SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou první letošní zpravodaj. Počátkem roku se naše obec
zapojila do 16. ročníku Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Frýdek-Místek.
Poté co se na počátku zdálo, že nebude mít kdo koledovat, byly nakonec v obci
dvě pokladničky. Jedna byla umístěna na Obecním úřadě a na poslední chvíli se
našli také malí šikovní koledníčci, kteří obešli domácnosti s koledou a přáním
do nového roku a v Pazderně se vykoledovalo celkem 11 073,- Kč. Poděkování
charity je zveřejněno jako samostatný bod zpravodaje.
Ve vyhlášených dotačních výzvách pro tento rok byly podány žádosti o dotaci
na 2. etapu opravy střechy věže kaple a rekonstrukci povrchu antukového
tenisového kurtu na umělý povrch. Dále připravujeme zpracování projektové
dokumentace na vybudování chodníků v naší obci. Společnost Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o. v únoru otevřela další ročník programu Dobrý

soused na rok 2016, kde mohou obce nebo jejich občanská sdružení v letošním
roce žádat o finanční příspěvek na kulturní a sportovní účely ve výši až 70.000
Kč na obec.
Zastupitelé obce Pazderna na svém prosincovém zasedání schválili Zadání
změny č.1 Územního plánu Pazderna, jíž je Obec Pazderna pořizovatelem.
V současné době proběhl výběr zpracovatele písemné a grafické podoby ÚP
Pazderna po změně č.1 a s vybraným uchazečem byla podepsána smlouva o
dílo. Dále probíhá projektová příprava opravy propustku na místní komunikaci
„na Skotni“ a jednání s Pozemkovým úřadem ČR o převedení pozemku pod
místní komunikací MK2-úsek od p. Dužíka k p. Kovářovi do majetku obce
Pazderna za účelem provedení souvislé opravy povrchu celé MK 2.
V souvislosti s projektem „ Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Pazderna“ a
pořízením svozového vozidla na bioodpad pokračují přípravy na jarní
zprovoznění systému svozu bioodpadů v obci. V plánu jsou také opravy
místních komunikací, opravy a údržba veřejné zeleně v obci atd.
Doufejme, že se nám vše podaří zvládnout tak, jak bychom si přáli.
Ing. Jana Potiorová, starostka

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
1. MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2016
Poplatky v roce 2016

Výše poplatku

Splatnost

Místní poplatek ze psů

60 Kč/ 1 pes/rok

31.3.2016

460Kč/osoba,dům
Místní poplatek za odpady

bez TP, rekreační
objekt/rok

30.6.2016

Občané mohou poplatky zaplatit osobně na obecním úřadě v úředních
hodinách, tj. Po, St 8.00-12.00 13.00-17.00 hod
nebo bankovním převodem na účet obce č. 1681976379/0800 s
následujícími údaji:
Variabilní symbol:
číslo popisné domu
Zpráva pro příjemce: název místního poplatku
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2. CENY VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2016
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. informuje, že na
základě usnesení představenstva akciové společnosti byly ceny vodného a
stočného od 1.1.2016 stanoveny takto:
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

40,70 Kč/m3 (cena vč. DPH 15%)
37,18 Kč/m3 (cena vč. DPH 15%)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1.1.2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

3.

