AKTUÁLNÍ INFORMACE:
1. MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2012
Poplatky v roce 2012
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za odpady

Výše poplatku
60 Kč/ 1 pes/rok
440Kč/osoba/rok

Splatnost
31.3.2011
30.9.2011

Občané mohou poplatky zaplatit osobně na obecním úřadě v úředních hodinách,
tj. po, st 7.30-12.00 15.00-18.00 hod
nebo bankovním převodem na účet obce č. 1681976379/0800 s následujícími
údaji:
Variabilní symbol : číslo popisné domu
Zpráva pro příjemce: název místního poplatku
Popis příjemce: příjmení a jméno plátce

2. OČKOVÁNÍ PSŮ
Pravidelné očkování psů v obci Pazderna proběhne ve středu 21.3.2012 v době
od 15.00 do16.00 u Obecního úřadu. Očkování provede MVDr. Mašek.
Očkování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcinované
naposledy v roce 2010. Cena za očkování činí 100.- Kč a je splatná ihned při
očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu

3. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VČETNĚ PNEUMATIK
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat
v sobotu 14.4.2012 v tomto časovém rozložení:
Autobusová zastávka „U kříže“
Parkoviště u hřbitova

8.55 - 9.10 hod
9.15 - 9.30 hod

Nebezpečný odpad: odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností
(žíravost, výbušnost, toxicita, infekčnost apod.) Musí být shromažďován
samostatně, nesmí být smíchán s ostatními odpady.

Např. čistící prostředky, motorové oleje, autobaterie, deratizační prostředky, lepidla,
tmely, barvy, laky, ředidla, chladničky, mrazáky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné
baterie, rtuťové teploměry, nepotřebné prošlé léky.

4. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou připraveny na parkoviště u
Obecního úřadu v Pazderně dne 14.4.2012.
Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu
z domácností občanů obce.
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, odpad
z podnikatelské činnosti a také stavební suť!

5. REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Ve dnech 3.5.2012 a 4.5.2012 bude na základě zájmu občanů poskytovat
kominickou službu kominík Vítězslav Kubala. Občané, kteří mají o tuto službu
zájem nahlásí do 30.4.2012 na Obecní úřad (tel. 558 641 315, 775 594 910)
jméno, svůj telefonní kontakt a hodinu, kdy budou doma k zastižení. V případě
individuálního zájmu o poskytnutí kominických služeb, je možno pana Kubalu
kontaktovat v podvečerních hodinách (mezi 19.00-20.00 hod) na tel. 603 955 091
a dohodnout si vlastní objednávku.
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy
v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Před
samotným uvedením spalinové cesty (tj. komína a kouřovodu) do provozu nebo
po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče i
po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové
cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví tj. kominík.
Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně
a při sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny). U
spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty
svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky - kominíky. Při čištění
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spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné
ve spalinové cestě.
Dále je povinností majitele nemovitosti u spotřebičů na pevná paliva zajistit
kontrolu spalinové cesty, a to 1 x ročně, kterou rovněž provádí kominík. Při
kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé
stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení
spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení
stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo
kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.
Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na
kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky
kominíky!
Zásady požární ochrany je nutné dodržova rovněž při instalaci a provozování
krbových vložek a kamen. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů
s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny jak v návodech výrobců, tak
např. v ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.

6. ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL OKOLNÍCH OBCÍ
Zápisy dětí do mateřský škol pro školní rok 2012/2013 proběhnou v následujících
termínech:
MŠ “Barevný svět“ Dobrá 14.3. 2012 a 15.3. 2012 v době od 8:00 - 15:00 hod
MŠ Lučina 17.4.2012 v době od 10.00 – 15,30 hod
MŠ Horní Domaslavice – počátek dubna 2012 – přesný termín bude upřesněn
OÚ Horní Domaslavice a poté vyvěšen na obecních web. stránkách.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dítětem, předloží rodný list dítěte. V den
zápisu vyplní zákonný zástupce dítěte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání a dostanou k vyplnění Evidenční list dítěte s potvrzením pro lékaře o
zdravotním stavu dítěte, pravidelném očkování dítěte, popř. přihlášku ke
stravování. Bez těchto dokladů nemůže vydat ředitelka závazné rozhodnutí.
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PRO
FINANČNÍCH SPORŮ

7. INFORMACE

OBČANY

O

MOŽNOSTI

BEZPLATNÉHO

ŘEŠENÍ

Informujeme občany existenci finančního arbitra jako orgánu, příslušného k
mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního styku, spotřebitelského úvěru
nebo kolektivního investování. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který
bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi,
a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní
účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také
počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však
nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a
prosazování. Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem
založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního
vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.
Bližší informace, příklady sporů a kontaktní údaje získáte na internetových
stránkách http://www.financniarbitr.cz

