
 

 

 

 
 

 
SLOVO STAROSTKY 

 
 
Vážení občané,  
první polovinu roku máme téměř za sebou. Proběhly volby do Evropského 
parlamentu, obecně s velmi nízkou volební účastí (v naší obci
možných voličů volilo pouze 29 s následujícími výsledkem (po
KDU-ČSL 11, ČSSD 7, Koal. TOP 09 - STAN 3, KSČM 3, ÚSVIT 3, LES 1, 
ANO 2011 1.  
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem kontroly a interního 
auditu byl proveden přezkum hospodaření obce Pazderna za rok 201
nebyly shledány žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce projednalo návrhy 
žadatelů na pořízení změny územního plánu.  
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naší obci 12%). Z 227 

následujícími výsledkem (počty hlasů): 
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V druhé polovině května se rozběhly stavební práce na rekonstrukci 
vnitřních vstupních prostor v hasičské zbrojnici.  
Počátkem roku byly podány dvě žádosti o dotaci. Na finanč
obnovu sportovních povrchů ve Výletním a sportovním areálu
počet podaných žádostí nedosáhli. Naše žádost o dotaci na rekonstrukci 
sociálního zařízení a kanalizace v budově bývalé školy však byla p
usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 
12.6.2014 posouzena kladně, a měli bychom na realizaci projektu 
ve výši 50% uznatelných nákladů, max. však 241 800 Kč.  
Také v letošním roce se nám podařilo vyřídit dotaci na zřízení pracovního místa 
na úklid veřejných prostranství, které musí být obsazeno 
nezaměstnaným uchazečem z Úřadu práce. Již od počátku kv
pracovník nastoupit, se však bohužel potýkáme s nedostatkem zájemc
takovouto práci a nedaří se nám místo obsadit spolehlivým pracovníkem.
omluvte některé nedostatečně upravené veřejné plochy v
zbrojnice, veřejného pohřebiště, kaple apod. Momentálně jednáme s
uchazečem, který už doufejme nastoupí a na pracovním místě

září.  
V rámci přípravy na nové dotační období po roce 2014  jsou zpracovávány 
Strategie pro rozvoj Mikroregionu Žermanické a Těrlické p
meziobecní spolupráce a také Strategie rozvoje území pů
Pobeskydí, do jejichž působnosti území naší obce spadá. 
Díky společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
finančnímu příspěvku z programu Dobrý soused 2014 můžeme v
podpořit také kulturní život v obci.  
 
                                                                               Ing. Jana Potiorová
 

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE:  
 
 

1. OČKOVÁNÍ PSŮ 
 
Dne 9.7.2014  v době od 16.00 do 17.00 hodin probě
úřadu v Pazderně OČKOVÁNÍ PSŮ.  
Očkování provede MVDr. Tomáš Mašek, má platnost dva roky a
přeočkování činí 100,- Kč. 
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2. KATASTRÁLNÍ Ú ŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

BUDOVÁNÍ SÍT Ě BODŮ PPBP  
 
Informujeme o oznámení katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj:
 
Na základě plánu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se 
v katastrálním území Pazderna (obec Pazderna) přistoupilo k
podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému dopln
Tyto práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy k.ú. Pazderna.
Součástí těchto prací bude umisťování měřičských katastrálních zna
mezníky, měřičské hřeby a trubky) na pozemky, barevné ozna
vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a označování rohů
žlutou tečkou), které budou zaměřeny jako body PPBP.  
O umístění značky s trvalou stabilizací bude každý vlastník na záv
uvědoměn písemně, s grafickým znázorněním umístěné znač
(na závěr prací po vybudování a zaměření nového bodu) 
  
 Toto oznámení považuje Katarální úřad pro Moravskoslezský kraj 
předběžné oznámení o vstupu jejich pracovníků na nemovitosti a o z
značek bodů PPBP dle §8 zákona 200/1994Sb. o zeměměř
znění.  
 
Práce budou prováděny pracovníky Katastrální
Moravskoslezský kraj, oddělení bodových polí.  
 
Kontakt na pracovníka řídící práce p. Pavla Výchopně je 778
vedoucího oddělení Ing. R. Šimíčka 724 784 563. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  - OZNÁMENÍ O 
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3. OBEC PAZDERNA JE TAKÉ DOBRÝM SOUSEDEM   
 
Již v prvním letošním zpravodaji jsme s potěšením 
informovali, že do letošní výzvy k předkládání projektů 
z programu Dobrý soused 2014 byla zařazena i naše obec. 
Program Dobrý soused 2014 vypisuje společnost Hyundai 
Motor Manufacturing Czech s.r.o. pro skupinu vybraných obcí, ležící v sousedství
tohoto automobilového závodu. Obce nebo občanská sdružení (dobrovolní h
myslivci, sportovní kluby atd.) zde mohou žádat finanční příspěvek na podporu kultury, 
sportu a společenského života. Za obec Pazdernu byly podány dva proje
dobrovolných hasičů předložil projekt „Pořízení audiotechniky pro ozvu

a společenských akcí v
Pazderna“ a Obec Pazderna 
připravila projekt
obecní slavnost pro ob
obce Pazderna
Hodnotící komise pro
Dobrý soused
schválila 
3.dubna 2014
setkání s 
závodu J. H. Kimem
obdrželi 
50.000 Kč
 Tímto bychom cht
závodu HMMC  a rovn
představitelů
Dobrý soused pod
možnost se tohoto projektu 
účastnit a rovn

příspěvek, který obohatí kulturní život obyvatel v naší malé obci. 
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4. LETNÍ OBECNÍ SLAVNOST PRO OB ČANY OBCE PAZDERNA

 
V sobotu 26.7.2014 od 14.00 hodin proběhne

 ve Výletním a sportovním areálu v obci Pazderna
 

LETNÍ OBECNÍ SLAVNOST PRO OBČANY OBCE P
 

Prostřednictvím fondu Dobrý soused 2014 na ni přispě
částkou 25 000 Kč také spol. Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o. 
 
