AKTUÁLNÍ INFORMACE:
1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Starostka obce Pazderna podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční:
v pátek dne

12. 10. 2012

od 14.°° hodin do 22.°° hodin

v sobotu dne

13. 10. 2012

od 8.°° hodin do 14.°° hodin

2. Místem konání voleb je volební místnost v kulturním zařízení obce
Pazderna,
Pazderna č.p. 61 ( bývalá škola).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
dokladem České republiky).
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

2.

UZAVŘENÍ VÝJEZDU MK8 NA KRAJSKOU KOMUNIKACI VE SMĚRU
PAZDERNA -BRUZOVICE

V souvislosti se zahájením stavebních prací na rekonstrukci propustku pod
místní komunikací MK8 na parcele č. 384/2 v k.ú. Pazderna, bude v období od
24.9.2012 do 31.10.2012 v obou směrech uzavřen výjezd z této místní
komunikace na krajskou komunikaci č. III/4733 ve směru Pazderna Bruzovice. Po dobu probíhajících stavebních prací bude řádně vyznačena
příslušná objízdná trasa.
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3.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

Ke 30.9.2012 končí splatnost místního poplatku za odpady pro letošní rok.
Občané, kteří dosud nemají teto poplatek uhrazen, mají možnost zaplatit
osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo bankovním převodem na
účet obce č. 1681976379/0800.
Jako variabilní symbol se uvádí číslo domu.
Poplatek činí 440 Kč/osoba/rok.

4. OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
V pondělí 1.10.2012 nebude na obecním úřadě v odpoledních úředních
hodinách z důvodu školení zapisovatelů okrskových volebních komisí
přítomna účetní Marcela Bartková. Proto nebude možno vyřizovat záležitosti
agendy silničního správního úřadu, evidence obyvatel nebo veřejného
pohřebiště a správy místních poplatků.
5. OBLAST SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dne 25. 7. 2012 se uskutečnilo na obecním úřadě jednání starosty obce a
pracovnic odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku.
Pracovnice magistrátu navštívily naši obec s nabídkou vzájemné spolupráce
v oblasti sociální práce a sociálních služeb.
Návštěva navázala na seminář pro starosty obcí ve správním obvodu
statutárního města Frýdek-Místek, který se uskutečnil na konci května tohoto
roku. Zde se, kromě aktuálních novinek v této oblasti v souvislosti s probíhající
sociální reformou, hovořilo zejména o podobě spolupráce mezi obcemi
v oblasti sociální péče v oblasti uspokojování potřeb občanů. Magistrát města
Frýdku-Místku jako obec s rozšířenou působností do konce roku 2011 vyplácel
dávky osobám v hmotné nouzi a osobám se zdravotním postižením příspěvek
na péči. Výplata všech sociálních dávek byla od 1. ledna 2012 sjednocena a
přenesena na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Další významnou
změnou, která byla hlavním tématem zmíněné návštěvy, je nová povinnost
Magistátu města Frýdku-Místku koordinovat na území svého správního obvodu
poskytování služeb a činnosti sociální práce tak, aby byly řešeny nepříznivé
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sociální situace občanů a realizováno jejich sociální začleňování. Odborná
sociální práce, prostřednictvím které je poskytována pomoc seniorům,
rodinám s dětmi, nezaměstnaným, osobám se zdravotním postižením a
duševním onemocněním, osobám s různým stupněm omezení k právním
úkonům, osobám, které o někoho pečují, osobám ohroženým sociálním
vyloučením, ohroženým rizikovým způsobem života, obětem agrese,
domácího násilí nebo trestné činnosti, osobám bez přístřeší a také
imigrantům, je tedy od letošního roku zajišťována sociálními pracovníky
Magistrátu města Frýdku-Místku.
Pracovnice odboru sociálních služeb magistrátu nabídly naší obci spolupráci
formou podílení se na komunitním plánování sociálních služeb, což by mohlo
zvýšit dostupnost sociálních služeb našim občanům. Co se tedy očekává od nás?
Základem navázání vzájemné spolupráce je především znát potřeby našich
občanů. Ne všechna přání jsou realizovatelná a ne všechny potřeby je možno i
při nejlepší vůli naplnit. Co ale chtějí a potřebují naši občané? Najít odpověď na
tuto otázku by nám mohly pomoci výsledky dotazníku, který je k dispozici na
Obecním úřadě nebo ke stažení na internetových stránkách obce.
Obracíme se proto na občany s prosbou, aby věnovali tomuto dotazníku
pozornost s vědomím, že různé nepříznivé sociální situace mohou potkat
v životě každého z nás a jen pokud budeme připraveni, je možné zajistit cílenou
a efektivní pomoc. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte nebo zašlete emailem do 11.10.2012 na Obecní úřad.

6.

UPOZORNĚNÍ NA KRÁDEŽE V BLÍZKÉM OKOLÍ

Vážení občané, v minulých týdnech byl v naší i okolních obcích zaznamenán
pohyb neznámých osob, které buďto nabízely nějaké služby přímo v rodinných
domech (dodavatele energií, pojištění, a apod.) nebo se podezřele zajímaly o
obsah zahrad našich rodinných domů, kůlen, kovové součásti náhrobků na
hřbitově apod. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti ve svém okolí a to zejména
v případě u dveří zvonících nečekaných návštěv nebo cizích lidí pohybujích se
v blízkosti Vašich obydlí. Nevpouštějte ve vlastním zájmu do bytu neznámé
osoby a poučte o tomto znovu děti i starší občany žijící s vámi ve společné
domácnosti. Na parkovišti u hřbitova nenechávejte ve svých vozech žádné
cenné věci. Pokud postřehnete ve svém okolí pohyb vám podezřelých osob,
Zpravodaj obce Pazderna

4

č. 4/2012

nebo vozidel a podaří se Vám zaznamenat registrační značku a typ podezřelého
vozu, neváhejte kontaktovat Policii ČR nebo popřípadě Obecní úřad s
informacemi, jinak se nám další pokusy o krádeže v našem okolí nepodaří
vymýtit.

POZVÁNKY
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT VOLEJBAL

Kam?
Kdy?
V kolik?
Kdo může přijít ?

do tělocvičny ZŠ Lučina
od října každý čtvrtek
od 19.00 hod do 21.00 hod
všichni od 15 let, kdo si chtějí vážně zasportovat a
nevážně se pobavit

Více informací u Marcely Bartkové na tel. 737 020 992

V Pazderně 24.9.2012

Ing. Jana Potiorová
starostka

INZERCE
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
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