PODĚKOVÁNÍ CHARITY FRÝDEK-MÍSTEK

Tříkrálová sbírka 2016 se povedla. Děkujeme i Vám.
Letošní 16. ročník Tříkrálové sbírky se opět vydařil.
Celkový výtěžek v rámci Charity Frýdek-Místek činí 1 851 079,-Kč, které
pomohou lidem v tísni a rozvoji charitního díla. V oblasti, kde působí Charita
Frýdek-Místek, se během prvních 14ti lednových dní vydalo do ulic 280
kolednických skupinek. Tři králové obcházeli domácnosti a vinšovali štěstí,
zdraví v novém roce. V Pazderně koledovala 1 skupinka a jedna pokladnička
byla k dispozici na obecním úřadě. Celkem se vybralo 11 073,- Kč.
Peníze z letošního výtěžku použijeme na nákup velkokapacitní pračky na Oázu
pokoje, investice do budovy Domu pokojného stáří, podporu Dobrovolnického
centra, podporu činnosti a zlepšení kvality terénní péče, na své si přijdou i další
střediska.
„Děkujeme všem dárcům za vstřícnost a vřelé přijetí našich koledníků a
koledníkům za jejich nasazení a ochotu. Bez Vás by sbírka nebyla taková, jaká
je.“ děkuje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek a dodává: „Výsledky
sbírky jsou pro nás povzbuzením a také závazkem, neboť ukazují, že lidé
v regionu nejsou lhostejní a naše práce má smysl, který veřejnost vnímá.“
Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charita Frýdek-Místek
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4. ROZPOČET OBCE PAZDERNA NA ROK 2016
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5.

DOBRÝ DOUSED 2016

V letošním roce vyhlásila společnost
Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o. již 5. výzvu
k předkládání
projektů
do programu Dobrý soused 2016.
Naše obec se tohoto programu
účastní 3.rokem. Za obec Pazdernu
byly podány dva projekty a oba
byly
podpořeny.
Sbor
dobrovolných hasičů předložil
projekt „Oslavy 90. Výročí
založení Sboru dobrovolných
hasičů a Podpora činnosti
kroužku Mladých hasičů v obci
Pazderna“ v hodnotě 25.000,- Kč
a Obec Pazderna připravila projekt
„Podpora kulturního života
v obci Pazderna“ v hodnotě
45.000,- Kč.
Hodnotící komise programu Dobrý
soused 2015 schválila oba projekty
a na slavnostním setkání s panem prezidentem závodu Dongwoo Choiem
jsme obdrželi symbolický šek na 70.000 Kč.
Tímto bychom chtěli vedení závodu HMMC a rovněž představitelům
programu Dobrý soused poděkovat za možnost se tohoto projektu účastnit a
rovněž za finanční příspěvek, který obohatí kulturní život obyvatel v naší
malé obci.

“ PODPORA

KULTURNÍHO ŽIVOTA V OBCI PAZDERNA“

Cílem projektu je podpora kulturního života v naší obci, který tvoří kulturní,
sportovní a společenské akce pořádané pro všechny věkové skupiny
obyvatel. Jsou jimi např. Retro společenský ples, Dětský karneval, Dětský
den, Folklorní večer s cimbálovkou, Mikulášská nadílka s vánočním
jarmarkem apod. Finančními prostředky z tohoto fondu bude podpořeno
přádání těchto akcí a náklady na jejich organizační zajištění (občerstvení,
doprava atrakcí, zajištění vhodného vybavení pro akci - krytého posezení,
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osvětlení apod.), dále pak jejich kulturní program (hudební produkce,
vystupující, dětské atrakce, dary a ceny do soutěží pro děti i dospělé).

6.

REFLEXNÍ PÁSKY PRO OBČANY OBCE PAZDERNA

V souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, a
povinností pro chodce nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti
pohybují mimo obec, zajistila společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o., vrámci jejích aktivit firemní společenské odpovědnosti regionu obcí
„Dobrý soused“, dodání samosvorných reflexních pásek o délce 40 cm pro
všechny obyvatele naší obce.
Pásky jsou k vyzvednutí v úředních hodinách na Obecním úřadě, případně po
telefonické dohodě i mimo úřední hodiny.
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7.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VČETNĚ PNEUMATIK

Sběr nebezpečného odpadu a pneumatik firmou Frýdecká skládka, a.s. bude
probíhat v sobotu 2. 4. 2016 v tomto časovém rozložení:
Parkoviště u hřbitova

8.00 – 8.15 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, zářivky, výbojky

