Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.
Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce

Příjemné prožití svátků vánočních všem
občanům přeje
Zastupitelstvo Vaší obce

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
nastává opět období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce. Jsou to
vánoční svátky. Čas klidu a pokoje, vonícího cukroví, nazdobených vánočních
stromků, rozzářených dětských očí a splněných přání. Vánoce však nejsou jen
dárky a překvapení, ale především láska, porozumění a radost z toho, že se o to
všechno máme s kým podělit. Přeji Vám, ať se vždy po vašem boku někdo
takový nachází, ať v tento čas dokážete alespoň na chvíli zapomenout na všední
shon a svátky prožijete v radosti a pohodě.
Nastává také období bilancování uplynulého období, kdy se ohlížíme za tím, co
se nám letos podařilo či nepodařilo uskutečnit, a zároveň rozmýšlení a
plánování akcí na příští rok, protože stále je co opravovat, udržovat a zlepšovat.

V letošním roce jsme pokračovali v plnění finančních závazků z minulých
období. Aby se obec dále nezadlužovala, plánovali jsme investiční akce tak, aby
je bylo možno zafinancovat z vlastních prostředků, nejlépe za přispění dotace
z veřejných financí. Z podaných žádostí o dotaci jsme byli úspěšní na
Moravskoslezském kraji, kde jsme na rekonstrukci silničního propustku
obdrželi dotaci ve výši 59,99% z celkové částky za realizaci 679 186,-Kč.
Příprava a realizace tohoto projektu spolkla největší část našich úspor
z minulého roku. Byla dořešena realizace projektu „Výsadba aleje“, kterou
v minulém roce iniciovalo hnutí Dobrá 3000, a pro komplikace s vydáním
obecních pozemků k výsadbě ze strany ZDV Nošovice byla přesunuta na
letošní rok. Rovněž byla zahájena jednání s biskupstvím Diecéze ostravskoopavské ohledně řešení situace kolem vlastnictví pozemků pod místní
komunikací MK2 (k Dužíkům). V současné době máme zpracován znalecký
posudek k ocenění nemovitosti a další jednání pokračují. Dalšími výdaji z
rozpočtu byly také opravy a udržování majetku, geometrické zaměření
plánovaných hrobových míst v nové části veřejného pohřebiště a zajištění
výkonu veřejné správy a samosprávy a také financování pobytu odchyceného
psa v útulku v Sedlištích. Ten již naštěstí v říjnu našel nový domov. Opravy
místních komunikací, jejichž provedení bylo plánováno na září-říjen letošního
roku, budou z důvodů komplikací ze strany dodavatelské firmy realizovány na
jaře roku 2013. Letošním úspěchem je pro nás také potvrzení rozsudku
krajským soudem v Ostravě v náš prospěch, kdy se Obec Pazderna již od roku
2005 snaží soudní cestou dostat zpět finanční prostředky, které byla nucena
vynaložit na opravu tenisového kurtu a dalších součástí Sportovního a výletního
areálu v Pazderně. V této chvíli probíhají jednání s žalovanou firmou o
uplatnění potvrzeného rozsudku. Doufejme, že nebude docházet k dalším
zbytečným průtahům a na obci konečně po několikaletém soudním sporu
obdržíme zpět tolik potřebné finanční prostředky.
Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat nejen všem zaměstnancům a
občanům, kteří se v tomto roce podíleli na fungování obce, knihovny,
zajišťování činností souvisejících s místní samosprávou, údržbou veřejných
prostranství, hřbitova, ale také dobrovolným hasičům a rodičům, zajišťujícím a
organizujícím v naší obci kulturní akce pro naše občany.
Přeji Vám příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků a šťastné
vykročení do nového roku 2013
Ing. Jana Potiorová
starostka
Zpravodaj obce Pazderna
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AKTUÁLNÍ INFORMACE:
1. REALIZACE SILNIČNÍHO PROPUSTKU POD MK8 DOKONČENA

