
 

 

 

 
 

SLOVO STAROSTKY 
 
Vážení občané,  
na začátku přinášíme 
informace o dění 
v naší obci. I 
v letošním roce 
poskytla společnost 
Hyundai Motor 
Manufacturing 
partnerským obcím a 
jejich dobrovolným 
spolkům finanční 
příspěvek ve výši 
50.000 Kč na každou 
obec z fondu Dobrý 
soused 2015. Za obec 
Pazdernu byly podány 
dva projekty a oba 
byly podpořeny 
finanční částkou 
25.000,- Kč. Bližší 
informace k nim jsou 
uvedeny dále ve 
zpravodaji.  
Předčasně jsme 
doplatili úvěr ve výši 
254 689 Kč, který byl 
použit na opravu 
střechy budovy bývalé školy, dnešního Kulturního zařízení. Využili jsme také 
jedné z posledních výzev Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 a 
podali jsme žádost o dotaci na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci 
Pazderna“. Dne 25.5.2015 byly zveřejněny výsledky vyhodnocených projektů, 
ze  kterých vyplynulo, že  Obec  Pazderna  obdrží  na  realizaci  projektu  dotaci 
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cca 2.200.000,- Kč, což je 90% uznatelných nákladů. Předmětem projektu je 
pořízení svozového prostředku a 3 ks kontejnerů pro svoz biologicky 
rozložitelného odpadu v naší obci. V současné době je podepsána smlouva 
s dodavatelem  a probíhají jednání spojená s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace. Chtěli jsme využít dotační možnosti z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na realizaci opravy místní komunikace MK 2 (k p. Dužíkovi), bohužel 
však byl náš projekt zařazen mezi náhradní projekty a finanční prostředky tak 
na jeho realizaci letos nedostaneme.  
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny č. 1 Územního plánu Pazderna, 
kdy pořizovatelem této změny bude na základě § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů samotná obec. Krajským úřadem Moravskoslezského 
kraje, odborem kontroly a interního auditu byl proveden přezkum hospodaření 
obce Pazderna za rok 2014, kde nebyly shledány žádné nedostatky. Byl 
schválen Závěrečný účet obce Pazderna za rok 2014 a Účetní závěra za rok 
2014. 
Běží přípravy realizace 1. etapy udržovacích prací na kapli sv. Jana 
Nepomuckého v naší obci, která obnáší kompletní opravu střechy věže, kterou 
budeme realizovat na přelomu srpna a září. V této souvislosti jsme také 
počátkem června podali žádost o dotaci na realizaci této akce do dotačního 
titulu č.4, Programu obnovy a rozvoje venkova, vyhlášeného Ministerstvem pro 
místní rozvoj. V průběhu měsíce července byl vybrán dodavatel stavebních 
prací a čekáme na výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci. S ohledem na nutnost 
přípravy opravy zbývající střechy kaple bylo zadáno zpracování projektové 
dokumentace na realizaci 2 etapy udržovacích prací na kapli - opravu střechy 
nad hlavní lodí kaple. 

Zastupitelstvo obce Pazderna projednalo a schválilo také nové znění obecně 
závazné vyhlášky o pořádání veřejně přístupných akcí, sportovních podniků na 
území obce Pazderna č. 1/2015, Obecně závaznou vyhlášku o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Pazderna č. 2/2015, Strategie rozvoje území působnosti MAS Pobeskydí, do 
jejichž působnosti území naší obce spadá. 
 
                                                                              
                                                                                Ing. Jana Potiorová, starostka  
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 
 

1. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD A KOVY  
 
V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o odpadech zajišťuje obec 
celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů z papírů, plastů, skla a 
nově také kovů, a dále v období od 1. dubna do 30. října také místa pro 
oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného 
původu. 

      
     Oddělené soustřeďování papírů, plastů, skla je na území obce Pazderna   
     prováděno do sběrných nádob na stanovených stanovištích (viz. níže) 

 
Odkládání kovů ( a jiných recyklovatelných odpadů) 
 
Občané obce Pazderna mohou celoročně odkládat kovový odpad ve Sběrně 
odpadů MILATA s.r.o. v Dobré.   Občané obce mohou odpad odevzdávat 
v provozní době zařízení, která je provozovatelem zařízení stanovena takto: 
Po – Pá 07:00 – 17:00 h., So 08:00 – 13:00 h. 
Dále mohou občané odpad odevzdávat v tzv. Sběrné dny, které mohou být 
několikrát do roka pořádány provozovatelem na území obce. O termínu a 
místu konání bude obec informovat s dostatečným předstihem. 
 
V případě zájmu lze v této sběrně odevzdávat také další odpady: papír a 
lepenka, plasty, katalyzátory, akumulátory a kabeláže. Pro tyto odpady má 
provozovatel také patřičná oprávnění. U provozovatele je rovněž možné 
využít zpětného odběru elektrozařízení. 
 
