit lidský 

život! I zdánlivě bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porost
může mít neblahé následky.  Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo 
panika a oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole, 
například při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a zna
na majetku, třeba v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů

Vypalování porostů je podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochran
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochran
zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona o požární ochran
občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnickým a podnikajícím fyzickým 
osobám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč. 

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární 
ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a ší
požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a 
nevznikl z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování ho
na volném prostranství – včetně protipožárních opatření 
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který má pravomoc 
nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, č
zakázat. 

Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný zp
zbavit biologického odpadu. Je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních 
kontejnerech nebo sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si musíme
že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let) a rozhodně
zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru p
zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které 
si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám. 

ZÁCHRANNÉHO SBORU MO RAVSKO-
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Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostř
dochází ke vzniku požárů způsobených vypalováním starých porost
často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v
ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme vypalování suché trávy a 
porostů je zakázáno! 

 

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
 

DĚTSKÝ KARNEVAL  

Počátkem února
ve spolupráci se zastupiteli obce 
pro děti z naší obce 
karneval, který se letos nesl ve 
westernovém duchu
odpolednem d
kovbojové, indián a další postavy
které pro děti
program plný sout
 
 
 

 

VEPŘOVÉ HODY  
 

 
První březnov
proběhly v místním 
sportovním a dě
podruhé VEPŘ
které uspoř
dobrovolných hasi
Nádherné poč
mnoho návštěvní
možnost a přišli
ovarové koleno, zabija
polévku, pečená jelita, jitrnice, 
škvarky nebo 

lovacích prostředcích každoročně 
sobených vypalováním starých porostů, které 

velkými materiálními škodami a v nejhorším případě 
ujeme vypalování suché trávy a 

KULTURNÍHO ŽIVOTA  

 
Počátkem února připravili rodiče 
ve spolupráci se zastupiteli obce 

naší obce dětský 
karneval, který se letos nesl ve 
westernovém duchu. Celým 
odpolednem děti provázeli 
kovbojové, indián a další postavy, 

ěti připravili bohatý 
program plný soutěží a zábavy.  

řeznovou sobotu 
místním Výletním, 
a dětském areálu již 
EPŘOVÉ HODY, 

které uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů v Pazderně. 
Nádherné počasí vylákalo 

ávštěvníků, kteří využili 
a přišli ochutnat např. 

ovarové koleno, zabijačkovou 
pečená jelita, jitrnice, 

škvarky nebo teplé svařené víno.  
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POZVÁNKY 
 
 

TRADI ČNÍ VATRA  
 
 
Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve na tradiční Vatru, která se bude konat 
9.5.2014. Program akce, místo konání a začátek akce bude zve
plakátů v dostatečném předstihu před konáním akce 
 
 
 
 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v prvních měsících roku 2014, tj. lednu, únoru, b
dubnu  oslavili, či oslaví : 
 
Baranová Marie 
Krkošková Anděla 
Slívová Vlasta 
Gongol Ladislav 
Pasírbek Zdeněk 
Palík Jaroslav 
Navrátilová Pavla 
Bartková Jarmila 
Kubov Ján 
 
Za Obec Pazdernu přejeme všem 
 jubilantům hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
 
V Pazderně 19.3.2014                                                    Ing. Jana Potiorová
                                                     

 
 
 

ní Vatru, která se bude konat 
átek akce bude zveřejněn formou 

lednu, únoru, březnu a 

Ing. Jana Potiorová 
starostka 
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INZERCE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOSMETICKÉ SLUŽBY  - MGR. PAVLA KONŮPKOVÁ, MOBIL   

                                   (v budově obecního úřadu v Dobré) 
Lifting  
            - nová technika masáže obličeje 
            - aktivuje výživu kůže 
            - zlepšuje krevní oběh, barvu kůže a její dýchání 
            - odplavuje odpadové látky 
            - zmírňuje svalovou únavu 
            - vyhlazuje vrásky 
 
Masáž lávovými kameny  
             - tato terapie má hluboké relaxační účinky. 
             - zbavuje stresu a napětí v těle 
             - blahodárně působí na ztuhlé svaly, bolesti hlavy a lymfatický
             - pomáhá při detoxikaci, upravuje potíže s trávením 
             - posiluje imunitní systém, zlepšuje koncentraci a spánek 

Líčení, čištění pleti, masáž obličeje a dekoltu, barvení řas a obočí, 

úprava obočí, depilace obličeje, depilace těla 
 
ARTISTRY, E.FUNKHOUSER, NUTRILITE – produkty pro zdraví a krásu

 

MOBIL   606 223 062 

valy, bolesti hlavy a lymfatický systém 

 

Líčení, čištění pleti, masáž obličeje a dekoltu, barvení řas a obočí,  

produkty pro zdraví a krásu  