Jak jsme již v průběhu roku informovali, v letošním roce probíhala
rekonstrukce propustku pod
místní komunikací parcele č.
384/2 v k.ú. Pazderna, v místně
z hlavní
silnice
odbočení
Pazderna-Bruzovice. Propustek
byl již dlouhodobě v havarijním
stavu. Poté co po přívalovém
dešti v červenci minulého roku
došlo ke stržení bočního náspu
tohoto propustku, byl omezen
provoz na místní komunikaci,
hrozilo zřícení propustku a
Obr. 1 a 2 Propustek před a po
provozu
na
přerušení
ukončení rekonstrukce
komunikaci. Na tuto realizaci
se
nám
podařilo
získat
dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve
výši 59,99% z celkové konečné
částky, která činila 679 186 Kč.
Zbývající částku uhradila obec
z vlastních prostředků.
V
rámci
projektu
byly
poškozené betonové roury
stávajícího propustku nahrazeny
novým ocelovým potrubím
HEL-COR o průřezu 1200mm. Byla vybudována nová železobetonová čela
a čelo na výtoku uchyceno ocelovým kotvami do podloží jako ochrana před
podemíláním protékající vodotečí. Dále byla provedena zádlažba dna a
částečně břehů vodoteče z lomového kamene u vtoku a výtoku propustku.
Následovala povrchová úprava povrchu betonových čel, obnova povrchu
komunikace a doplnění obou čel propustku novým kovovým zábradlím.
Realizace byla dokončena k 30.10.2012

Zpravodaj obce Pazderna
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2. VÝSADBA ALEJE
V loňském roce byla Obec Pazderna, jako vlastník pozemků č. 425 a 414
v k.ú. požádána hnutím Dobrá
3000 o.s. o souhlas s
projektem „Založení aleje –
Pazderna“.
Tento
návrh
občanského sdružení Dobrá
3000 vycházel z Programu
péče
o
krajinu,
podporovaného formou dotací
Ministerstvem
životního
prostředí. Vzhledem k tomu,
že se jedná o pozemky, které
bývaly cestou, která spojovala
obce Pazdernu a Bruzovice, obec s návrhem vytvoření aleje souhlasila za
podmínky, že budou pozemky osázeny tak, aby vznikla stezka pro pěší a
cyklisty, kterou by bylo obnoveno spojení mezi těmito obcemi. Po
komplikacích s vydáním pozemku do opětovného užívání obcí byla výsadba
aleje uskutečněna až v letošním roce. Alej lemuje pozemek, navazující na
místní komunikaci MK5, která končí v poli pod vrchy kamenným křížem.
Cílem projektu je kromě výše uvedeného navrácení dříve původního
krajinného prvku do lokality, zlepšení retenční schopnosti krajiny a ochrana
okolních pozemků před vodní erozí půdy. Hnutí Dobrá 3000 o.s. provedlo
výsadbu na podzim letošního roku a osadilo pozemek plodonosnými
dřevinami, jako je třešeň ptačí, lípa srdčitá, dub letní, jabloň lesní .Toto
hnutí bude v následujících letech zajišťovat rovněž péči o dřeviny.

3. ÚŘEDNÍ HODINY MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Posledním úředním dnem OÚ Pazderna v letošním roce je středa
19.12.2011. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad uzavřen.

4. HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2013
Poslední svoz v roce 2012 proběhne 21.12.2011.
V roce 2013 budou svozy probíhat i nadále ve 3-týdenních intervalech,
tj. v termínech: 11.1., 1.2., 22.2., 15.3., 5.4., 26.4., 17.5., 7.6., 28.6., 19.7.,
9.8., 30.8., 20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12.
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5.

PREZIDENTSKÉ VOLBY

Volba prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek
v sobotu

11.1.2013 od 14.00 do 22.00 hod
12.1.2013 od 8.00 do 14.00 hod,

případné II. kolo

25.1.2013 od 14.00 do 22.00 hod
26.1.2013 od 8.00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb je kulturní místnost kulturního zařízení v Pazderně,
Pazderna č.p.61.
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.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti

6. ZIMNÍ ÚDRŽBA
Obec, stejně jako v minulých letech zajišťuje zimní údržbu místních
komunikací a obecních pozemků. Odhrnování sněhu na soukromých
příjezdových komunikacích k rodinným domům si zajišťují občané na
vlastní náklady a lze si jej objednat na tel. číslech: Vrubel Stanislav
723 172 311, Vrubel Martin 728 211 748, Vrubel Dominik 728 881 677

7. ZMĚNA

ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH - MÍSTNÍ POPLATEK ZA
ODPADY A NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