Odkládání biologického odpadu rostlinného původu v roce 2015 
 
Sběr BRKO bude pro letošní rok zajištěn na jednom sběrném místě v obci, a 
to na parkovišti u hřbitova, kde bude od 1. září  přistaven velkoobjemový 
kontejner, který bude po naplnění pravidelně vyprazdňován. 
Biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu se rozumí biologický 
odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem 
živočišného původu., tj. veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad 
vznikající na území obce (tráva, listí, a dále větve a klestí pouze nadrobno 
štěpkované).  
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2. NOVÉ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD  

 
 V průběhu měsíce července došlo v obci Pazderna k výměně kontejnerů na 
separovaný odpad na plasty a papír. Důvodem je zlepšení efektivity a 
výnosnosti systému třídění odpadů v naší obci, a tím zvýšení finančního podílu, 
který společnost EKO-KOM obci zpět vrací za množství vytříděného odpadu. 
Zvonové kontejnery na plasty a papír budou nahrazeny platovými kontejnery 
s horním vhozem. Kontejnery na barevné sklo zůstanou stejné, neboť kapacita 
stávajících kontejnerů je dostatečná a množství vytříděného skla obecně 
celorepublikově klesá.   
S ohledem na skutečnost, že nový typ kontejnerů je vybaven kolečky a pro 
jejich pravidelné vyvážení musí být zajištěna lehká dostupnost, byli jsme nuceni 
některá stanoviště upravit a posunout. Protože při plánování nových stanovišť 
byl brán zřetel také na bezpečnost našich občanů při odkládání odpadů do 
kontejnerů na stanovištích, zejména u hlavní krajské silnice, hledali jsme pro 
tyto stanoviště nová umístění. Stanoviště u p. Mojžíška ve směru na Bruzovice 
bude nově posunuto na naši místní komunikaci MK 8, hned za nově opravený 
mostek. Stanoviště u transformátoru zůstává na původním místě. Pro stanoviště 
u p. Kotáska se nám nepodařilo v blízkém okolí najít vhodné náhradní místo,  
jsme tedy nuceni toto stanoviště zrušit a kontejnery přesunout k transformátoru. 
Nové rozmístění stanovišť je vyznačeno na následující mapě. 
 

 
 
 
Tímto bych chtěla poděkovat vlastníkům pozemků, na nichž jsou  
upravena a umístěna jednotlivá stanoviště  za jejich vstřícnost. 
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3.  DOBRÝ SOUSED 2015  
 
Také v letošním roce vyhlásila společnost 
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
výzvu k předkládání 
projektů do programu 
Dobrý soused 2015. Za 
obec Pazdernu byly 
podány dva projekty a 
oba byly podpořeny 
finanční částkou 
25.000,- Kč.  Sbor 
dobrovolných hasičů 
předložil projekt 
„Zahájení činnosti 
Kroužku mladých 
hasičů v obci 
Pazderna“ a Obec 
Pazderna připravila 
projekt „Příroda jako 
trvalá součást kultury 
naší obce“.  
 
Hodnotící komise programu Dobrý soused 2015 schválila oba projekty a na slavnostním 
setkání s panem prezidentem  závodu Dongwoo Choiem jsme obdrželi symbolický šek 
na 50.000 Kč. 
 
Tímto bychom chtěli vedení závodu HMMC  a rovněž představitelům programu Dobrý 
soused poděkovat za možnost se tohoto projektu účastnit a rovněž za finanční 
příspěvek, který obohatí kulturní život obyvatel v naší malé obci. 
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4. „PŘÍRODA JAKO TRVALÁ SOU ČÁST KULTURY NAŠÍ OBCE “ 
 

Cílem projektu Obce Pazderna nazvaného „Příroda jako trvalá součást kultury 
naší obce“ bylo vytvořit estetické kulturní prostředí v okolí kulturního centra naší 
obce, které je pravidelně využíváno při kulturních akcích, jako trvalou hodnotu, jenž 
zůstane v obci zachována i dalším generacím. Projekt byl realizován v průběhu 
měsíce května, kdy proběhlo osazení části pozemku před budovou kulturního 
zařízení okrasnými rostlinami, stromy a keři. Přestože to tak nyní nevypadá,  za čas 
vytvoří nejen estetické prostředí dokreslující kulturní centrum obce, ale zároveň 
vytvoří zvukovou a přírodní bariéru před nečistotami a hlukem z přilehlé krajské 
komunikace III/4733 (viz obrázek Vizualizace níže). Dominantou by se měl stát 
nový vánoční strom, který je tradičním symbolem vánočních svátků v obci a časem 
nahradí stávajícím strom, který již pomalu dožívá a má být v průběhu několika let 
pokácen.   
 

 
5. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat 
v sobotu 12. 9. 2015 v tomto časovém rozložení: 
 
Parkoviště u hřbitova   8.00 - 8.15 hod 
 
Nebezpečný odpad: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly 
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a 
nepotřebné léky, pneumatiky, zářivky, výbojky 

 

Vizualizace projektu  
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6. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkoviště 
U KULTURNÍHO ZA ŘÍZENÍ v Pazderně dne  12.9.2015  
 
Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu 
z domácností občanů obce (skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.).  
 