8.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkoviště
U KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ v Pazderně dne 2.4.2016
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!
UPOZORNĚNÍ:
KONTEJNERY NA VELKOBJEMOVÝ ODPAD JSOU URČENY PRO
VŠECHNY OBČANY OBCE.
POTŘEBUJE–LI NĚKTERÝ Z OBČANŮ ZLIKVIDOVAT TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ ODPADU, KTERÝM BY SÁM ZAPLNIL TÉMĚŘ CELÝ OBJEM
KONTEJNERU, MUSÍ SI ZAJISTIT VLASTNÍ KONTEJNER VČETNĚ
ODVOZU A LIKVIDACE TOHOTO ODPADU NA VLASTNÍ NÁKLADY!
PROSÍME O OHLEDUPLNOST VŮČI OSTATNÍM OBČANŮM OBCE!
VŠICHNI SE PODÍLÍME NA ÚHRADÁCH ZA ODVOZ A LIKVIDACI
ODPADŮ STEJNÝM DÍLEM!
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

9.

ODBĚR ELEKTROODPADU

Elektroodpady od občanů obce Pazderna je možné odevzdat v tomto roce
na OÚ Pazderna ve dnech: 4.4.,6.6.,5.9.,7.11., nebo po tel. domluvě.
OÚ následně zajistí jejich hromadný odvoz.
Případně ve sběrně MILATA v Dobré kdykoli v provozních hodinách
sběrny.
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10.

ZAHÁJENÍ
V ROCE 2016

SVOZU

BIOLOGICKY

ROZLOŽITELNÝCH

ODPADŮ

Informace občanům o provozování systému odděleného sběru biologicky
rozložitelných komunálních odpadů (BRKO)
Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a z nutnosti naplnění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo
zastupitelstvem obce rozhodnuto o zavedení odděleného sběru, svozu a využití
BRKO (bioodpadu z domácností).
Co tento systém znamená?
Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelné složky ze směsného
komunálního odpadu (SKO) z domácností a to přímo u zdroje vzniku odpadu v
každé domácnosti. Dále systém zahrnuje oddělený svoz této komodity od
ostatního, již nevytříditelného odpadu a jeho následné využití na zařízení k
tomu určeném, tedy kompostárně.
Kdy bude systém spuštěn?
Se zavedením výše uvedeného systému v letošním roce se počítá od počátku
1.4.2016 a bude probíhat každoročně vždy v období 1.4. - 30.11. První svoz
proběhne ve 14. týdnu, tj. 4.4 - 8.4.2016.
Jak bude systém fungovat?
Na území obce
budou umístěny 3 ks
velkoobjemových
kontejnerů určených
pouze pro odkládání
biologicky
rozložitelné složky
odpadu. Kontejnery
budou
pravidelně
vyváženy
na
kompostárnu spol.
Frýdecká
skládka
a.s. (do Bruzovic
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nebo Frýdku - podle čistoty vytříděného bioodpadu).

Domácnosti budou odkládat bioodpad do těchto kontejnerů, případně po
dohodě s OÚ jej shromažďovat v určených pytlích a ve svozový den
přistavovat ke komunikaci. V tomto případě je potřeba zájem nahlásit a
zaregistrovat se na tel. čísle OÚ 558 641 315, 775 594 910.
U domů s větší rozlohou pozemku, kde by bylo s ohledem na množství
bioodpadu obtížné BRKO odvézt do kontejneru, případně napytlovat, bude po
telefonické dohodě kontejner na BRKO přistaven přímo před RD.

Svozy budou probíhat v režimu 1x 14 dnů, svozovým dnem bude pátek.
Termín svozů:
8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9.,
23.9., 7.10., 21.10., 4.1., 18.11.
Stanoviště kontejnerů:
1. Stanoviště nádob na separovaný odpad - Na Skotni
2. Stanoviště nádob na separovaný odpad – u transformátoru
3. Stanoviště nádob na separovaný odpad – parkoviště u hřbitova
Je třeba být zapojen v systému?
Ano!! Tento systém naplňuje zákonnou normu o povinnosti každého občana,
mimo omezování vzniku odpadu, odpad třídit. tzn., že veškeré využitelné
složky komunálního odpadu (vznikajícího od občanů) musí být důsledně
vytřiďovány, aby bylo upřednostňováno jejich materiálové využití. Na skládku
by měl být ukládán pouze odpad už nijak nevyužitelný.
Kromě zákonných aspektů je třeba zapojení se do tohoto systému každým
občanem i z hlediska samosprávy. Jedná se totiž zavedení dalšího způsobu
nakládání s odpady do celého systému nakládání s odpady na území obce a ten
je pro občany závazný.