V letošním roce došlo ke změně zákona o místních poplatcích. Ze změny
zákona mimo jiné vyplývá, že obce mají možnost zvýšit poplatek za odpad
až na 1 000 Kč/osoba/rok. Obec Pazderna, kde je tento poplatek 440,- Kč
zatím nezamýšlí tento poplatek zvyšovat. Vše však záleží na předpokladu, že
občané (poplatníci) zodpovědně třídí odpad. Za tříděný odpad pak od
společnosti EKO–KOM a.s. obec dostává za vytříděný odpad zpět peníze,
které nám udržují poplatek za odpad na relativně nízké a stabilní úrovni.
Vzhledem k tomu, že ze zákona vyplývají ještě další nové skutečnosti,
nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním
poplatku za „odpady“, jejíž znění následuje:
Zpravodaj obce Pazderna
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OBEC PAZDERNA
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Pazderna se na svém zasedání dne 10.12.2012 usnesením č.
13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Obec Pazderna touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
2
a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba,
1.
2.

3.

která má v obci trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů,
která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

2
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4.

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník
nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu
je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna
stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
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Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.3
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 440,- Kč a je tvořena:
a) z částky 105,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 335,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo
v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.5
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. září příslušného
kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) občané nad 80 let věku včetně
b) občané, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny, tj.
Pazderna 61 a nezdržují se v obci Pazderna
3
4
5

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

Zpravodaj obce Pazderna

8

č. 5/2012

c)
d)
e)
f)

g)

občané zbaveni způsobilosti k právním úkonům
děti do tří let věku včetně
občané pobývající v zahraničí déle než 9 měsíců
poplatník po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v délce 9
měsíců a více v příslušném kalendářním roce, a to v případě, že tato doba
bude doložena příslušnými doklady.
osoba, která nejméně 9 měsíců pobývala v dětských domovech, domovech
důchodců, rehabilitačních ústavech a jiných zařízeních sociální a zdravotní
péče.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(3) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.6
(4) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(5) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají
za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a
nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako
poplatník.
(6) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní
úřad poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 13. 12. 2010.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.

Mgr. Karel Maceček
místostarosta

Ing. Jana Potiorová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2012
Příloha OZV č. 1/2012
Obec Pazderna
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok pro stanovení
výše místního poplatku za odpady na rok 2013
Počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
289
Počet staveb určených k individuální rekreaci,
rodinných domů, ve kterých není hlášena žádná fyz. osoba
6
Celkem
295
Název položky

Náklady za rok 2011
Kč

Náklady celkem
za osobu/rok
Kč

1. Svoz, likvidace a uložení odpadu
z popelových nádob
90 320,00
2.Odvoz a uložení směsného
komunálního odpadu
8 568,24
Celkem
Skutečné náklady za rok 2011
98 888,24
:
295 = 335,21
Stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 335,- Kč

8.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Další ročník Tříkrálové sbírky pořádané každoročně Charitou Frýdek-Místek
proběhne od 2. do 15. ledna 2013. Skupinky koledníků, doprovodné akce i
distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky.
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Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do
zahraničí.
Sbírku je možné podpořit:
•
dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo finančním
příspěvkem na tříkrálové konto, č. ú. 66008822/0800
•
jako koledník
•
příspěvkem do kasičky koledníků
•
doporučte nás svým přátelům, například prostřednictvím Facebooku
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

9. CENA VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2013
Na základě oznámení společnosti SmVaK, a.s. dochází od 1.1.2013 ke
zvýšení cen vodného a stočného. Voda pitná 36,59 Kč/m3 (vč. DPH 15%).,
eventuelně 37,39 Kč/m3(vč.17,5%DPH). Sazba DPH bude uplatněna dle
legislativy účinné od 1.1.2013. Nová cena bude uplatněna po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1.1.2013.

10. MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovna funguje v prostorách kulturního zařízení ji řadu let. Spadá
pod místní knihovnu v Dobré a Obec Pazderna přispívá na její provoz ročně
poplatkem 60Kč/občana, tj. cca 17 000 Kč za rok.
Občané mají možnost půjčit si knihy mnoha žánrů, jako jsou dětské knihy,
romány, beletrie, vzdělávací literatura, cestopisy, encyklopedie, ale také
časopisy, jejichž nabídku jsme od příštího roku ještě rozšířili. Nabídka knih
v knihovně je vždy co 3 měsíce obměňována, neboť dochází k tzv.
cyklování určitého objemu knih vzájemně mezi spolupracujícími
knihovnami okolních obcí. Rovněž jsou každoročně doplňovány nové
knihy.
Využijte této možnosti, mít v obci vlastní knihovnu a podpořte její
fungování svou návštěvou. Poplatky jsou oproti okolním obcím nízké:
Dospělý 40 Kč/rok děti 20Kč/rok
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11. ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU SNĚHU PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ
Obecní úřad v Pazderně hledá brigádníka na úklid sněhu před hasičskou
zbojnicí. Zájemce se může přihlásit na OÚ Pazderna osobně, nebo na tel.
558 641 315, 775 594 910 nebo e-mailové adrese: obec@pazderna.eu

12. 1.ROČNÍK AMATÉRSKÉHO ZÁVODU V LYŽOVÁNÍ
27.1.2013 se koná 1. amatérský závod v lyžování pořádaný
mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady.

•
•

Závod je určen pro ryze amatérské jezdce, kteří nikdy nebyli
registrováni v žádném sportovním klubu nebo oddíle lyžování.
Závod je určen výhradně pro obyvatele obcí: Těrlicko, Soběšovice,
Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina,
Žermanice, Pazderná, Horní Bludovice a Bruzovice.

Zpravodaj obce Pazderna

12

č. 5/2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzhledem k omezené kapacitě závodníků budou mít přednost
závodníci registrováni přes e-mail. (sarka.galacova@terlicko.cz)
Registrace a výdej startovních čísel bude od 8:00 do 8:20
Rozprava k závodu bude v 8:30.
Kapacita závodu je 100 závodníků bez omezení věku.
Závod se pojede na dvě závodní kola, čas se sčítá.
V ceně startovného je i celodenní permanentka na červenou
sjezdovku.
Občerstvení je zajištěno v bufetu u vleku (není v ceně startovného)
Auta je možno zaparkovat na posledním velkém parkovišti - VJEZD
DO AREÁLU NENÍ POVOLEN!!!
Jede se bez rozdílů typu nebo druhů lyží (lyže, monoski,
snowboard, běžky...)

Kategorie:

1. Muži:
•
•
•

2. Ženy:

0-15 let
16-55 let
56-99 let

•
•
•

0-15 let
16-55 let
56-99 let

Registrační formulář a bližší
informace jsou uvedeny na www.terlicko.cz

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
VÝSADBA STROMU NA TROJMEZÍ

7.11.2012 byl na hranici tří obcí Pazderna, Bruzovice a Dobrá vysazen nový
strom. Starostové uvedených tří obcí vysadili jako symbol tohoto trojmezí nový
jeřáb, který nahradil smuteční vrbu, která byla dlouhá léta dominantou tohoto
hraničního místa, a byla bezohledně pokácena pracovníky energetiky,
provádějícími okleštění stromoví v blízkosti stožárů el. napětí.
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Obr. 3 Starostové obcí Bruzovice, Pazderna a Dobrá Ing. Kwaczek, Ing. Potiorová, Ing. Carbol
a místostarosta obce Dobrá Mgr. Stypka na trojmezí

PROSBA O HISTORICKÉ FOTOGRAFIE OBCE PAZDERNA
Chtěla bych požádat ty, kdo mají ve svých domácích fotoalbech nebo
sbírkách jakékoli fotografie z historického dění v obci, o možnost zapůjčení
těchto historických fotografií.
Jedná se o fotografie jednotlivých budov, domů, kaple, hřbitova nebo
venkovského života v obci (fotky ze zemědělství, školy, obchodu, pohostinství,
kulturních a společenských akcí apod.). Z historických fotografií bude
vytvořeno fotoalbum, které bude součástí kroniky obce, abychom pro naše nové
generace mohli zachovat obraz vývoje obce a zmapovat její vzhled v historii.
Zapůjčené fotografie budou naskenovány a v pořádku vráceny. Fotografie
si po domluvě vyzvednu a poté vrátím osobně. Kontakt na kronikářku je
obec@pazderna.eu, 558 641 315 nebo 724 180 641. Moc Vám děkuji za ochotu
a vstřícnost.
V Pazderně 13.12.2012
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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 : 724 070 197
Email: dana.harendarcikova@mpss.cz
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