Za oknem sype se
sněhová nadílka,
Záclony provoní
anýz a vanilka,
sváteční koledy
zpívají v kostele,
už jsou tu Vánoce,
šťastné a veselé.
Příjemné prožití
svátků vánočních
všem občanům
přeje
Zastupitelstvo
Vaší obce

Vážení a milí občané, z
čas utíká jako voda a v neustálém shonu se opět přiblížil konec roku.
Přichází chvíle, kdy bude konečně čas se zastavit a ohlédnout se, co se nám letos
podařilo či nepodařilo uskutečnit. Nastává bilancování uplynulého období a zároveň
rozmýšlení a plánování akcí na příští rok, protože stále je co opravovat, udržovat a
zlepšovat, aby se nám v naší obci žilo co nejlépe.

V letošním roce jsme se vhledem k zatížení rozpočtu obce nepouštěli do
náročnějších investičních akcí. Opravili jsme alespoň nejhorší úseky místních
komunikací, podařilo se nám dohodnout se s Úřadem práce na příspěvku na
zřízení 1 pracovního místa na veřejné prospěšné práce na dobu tří měsíců.
Vlastními prostředky jsme tak zvládli opravit například zděné a vstupní části
plotu na hřbitově, budovu márnice, poškozené části fasády na budově
obecního úřadu, provést údržbu plotů kolem obecního úřadu a mnoho dalšího.
Máme připravenu novou podobu webových stránek obce, která by měla být
spuštěna se začátkem nového roku, kde občané najdou aktuální informace
z dění v obci, povinně zveřejňovaných informace, úřední desku, informace z
kulturního života, fungujících spoluků v obci, fotogalerii a mnoho dalšího.
Dále jsme podali žádost o dotaci do 14. výzvy příjmu žádostí z Programu

rozvoje venkova na rekonstrukci střechy budovy obecního úřadu. V příštím
roce nás čeká oprava propustku pod místní komunikací MK8, která se
vhledem k jeho havarijnímu stavu již nedá odkládat a bude pro obec finančně
nejnáročnější akcí roku 2012. Obec se na spolufinancování pokusí získat
příspěvek z krajského rozpočtu. Budeme pokračovat v potřebných opravách a
dalších projektech, které budou ku prospěchu občanům naší obce. To je tak z
činnosti obce zhruba vše.
Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem, kteří se v tomto roce
podíleli na fungování obce, zajišťování činností souvisejících s místní
samosprávou, údržbou veřejných prostranství, hřbitova, zajišťujících a
organizujících společenské akce pro naše občany.
Závěrem Vám všem přeji příjemné prožití nadcházejících vánočních
svátků, šťastné vykročení do nového roku a hlavně hodně zdraví, protože to je
to nejdražší a nejdůležitější, co máme.
Ing. Jana Potiorová
starostka

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
1. Úřední hodiny o vánocích
Posledním úředním dnem OÚ Pazderna v letošním roce je středa
21.12.2011. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad uzavřen.
2. Svoz popelnic
Poslední svoz v roce 2011 proběhne 30.12.2011.
V roce 2012 budou svozy probíhat i nadále ve 3-týdenních intervalech,
tj. v termínech: 20.1., 10.2., 2.3., 23.3., 13.4., 4.5., 25.5., 15.6., 6.7., 27.7.,
17.8., 7.9., 28.9., 19.10., 9.11., 30.11., 21.12.
3. Cena vodného a stočného na rok 2012
Na základě oznámení společnosti SmVaK, a.s. dochází od 1.1.2012 ke
zvýšení cen vodného a stočného. Voda pitná 34,90 Kč (vč. DPH 14%).
Nová cena bude uplatněna po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1.lednu 2012.
4. Zimní údržba
Obec zajišťuje zimní údržbu místních komunikací a obecních pozemků.
Odhrnování sněhu na soukromých příjezdových komunikacích k rodinným
domům je možné si objednat tel. číslech: Vrubel Stanislav 723 172 311,
Vrubel Martin 728 211 748, Vrubel Dominik 728 881 677
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5. Rozpočtové provizorium 2012
Rozpočtového provizorium obce Pazderna na rok 2012
Příjmy - daňové