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, 
odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť! 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
KONTEJNERY NA VELKOBJEMOVÝ ODPAD JSOU URČENY PRO 
VŠECHNY OBČANY OBCE.  
POTŘEBUJE–LI NĚKTERÝ Z OBČANŮ ZLIKVIDOVAT TAKOVÉ 
MNOŽSTVÍ ODPADU, KTERÝM BY SÁM ZAPLNIL TÉMĚŘ CELÝ OBJEM 
KONTEJNERU, MUSÍ SI ZAJISTIT VLASTNÍ KONTEJNER VČETNĚ 
ODVOZU A LIKVIDACE TOHOTO ODPADU NA VLASTNÍ NÁKLADY!  
PROSÍME O OHLEDUPLNOST VŮČI OSTATNÍM OBČANŮM OBCE! 
VŠICHNI SE PODÍLÍME NA ÚHRADÁCH ZA ODVOZ A LIKVIDACI 
ODPADŮ STEJNÝM DÍLEM! 
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 
 
 

7. SPLATNOST POLATKU ZA ODPADY 2015 
 

Ke 30.9.2015 skončí splatnost místního poplatku za odpady pro letošní rok. 
Občané, kteří dosud nemají tento poplatek uhrazen, mají možnost zaplatit 
osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo bankovním převodem na 
účet obce č. 1681976379/0800.  

Variabilní symbol:   číslo popisné domu 
Zpráva pro příjemce:  název místního poplatku 
Popis příjemce:   příjmení a jméno plátce 

 
Poplatek činí 460 Kč/osoba/dům bez TP/rok. 
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8. STRATEGIE ROZVOJE MAS POBESKYDÍ  

 
V souvislosti s přípravou MAS Pobeskydí, z. s. 
 na programové období 2014–2020, jejíž členem je i naše obec, byla nejvyšším 
orgánem MAS 27. dubna 2015 schválena Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Pobeskydí, která je dostupná na stránkách MAS 
Pobeskydí www.pobeskydi.cz. S realizací této strategie vyslovilo souhlas také 
Zastupitelstvo obce Pazderna a nyní je Strategie hodnocena indikátory 
spokojenosti. V této souvislosti mohou občané do 31.8.2015 vyplnit dotazník, 
který je dostupný na elektronické podobě na adrese  
http://goo.gl/forms/Ie7pVszUg4, případně v tištěné podobě na OÚ.  

 
 
 

POZVÁNKY 
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 

MLADÍ HASI ČI SBORU DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ PAZDERNA  

Druhým projektem, který byl 
v letošním roce podpořen 
společností Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o. 
z fondu Dobrý soused 2015 
částkou 25.000,- Kč je 
„Zahájení činnosti Kroužku 
mladých hasičů v obci 
Pazderna“.  SDH Pazderna, 
který je nositelem projektu 
zahájil činnost oddílu 
20.3.2015. Vedoucími oddílu jsou Michaela Harvišová (hospodář SDH 
Pazderna) a Jiří Potiora (velitel výjezdové jednotky obce) a přihlášeno ke 
členství je 17 dětí, které se každý pátek scházejí v kulturním zařízení nebo 
sportovním areálu. I přes své zatím krátké působení tvoří mladí hasiči velmi 
silný tým, který již zaznamenal prvotní úspěchy, pochvaly okolních spolků a 
obavy konkurenčních dětských oddílů z nového soupeře na soutěžích. Děti mají 
již několik diplomů a mohou se pyšnit i jednou medailí, kterou získali na 1. 
ročníku v požárním sportu, který pořádala firma Hyundai. Společně také 
podnikají zajímavé činnosti, mezi které patří i například i akce ke Dni Země, a 
to čištění lesa.   

Přejeme mladým nadějím 
krásný vstup do nové sezóny 
požárního sportu a budeme 
se těšit na další diplomy, 
medaile a poháry!  
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v měsících květen-červen-červenec-srpen tohoto roku 
oslavili, či oslaví  pan/paní : 
 
Tolnay Štěpánka 
Káňová Jarmila 
Masár Stanislav, ml. 
Bruzdová Anna 
Weissmannová Marta 
Nogolová Ludmila 
 
Za Obec Pazdernu přejeme všem 

        jubilantům hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
V Pazderně 19.8.2015                                                    Ing. Jana Potiorová 
                                                     starostka 

 

INZERCE 
 

 Chystáte se na stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu, bytu? 
 

Mám pro Vás řešení.  
V případě financování do částky 500 000,- Kč je možné zpracovat rychloměr 
s úrokovou sazbou 4,99%. Tento úvěr získáte bez zajištění jen na základě 

vašich příjmů a doložení účelovosti. 

Potřebujete částku vyšší? I to je možné zařídit. V  případě zajištění nemovitosti 
to je hypoúvěr s úrokovou sazbou od 1,99 %. 

 
 
Bc. Dana Hárendarčíková 
Rodinný finanční senior 
Mobil : +420 724070197       
 Email:  dana.harendarcikova@mpss.cz  
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