ZPRÁVY Z OBCE
Vážení občané,
alespoň krátce bych Vás chtěla informovat o činnosti vedení obce v první
polovině tohoto roku. Vzhledem ke stavu veřejných financí, finačním závazkům
obce a potřebám našich občanů jsme se snažili zajistit finanční prostředky na
realizaci investičních akcí z evropských zdrojů, nadačních fondů a rozpočtu
Moravskoslezkého kraje. Obcí Pazderna byly podány dvě žádosti o finanční
podporu. První žádost byla podána na Moravskoslezský kraj, do Programu
obnovy venkova na rekonstrukci propustku pod místní komunikací na parcele č.
384/2 v k.ú. Pazderna. V půběhu měsíce června jsme byli vyrozuměni, že naše
žádost byla úspěšná. Druhá žádost směřovala do nadačního fondu společnosti
ČEZ Oranžová hřiště, kde jsme vzhledem k rostoucímu zájmu o využívání
dětského hřiště místními občany podali projekt na doplnění vybavení dětského
hřiště v naší obci. Vyhodnocení žádostí proběhlo v květnu a následně nám bylo
sděleno, že pro velký počet podaných žádostí nebylo naší žádosti vyhověno.
Projekt se znovu pokusíme uplatnit v některé z dalších dotačních výzev
příslušných institucí a nadačních fondů.
Dále s ohledem na hledání úspor při spotřebách energií se Obec Pazderna
vrámci Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady účastnila elektronické
aukce na dodavatele plynu a elektrické energie na rok 2012. Na základě podkladů
nových dodavatelů těchto energií by dle vysoutěžené jednotkové ceny a propočtu
odebraných médií v minulém roce měla obci vzniknout úspora.
Obec pokračuje ve vedení soudního sporu o uplatnění své pohledávky na
zaplacení nákladů spojených s opravou sportoviště v roce 2005. V měsíci květnu
byl vynesen rozsudek ve prospěch obce Pazderna. Žalovaná společnost se však
proti rozsudku odvolala a spor bude pokračovat u Krajského soudu v Ostravě.
Zastupiteli obce byla na jeho červnovém zasedání schválena příprava
projektů na rok 2013. Jedná se mimo jiné např. o přípravu podkladů pro projekt
výstavby chodníků v obci, projekt opravy střechy budovy OÚ, rozšíření
parkoviště před OÚ a další.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála pěkný zbytek léta, abyste na
svých cestách nabyli mnoho pěkných zážitků, odpočali si a načerpali síly do
dalšího období.
Ing. Jana Potiorová
starostka

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
1. OPRAVA PROPUSTKU POD MÍSTNÍ
P.Č. 384/2 V K.Ú. PAZDERNA

KOMUNIKACÍ

MK 8

NA PARCELE

Jak již bylo uvedeno výše, Obec Pazderna získala dotaci na rekonstrukci
propustku pod místní komunikací na parcele č. 384/2 v k.ú. Pazderna, který je
dlouhodobě v havarijním stavu. Dotace bude činit 59,99% skutečných
uznatelných nákladů na realizaci. Zbylou část nákladů ve výši 40.01% uhradí
obec ze svého rozpočtu. Obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci a
v těchto dnech bude podána žádost na ohlášení stavby na speciální stavební
úřad Magistrátu města Frýdku - Místku. V průběhu léta bude ve výběrovém
řízení vybrána realizační firma a realizaci předpokládáme provést do konce
října. O přechodné úpravě provozu na místní komunikaci MK8 po dobu
realizace projektu v dotčené lokalitě budete předem informováni.

2. VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
V minulém období byla pro novou část veřejného pohřebiště v Pazderně
zpracována projektová dokumetnace, která řeší rozmístění jednotlivých typů
hrobových míst v této části a celkovou koncepci stávajícího pohřebiště.
Výstavba nových hrobů v této nové části již započala a bylo zjištěno, že při
umístění hrobů došlo oproti projektu k takovým odchylkám, že by v budoucnu
nebylo možno dodržet plánovanou kapacitu pohřebiště. Obecní úřad tedy
nechal podle projektové dokumetace novou část pohřebiště geodeticky
zaměřit, a vymezit orientační body chodníků a jednotlivých polí dle typů
hrobových míst, což usnadní orientaci při umísťování a výstavbě nových
hrobů v souladu s projektem a dobudoucna bude zachován plánovaný počet
hrobových míst na pohřebišti.

3. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM NA MNOŽÍCÍ SE KRÁDEŽE
V poslední době narostl počet případů krádeží na území naší obce. Jednalo se
zejména o odcizení 2ks volejbalových sloupů na napínání sítě z místního
sportovního areálu, několikanásobnému vloupání do zaparkovaných
automobilů na parkovišti u místního hřbitova a několika dalším případům.
Prosíme proto občany, aby při návštěvách veřejného pohřebiště nenechávali
ve svých zaparkovaných automobilech žádné cenné věci a v případě, že by si
všimli jakéhokoli podezřelého jednání, aby informovali Polici ČR.

4. NALEZENÍ PSA
Koncem minulého měsíce byl na území naší obce nalezen pes, kterého
pravděpodobně někdo vysadil z auta a odjel. Majitele nebylo možno zjistit a
ztracený pes obdobné rasy nebyl nikde nahlášen. Jedná se o černého labradora,
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psa, velmi milé a přátelské povahy. Na základě zákona o veterinární péči
musel být pes umístěn do Psího útulku pana Ondračky v Sedlištích a obec je
nucena náklady na umístění psa hradit po celou dobu jeho pobytu tam (pro
zajímavost uvádíme, že útulek si účtuje 120 Kč/den pobytu, tj. cca 3600
Kč/měsíc). Proto hledáme zájemce, který by byl ochoten si tohoto krásného a
hodného psa vzít a poskytnout mu nový domov.

5. HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU
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6. INFORMACE

DRŽITELŮM PRŮKAZU

ZTP

A

ZTP/P

K PARKOVCÍM

PRŮKAZŮM

Magistrát města Frýdku-Místku upozorňuje,
že pro osoby se zdravotním postižením byl v
roce 2011 zaveden nový druh parkovacího
průkazu, který nahrazuje dosavadní označení
O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé
těchto označení je mohou používat pouze
do ukončení jejich platnosti, tedy
do 31. 12. 2012!!! Potřebnou výměnu lze vyřídit
bez čekání na Magistrátu města Frýdku-Místku.

nová parkovací karta pro osobu těžce
zdravotně postiženou

7. OZNÁMENÍ KONCEPCE “AKTUALIZACE KRAJSKÉHO INTEGROVANÉHO
PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE”
Koncepce “Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení
ovzduší v Moravskoslezském kraji” bude podrobena zjišťovacímu řízení podle
§10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě §16 odst.3
tohoto zákona, jako dotčený samosprávný celek tuto informaci zveřejňujeme.
Do oznámení koncepce je možné nahlédnout na úřední desce Obecního úřadu
s rozšířenou působností nebo prostřednictvím internetových stránek:
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem koncepce MZP136K.
Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k
oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
koncepce na úřední desce kraje.

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
V minulých měsících probělo v naší
obci několik kulturních akcí. Na
konci dubna uspořádal SDH Pazderna
v blízkosti bývalého výletiště tradiční
Vatru.
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Obec Pazderna, ve spolupráci s
místním Klubem připravila na
středu 9.5.2012 posezení u
příležitosti oslav
Dne matek. O kulturní program
se postaraly ženy Klubu žen
sousední
obce
Horní
Domaslavice s muzikálovým
představením Mrazík. Pro
příchozí
maminky
bylo
výborné
připraveno
občerstvení a kytička.
Pro naše nejmenší nachystali
rodiče na sobou 30.6.2012 v
místním Výletním, sportovním
a dětském areálu dětské
odpoledne v pohádkovém
duchu, děti u soutěží přivítala
například ježibaba, vodník,
kovboj, beruška a další
pohádkové bytosti. Děti měli
možnost využít skákací hrad
nebo prohédnout si ukázku
hasičské techniky
profesionálních hasičů HZS
MSK z Nošovic.