500 000,00

- nedaňové

37 000,00

Příjmy celkem

537 000,00

Výdaje - běžné

800 000,00

Výdaje celkem

800 000,00

Financování
Stav účtu k 1.1.2012
Splátky úvěru na hasičskou
zbrojnici
Splátky úvěru na Výlet., sport.a
dětský areál
Stav účtu ke dni schválení
rozpočtu
Financování celkem

1000 000,00
- 27 000,00
- 45 000,00
- 665 000,00
-

263 000,00

Rozpočtové provizorium nesmí být překročeno v běžných výdajích
do schválení rozpočtu na rok 2012.
…………………………………
……………………………
Věra Bartková
správce rozpočtu

Ing. Jana Potiorová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 11. 2011
Sejmuto z úřední desky dne:
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6. Informace k občanským průkazům
Od 1.1.2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů. Jedná se o
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, a nadále se budou vydávat
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů. Dosavadní možnost podání
žádostí na matričních úřadech dnem 31.12.2011 končí. Na matričních
úřadech však budou od 01.01.2012 občané stále ohlašovat ztráty, odcizení,
poškození či zničení občanského průkazu, odevzdávat nálezy cizích občanských
průkazů, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého
pobytu či změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. I nadále budou
občané moci požádat matriční úřad podle místa svého trvalého pobytu o převzetí
občanského průkazu do úschovy po dobu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí.
V těchto případech matriční úřad vydá občanovi potvrzení o občanském průkazu.
U obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného dle místa trvalého
pobytu občana pak lze podat žádost nejpozději dne 14.12.2011, u matričních úřadů
již lhůta pro podání vypršela.
Občané, kteří se starají o takové osoby v domácí péči, by měly zkotrolovat
platnosti dosavadních občanských průkazů nemohoucích občanů a v případě,
že platnost těchto dokladů končí do 30.06.2012, o vyřízení nových občanských
průkazů zažádat ještě v letošním roce, resp. zajistit podání žádostí o vydání
nových občanských průkazů do 14.12.2011 u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.