8. LIVE TELECOM A SPOTŘEBITEL NET – SPOLUPRÁCE PŘI

ZPRŮHLEDNĚNÍ

UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Společnost LIVE Telecom zpřísnila pravidla pro poskytování služeb seniorům,
zintenzivnila zpětné ověřování a písemnou komunikaci s novými i stávajícími
klienty a upravila ji tak, aby byla starším lidem ještě více srozumitelná. Prodejci
LIVE Telecomu budou mít navíc od března 2012 oděv označen firemním logem
společnosti. Navázání společné spolupráce se sdružením Spotřebitel.net by mělo
vést k rychlému řešení příspěvků přispěvovatelů na serveru www.spotrebitel.net
Sdružení Spotřebitel net velmi vítá kroky, které učinila společnost LIVE Telecom.
Tyto kroky jdou nad zákonný rámec povinností, které musí splnit dodavatel vůči
spotřebiteli, jsou ve prospěch spotřebitele a pomohou zajistit, aby spotřebitel byl
maximálně informován o náležitostech smlouvy. Věříme, že dojde k zásadnímu
snížení počtu stížností, které naše sdružení zaznamenávalo v souvislosti s
uzavíráním smluv se společností LIVE Telecom, zejména se vylučuje možnost, že
by smlouva byla uzavřena v omylu, který by byl způsoben obchodním zástupcem
LIVE Telecomu. Sdružení Spotřebitel net bude úzce spolupracovat se společností
LIVE Telecom v případě jakýchkoliv stížností na uzavírání telekomunikačních
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smluv s touto společností. LIVE Telecom a.s. ve spolupráci s právním oddělením
sdružení Spotřebitel net

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
V měsíci únoru se v obci konaly dvě kulturní akce. Nejdříve to byl 4.2.2012
Hasičský bál, a následující víkend 12.2.212 Dětský karneval. Pořadatelům obou akcí
a všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a zajištění děkujeme.
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POZVÁNKY
TRADIČNÍ VATRA
Sbor dobrovolných hasičů Pazderna pořádá i v letošním roce tradiční Vatru u
příležitosti osvobození obce Pazderna. Akce proběhne v pátek 27.4.2012 od 17. hod
na louce pod p. Sikorou, vedle bývalého výletiště.

ZAHÁJENÍ PROVOZU VÝLETNÍHO, SPORTOVNÍHO A DĚTSKÉHO AREÁLU V
PAZDERNĚ
Provoz Výletního, sportovního a dětského areálu v Pazderně v letošním roce bude
zahájen 1.5.2012. Slavnostní zahájení sezóny spojené s posezením a hudbou
proběhne v sobotu 5.5.2012 od 15.00 hod. Pozvánky s podrobnějšími informacemi k
akci budou s předem zveřejněny provozovateli areálu.

DEN MATEK
Obec Pazderna, ve spolupráci s místním Klubem žen pořádá ve středu 9.5.2012 od
16.00 hodin posezení u příležistosti oslav Dne matek. Pro maminky bude připraven
krátký kulturní program, občerstvení a kytička.

VELIKONOČNÍ JARMARK NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
V neděli 1.4.2012 proběhne od 9.00 do 16.00 hod na Frýdeckém zámku Velikonoční
jarmark. Pro návštěvníky je připraven prodej lidových a uměleckých předmětů,
ukázka řemesel, Dětský folklórní soubor Valášek z Kozlovic, výstava “Příroda očima
Herberta Thiela” nebo projížďky na koních v zámeckém parku a další.

VÝSTAVA STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE, STAVBA 2012 OSTRAVA
Výstaviště Ostrava uvádí další ročník výstavy Střechy, pláště, izolace, stavba 2012.
Více než 150 vystavovatelů nejen z České republiky představí novinky, trendové
výrobky a zajímavosti z oblasti stavebnictví, střešních krytin a systémů, novinky v
izolačních materiálech a zateplovacích systémech, přes 20 firem nabídne dřevěná a
plastová okna a jejich doplňky – parapety, žaluzie, sušáky apod. Bude možno se
poradit s odborníky z oblasti interiérového designu, volby barev, obkladů, dlažeb
nebo revitalizace panelových domů nebo rekonstrukcí budov. Dále naleznete široký
sortiment interiérových dveří např. celoskleněné, protipožární, akustické posuvné
nebo venkovních dveří, zajímavostí budou podomítkové zárubně, současné trendy z
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oboru garážové vrata, ploty a brány , vytápění – podlahové vytápění, tepelná
čerpadla,výrobky ze dřeva – schodiště, pergoly, zahradní domky a posezení
Otevírací doba:
22. - 23.3.2012
10:00 - 18:00 hodin
24.3.2012
10:00 - 17:00 hodin
Cena vstupného:
Dospělí
70,- Kč
Důchodci, děti, studenti, ZTP 50,- Kč.

V Pazderně 9.3.2012
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INZERCE

4x tenisový kurt
2x volejbalový kurt
tenisová škola
pořádání turnajů
měsíční slosování o ceny
ubytování
whirlpool
dětské hřiště

AKCE DUBEN
SLEVA 20%
Při zakoupení 10h
bodové permanentky
do 30.4.2012
cena pouze

720,-

Objednávky: 725 505 205
Dne 1.4.2012 Vás srdečně zveme na oficiální zahájení letošní
sezóny
Sportovní areál se nachází v katastru obce Dobrá na cyklostezce
v blízkosti VÚHŽ.
Otevřeno Po – Ne od 9.00 do 19.00 hod.

www.sportrelaxdobra.cz
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