CO TEDY JE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD A CO
DO NĚHO PATŘÍ?
Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré biodegradabilní
odpady a materiály rostlinného původu bez příměsí ostatních nerozložitelných
látek a znečištění jinými látkami, zvláště nebezpečnými.
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MEZI BIOODPAD PATŘÍ:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané
ovoce, skořápky z vajec atd.
MEZI BIOODPAD NEPATŘÍ:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, větve z trnitých a jiných keřů a stromů,
znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

BLAHOPŘÁNÍ
Svá životní jubilea v lednu-březnu 2016 oslavili:
Bartek Adolf
Nohlová Marie
Novosadová Eva
Slívová Jarmila
Nohlová Vlasta
Reich Jaroslav
Svoboda Milan
Za Obec Pazdernu přejeme všem jubilantům hodně štěstí, zdraví,
životní pohody a elánu do dalšího života.
V Pazderně 18.3.2015

Ing. Jana Potiorová
Starostka

POZVÁNKY
Farní kostel sv. Jiří Dobrá
Mše a poutě svaté v roce 2016:
velká pouť
- neděle
24.4. v 8.00 a 10.30 hod.
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
malá pouť
- pondělí 13.6. v 10.30 a 17.45 hod.
velká pouť
- neděle 19.6. v 10.30 hod.
další mše sv. - červenec a srpen - každá neděle v 10.30 hod.
- každá středa v 17.45 hod.
Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI SVÁTKY
V loňském roce jsem
vrámci
projektu
„
Příroda
je
součástí
kulturního života v obci
Pazderna“
financovaného
spol.
Hyundai
motor
manufacturing
Czech,
s.r.o.,
nasadili
před
budovu bývalé školy
jedličku,
která
do
budoucna
převezme
tradici vánočního stromu
v naší obci. Vánoční smrk u kaple již
pomalu dožívá a jiný vhodný obecní
strom v obci v centru obce není. Děti
z kroužku Mladých hasičů věnovaly
svůj volný čas tomu, aby jedličku
ozdobily a vyrobily nebo donesly na
tento stromeček ozdoby a společně ji,
aby v obci připomínala vánoční čas a u
kulturního domu zkrášlila prostředí.

Tímto bych chtěla dodatečně dětem
za krásné vánoční ozdoby a
nazdobení stromečku
velmi poděkovat.
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Další krásnou a neobyčejnou
akcí v obci byl
VÁNOČNÍ ŽIVÝ
BETLÉM.
Na zlatou adventní neděli u
kaple
vyrostly
jesličky,
přibyla zvířátka a děti
v kostýmech po mši zazpívaly
koledy pro všechny přítomné.
Akce vzbudila velký zájem,
přestože nebyla dopředu
nikde oficiálně zveřejněna.

RETRO SPOLEČENSKÝ PLES
Dne
6.2.2016 proběhl
v kulturním
zařízením
Retro společenský ples,
který
pořádala
Obec
Pazderna, ve spolupráci se
Sborem
dobrovolných
hasičů a podpory HMMC a
fondu
Dobrý
soused.
Kapacita sálu byla plně
obsazena a pro hosty bylo
bohaté
připraveno
občerstvení a zábavný
program, vrámci kterého
vystoupily ženy z Klubu žen
z Horních Domaslavic se
svým představením Revival,
kde ve svém podání ztvárnily
např. skupiny Yo Yo band,
Olympic, Maxim Turbulenc,
Rock&Roll
Band
M.
Woodmana, Hanu Zagorovou,
Václava Neckáře a další české
umělce a nakonec také Tinu
Turner.
12

13

14

INZERCE

15

16