7. Informace ke změně agendy dávek hmotné nouze a příspěvků pro
zdravotně postižené občany
Od 1.1.2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový systém ČR.
Administrace dávek a rozhodování o nich bude prováděno jediným
správním orgánem – Úřadem práce ČR, prostřednictvím příslušných
kontaktních pracovišť. Od 1.1.2012 je pro podávání žádostí o dávky
hmotné nouze a příspěvků na péči pro občany se zdravotním postižením (tj.
příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky)
příslušné Kontaktní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na poříčí 3510, 738 01
Frýdek-Místek, tel 950 113 111.
Řízení o žádostech, o kterých nebylo rozhodnuto do 31.12.2011, budou
rovněž převedena a dokončena v působnosti úřadu práce.
Úřední hodiny: po,st 8-17 hod
út, čt 8-13 hod
pá 8-13 hod pro podání žádostí
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8. Místní úprava provozu na krajské komunikaci III/4733
Na přelomu září a října proběhlo jednání týkající se zvýšeného provozu
v naší obci v souvislosti s činností automobilky Hyundai, kterého se
zúčastnili starostka obce Pazderna, zástupce Policie ČR a dopravního
odboru Magistrátu města Frýdku - Místku. Ze strany obce byla nastíněna
situace o nebezpečném provozu, zejména v době obměny pracovních směn
ve společnosti Hyundai a byl vznesen požadavek na posunutí značek
označujících počátek a konec obce na původní místa, a zároveň snížení
nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec na 70 km/h. Po provedeném
místním šetření zástupci policie a magistrátu z důvodu nesouvislé zástavby
podél krajské komunikace posunutí značek ohraničujících obec na dřívější
místo nepovolili. Ze zbývajících úseků krajské komunikace, které leží
v k.ú. Pazderna, ale mimo značení označující začátek a konec obce byla
schválena pouze změna místní úpravy provozu na úseku kolem zastávek „U
Kříže“ z důvodu bezpečnosti chodců v okolí autobusových zastávek a
křižovatky s místní komunikací na Skotni, která není označená a je místem
častých dopravních nehod. Zde budou osazeny svislé značky označující
křižovatku s vedlejší pozemní komunikací a omezující rychlost na 70 km/h
a rovněž bude provedena úprava vodorovného dopravního značení v úseku
od autobusových zastávek až k zatáčce u p. Gojného, a to z čáry
přerušované na čáru souvislou. Na ostatních úsecích mimo obec nebyla
z důvodu zachování plynulosti změna úpravy silničního provozu povolena.
9. Hlášení včelstev
Chovatelé včel mají dle §6 odst. 1 vyhl. 327/2004 Sb. každoročně do
konce února povinnost písemně hlásit místně příslušnému obecnímu úřadu
umístění trvalých stanovišť včelstev. Nové umístění stanovišť včelstev,
včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu
nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v
zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s
označením stanoviště včelstev.
Formulář k takovémuto hlášení je k dispozici ke stažení na web. stránkách
obce, případně v tištěné podobě na obecním úřadě.
10.
Parkování u obecního úřadu a před hasičskou zbrojnicí
V souvislosti s nutností provádění zimní údržby na místních a účelových
komunikacích, ale rovněž na zpevněných plochách a parkovištích
v majetku obce žádáme občany, aby na těchto plochách dlouhodobě
neparkovali a nebránili tak řádné zimní údržbě těchto ploch (např. těžké
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odklízecí technice v odklízení sněhu). Parkoviště u obecního úřadu je
určeno výhradně návštěvníkům obecního úřadu, kulturních akcí a
sportovního areálu. Zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí je určena
výhradně pro členy výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Pazderna. Dočasně je umožněno parkování nájemníkům obecního bytu a
jejich návštěvám, dále pak nájemníkům obchodu a jeho zákazníkům
v provozních hodinách prodejny.
11.
Informace o stavu znečištění ovzduší
Podrobné informace o stavu znečištění ovzduší na našem území naleznete
každý den na stránkách města Frýdku-Místku www.frydekmistek.cz.
V době vyhlášení signálů upozornění nebo regulace zde naleznete rovněž
preventivní opatření, která by měla být přijata ve vztahu k dotčeným
citlivým skupinám.
12.
Nepoctivé e-shopy
Sdružení Spotřebitel net se zaměřilo na nepoctivé e-shopy. Z důvodu
zvýšené frekvence spotřebitelů, kteří si stěžovali na nepoctivost e-shopů, je
na stránkách www.spotrebitel.net uveřejněn seznam takovýchto
problematických e-shopů. Sdružení Spotřebitel net radí lidem, pokud se již
rozhodou v e-shopu nakoupit, aby zásadně nikdy neplatili za zboží předem,
aby si před nákupem zjistili reference na obchod, aby se informovali o
vlastnické struktuře e-shopu, adresách, případných kontaktech kvůli
reklamaci zboží a aby si zjistili, zda daný e-shop nepodvádí.
Pokud se Vám stane, že Vás e-shop podvede, nebo jinak poškodí, obraťte
se na sdružení – poradenská linka 775 476 080 v pracovních dnech od 9 do
17 hod, nebo e-mail: spotrebitel@spotrebitel.net
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POZVÁNKY
VÁNOCE 2011 – KOSTEL SV. JIŘÍ V DOBRÉ
24.12.
15.00 hod a 22.00 hod
25.12.
8.00 hod a 10.30. hod
26.12.
8.00 hod a 10.30. hod
31.12.2011
10.30. hod a Prašivá 15.00 hod
1.1.2012 10.30. hod a 15.00 hod
Radostné a požehnané svátky Kristova narození Jeho pomoc a ochranu po
celý další rok přeje P. Bohumil Vícha, farář z Dobré
HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů v Pazderně srdečně zve na Hasičký ples, který se
bude konat 4.2.2012 v kulturním zařízení obce Paderna.
Bližší informace o začátku akce, vstupném a program budou zveřejněny
prostřednictvím plakátů a web. stránek obce
DĚTSKÝ KARNEVAL
Rodiče ve spolupráci s obcí Pazderna uspořádají pro děti o druhém únorovém
víkendu v našem kulturním zařízení dětský karneval. Bližší informace k akci
budou opět zveřejněny v dostečném předstihu na plakátech a webových
stránkách obce.

INZERCE
Nabídka práce - Pekařství Kolínek
Přijmeme řidiče na rozvoz pečiva (práce na 3,5-4 hodiny od pondělí do pátku).
Vhodné pro důchodce. Řidičský průkaz skupiny B.
Dále přijmeme ženu (nejlépe důchodkyni), na občasnou výpomoc v pekárně.
Informace na tel. 558 689041 nebo přímo v pekárně.
V Pazderně 7.12.2011
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Ing. Jana Potiorová
starostka
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