POZVÁNKY
SETKÁNÍ FOTBALOVÝCH VETERÁNŮ
SDH Pazdena srdečně zve na další ročník “Setkání fotbalových veteránů “,
který se uskuteční 25.8.2012 od 14.00 hodin na hřišti zvaném “Wembley” na
pomezí obcí Dobrá a Pazderna. Zajištěn je tradiční program – fotbalové
utkání Ženatí -Svobodní, bohaté občerstvení

V Pazderně 17.7.2012
Zpravodaj obce Pazderna
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INZERCE
Nabídka výkopových prací
Nabízím výkopové práce traktor-bagrem JCB 3CX Sitemaster
- Výkopy základů staveb
-Svahování terénu
-Skrývky
-Výkopy pro jímky, bazény
-Výkopy příjezdových cest
-Doprava materiálu, strusky, cihel, zeminy

Web. : http://dominik-vrubel.wbs.cz/Uvod.html
Vrubel Dominik
Tel: 728 881 677
Pazderna 19
Zpravodaj obce Pazderna
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Chystáte se rekonstruovat nebo stavět rodinný dům, případně koupit
byt? Potřebujete poradit a nevíte kde se obrátit?
Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru zdarma s výhodným úročením
včetně kompletního servisu v oblasti vašich financí - stavební spoření,
investiční a životní pojištění Vital , penzijní připojištění PF KB , pojištění
nemovitosti ALLIANZ , pojištění domácnosti ALLIANZ. Zařízení běžného
účtu za nadstandartních podmínek, spotřebitelského úvěru , kreditní karty
v KB.
Možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním pojištěním
za zvýhodněných podmínek.
Bc. Dana Hárendarčíková
Rodinný finanční poradce
Mobil : 724070197
Email: dana.harendarcikova@mpss.cz
Email: danaharenda@email.cz
Zpravodaj obce Pazderna
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Nabízím ZEMNÍ PRÁCE:
- obkopávání budov
- izolace základů domů
- zemní a výkopové práce strojem (výkopy, základy, přípojky,
bazény, podklady pod zámkové dlažby, chodníky, terénní
úpravy)
F-M, tel.: 774 681 700, 775 637 265
(k inzerátu prosím přidat obrázek bagru, který je přiložen)
ŽUMPA 12 m3 - 37.500 Kč 1-komorová železobetonová
cena včetně dopravy do 20 km od Frýdku-Místku, výkopu, osazení, zahrnutí
Tel: 608 877 165
Nabízíme:
-stavby rodinných domů
-zateplení fasád
-čištění fasád
-zámkové dlažby
-sádrokartony
-omítky, obklady, dlažby
-stavby plotů
-zemní práce pásovým bagrem
Jiří Fluksa, tel: 608 877 165, www.stavby-rd.cz
Firma Kerak Kompt s.r.o. prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách vás srdečně
zve na prohlídku nové vzorkové prodejny RAKO, ve které jsou představeny novinky
obkladů a dlažeb pro rok 2012. Také vám můžeme nabídnout novinky sprchových koutů
a masážních boxů, sprchových zástěn a dveří firem RAVAK, ARTTEC,
VAGNERPLAST a dalších. Přijďte si vybrat obklady do vaší nové kuchyně či koupelny
od výrobců RAKO, Paradyz a dalších.
Máme skladem mrazuvzdorné dlaždice v rozměrech 30x30, 33x33 a větších rozměrů,
vhodné na balkony, terasy do sklepních prostor a garáží. Můžete si vybrat jak v
rozměrech, barvách tak i v různých cenových relacích. Vyprodáváme dlaždice, které se
již nevyrábějí za cenu 99kč za 1m2. Za tuto akční cenu si můžete ve výprodeji vybrat i
různé obklady ve zbytkovém množství. Prodáváme výrobky firmy HENKEL, spárovací
hmoty CERESIT v 50 barevných odstínech interiérové nebo flexibilní. Lepidla si u nás
také vyberete na obklady a dlažbu i flexibilní, nebo
speciální rychle tuhnoucí. Veškeré zboží zakoupené v naší prodejně, vám rádi zavezeme
do vašich domovů ZDARMA.
Komu naše prodejní doba nevyhovuje PO-PA 8-17, SOBOTA 8-11, tak si může po
telefonu domluvit jinou dobu na prohlídku prodejny a rádi zůstaneme v práci pro vás
déle. Kontakt: Mládek 602 190 377, 558 431 605, E-mail: kerak.mladek@seznam.cz
Zpravodaj obce Pazderna
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