Na programu bude Dětské odpoledne s klaunem Pepino Prc
by měla zahrát cimbálová muzika Jagár z Havířova a več
zakončit taneční zábavou. Připraveno bude bohaté občerstvení, sout
další atrakce. Přesné informace o časovém rozvrhu programu, jeho složení 
budou včas zveřejněny.  
 
Srdečně Vás na tuto kulturní příležitost zveme a doufáme, že si ji nenecháte 
ujít! 

 
 

5. VÝLETNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL V  PAZDERNĚ JE V PROVOZU

 
Od 1.5.2014 je v provozu Výletní a sportovní areál a bufet v Pazdern
Návštěvníci mají možnost využít všechna sportoviště a ob
v době: 
 
 Po, Ú, St, Čt 10.00  – 22.00 hod 
 Pá, So, Ne    10.00  – 24.00 hod 
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 BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v měsících květen-červen-červenec tohoto roku
či oslaví  pan/paní : 
 
Potiora Karel 
Michnová Jaroslava 
Sikorová Květuše 
Plasgurová Ilona 
Matějová Milada 
 
Za Obec Pazdernu přejeme všem 
 jubilantům hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
 
V Pazderně 19.6.2014                                 Ing. Jana Potiorová

ervenec tohoto roku oslavili, 

Ing. Jana Potiorová, starostka 
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 INZERCE 
 

 Prodejna KERAK KOMPT s.r.o. - sanita, obklady, dlažby
srdečně zve k prohlídce prodejny, ve které jsou vystaveny nové druhy obk
a dlažeb NEW 2014 RAKO. Nová kolekce obkladů a dlažeb je prezentována v 
koupelnových boxech a na 200 vzorkových panelech. Zároveň
sanitu, vany, koupelnový nábytek, baterie, sprchové kouty a boxy. P
návštěvě prodejny v pátek a sobotu Vám nabízíme slevy ve výši 15% po 
složení zálohy. Pro Vaši představivost Vám vytvoříme návrhy 3D koupelen 
zdarma. Zakoupené zboží dopravíme zdarma na Vaši adresu. Nabízíme 
krátké dodací lhůty. Provádíme doprodej obkladů a dlažeb ve zbytkovém 
množství za 50kč a 100kč/m2. Vany smaltované ve světlé šedé barv
doprodáváme jen už pro průmyslové využití za 300kč/ks. Využijte proto tyto 
výprodeje a slevy z naší nabídky.  
Sídlíme ve Vyšních Lhotách 53 v areálu firmy Spolstav.  
Kontakt: Mládek Vladimír tel. 602 190 377, mail: kerak.mladek@seznam.cz, 
www: kerak-kompt.cz, prodejní doba: Po-Pa 8-17 a v sobotu 8
Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

KOSMETICKÉ SLUŽBY    MGR. PAVLA KONŮPKOVÁ , MOBIL   

 
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 systém
             -pomáhá při detoxikaci, upravuje potíže s trávením 
             -posiluje imunitní systém, zlepšuje koncentraci a spánek 

Líčení, čištění pleti, masáž obli čeje a dekoltu, barvení řas a obo č
obočí, depilace obli čeje, depilace t ěla 
 
ARTISTRY, E.FUNKHOUSER, NUTRILITE – produkty pro zdraví a krásu

sanita, obklady, dlažby  Vás 
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MOBIL   606 223 062 
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10                                  
 

PEKAŘSTVÍ KOLÍNEK 
Nudle - Pečivo - Těstoviny 

 
Hledáme důchodkyni pro občasnou výpomoc do 
pekárny, na noční směny. 
Informace na tel.558 689041 
 
Pekařství Kolínek 
Lučina 111 
73939 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asnou výpomoc do 
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  PPoossttaarr áámmee  ssee  oo  vvaaššii   zzaahhrr
VVyyuužžii jj ttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoosstt íí  nnaaššiicchh  ooddbboorr nn

� přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy   
� kalkulaci provedou i v několika cenových variantách  
� kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí
 

           
NNaabbíízzíímmee::   
� Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, ku

ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy).
� Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků
� Sadové a jemné terénní úpravy.  
� Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, př

stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení strom
pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).  

� Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, pop
údržbu. 

PPrr oovvááddíímmee::   
� Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. 
� Opravy sekaček a jejich servis. 

VVaaššii   zzaahhrr aadduu  mmůůžžeemmee  vvyybbaavvii tt ::  
� Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. 
� Ploty a zídkami. 
� Typizovanými dětskými prvky. 

NNeevvááhheejj ttee  aa  kkoonnttaakkttuujj ttee  nnááss  nnaa  aaddrr eessee::

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,
tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz

www.tsfm.cz 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL   UU  ŽŽ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II       PP  OO  HH
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::   

Místek,  
info@tsfm.cz,  

HH  OO  DD  UU ! 


