
 

 

 

 
 

SLOVO STAROSTKY 
 

Vážení občané,  
přinášíme informace o dění v naší obci. Přestože je v současném dotačním 
období nabídka vypsaných dotačních titulů s ohledem na naše potřeby velmi 
omezená, dokázali jsme využít alespoň dvou dotačních titulů, ze kterých je 
možno čerpat finanční prostředky na opravy obecního majetku. Obdrželi jsme 
rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Multifunkční hřiště od Ježíška – 
motivujeme děti k pohybu!“, jehož předmětem je rekonstrukce povrchu 
antukového tenisového kurtu na multifunkční hřiště s umělým povrchem, a dále 
na projek “Udržovací práce na kapli sv. Jana Nepomuckého v Pazderně – etapa 
2“, jehož předmětem je oprava zbytku střechy kaple, včetně instalace 
hromosvodu a dešťové kanalizace se vsakem. Poskytovatelem dotace je v obou 
případech Ministerstvo pro místí rozvoj.  U obou projektů byli ve výběrových 
řízeních vybráni zhotovitelé a v případě hřiště již byla zahájena realizace a u 
kaple bude zahájena do konce měsíce srpna. Zastupitelstvo obce Pazderna dále  
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rozhodlo o realizaci opravy povrchu místní komunikace MK2  u pana Dužíka, 
která je ve velmi špatném stavu.  Byl vybrán zpracovatel projektové 
dokumentace na opravu silničního propustku na MK3, který je rovněž 
v havarijním stavu. Projektová dokumentace a příslušná povolení by měly být 
vyřízeny do konce tohoto roku, tak aby bylo možné projekt realizovat v příštím 
roce. Zastupitelstvo dále rozhodlo v současné době nepronajímat prostory 
v přízemí budovy hasičské zbrojnice ke komerčním účelům a využít je ve 
prospěch obce. Prostory po vystěhování obchodu vyžadují opravu a v současné 
době je zjišťován její rozsah a přepokládané náklady.  
V návaznosti na nepořádek u transformátoru, kdy neukáznění občané a zřejmě 
také občané jiných obcí, zanechávají u kontejnerů na separovaný odpad a také v 
kontejneru na bioodpad stavební odpad, nábytek, oblečení a další nepořádek, 
který do těchto nádob NEPATŘÍ, byla provedena úprava tohoto stanoviště. 
Stejně tak do kontejnerů na plasty nepatří plastové obaly od technický roztoků 
olejů a podobných tekutin, které jsou nebezpečným odpadem! 
Upozorňujeme, že ten, kdo zanechává takovýto odpad u kontejnerů, kam 
nepatří, porušuje Obecně závaznou vyhlášku obce o systému sběru a nakládání 
s odpadem a dopouští se přestupku, za což mu hrozí pokuta.   Pro odložení 
nepotřebného vybavení domácnosti, jako jsou koberce, nábytek apod. jsou 
dvakrát ročně přistaveny velkoobjemové kontejnery. Mimo tyto termíny si 
občan zlikviduje takovýto odpad sám a na vlastní náklady. Neví-li, jak 
s určitým typem odpadu na území obce naložit, na obecním úřadu se mu 
dostane potřebných informací. 
Zároveň bych chtěla poděkovat občanům, kteří využívají k odkládání 
bioodpadu obecní sběrný systém ve formě kontejnerů a pomáhají tak jednak 
naplnit cíle projektu, na který byla obci poskytnuta dotace a upustili od ukládání 
pokosené trávy, ovoce či jiných rostlinných zbytků do lesů a jiných lokalit, 
případně dokonce PÁLENÍ TĚCHTO ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ, čímž nejen 
že neobtěžují kouřem své spoluobčany v sousedství, ale především přispívají ke 
zlepšení ovzduší a estetické stránky naší obce. 
Dále pokračuje proces pořízení změny č. 1 Územního plánu Pazderna, kdy byl 
na úřední desce  k veřejnému nahlédnutí zveřejněn Návrh změny č. 1 Územního 
plánu Pazderna (viz samostatný bod zpravodaje).  
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem kontroly a interního 
auditu byl proveden přezkum hospodaření obce Pazderna za rok 2015, kde 
nebyly shledány žádné nedostatky. Byl schválen Závěrečný účet obce Pazderna 
za rok 2015 a Účetní závěra za rok 2015.  

 
                                                                             Ing. Jana Potiorová, starostka  
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. DOBRÝ SOUSED 2016 – POZVÁNKA NA ZÁJEZD  

Obec Pazderna, v rámci projektu  „Podpora 
kulturního života v obci Pazderna“ a  

programu Dobrý soused 2016, financovaného společností Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o. zve své občany na  

1. OBECNÍ ZÁJEZD               
jehož cílem budou 

ČECHY POD KOSÍŘEM 

Zájezd se uskuteční v sobotu         
17. září 2016                                 

s následujícím plánovaným  
programem:                                       

Pro všechny účastníky: 
- Muzeum kočárů                                                                                                       

Dle zájmů a možností účastníků zájezdu lze v lokalitě navštívit: 

- Hasičské muzeum 
- Zámek – prohlídkové trasy: A – zámek, 

B: Park a jeho stavby včetně Červené 
věže, C: Filmová expozice Jana a 
Zdeňka Svěrákových 

- Rozhledna Velký Kosíř (tam a zpět 4 
km, trasa po zpevněné cestě )  

- Dle časových možností  zastávka ve Slatinicích, 
nejstarších lázních na Moravě. 

Přeprava zájezdovým autobusem RENAULT ILIADE 
společnosti ČSAD Frýdek-Místek. 
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Předpokládaný odjezd 7.30 - 8.00 hod a návrat do 19.00 hod. s nástupem a 
výstupem  na jednotlivých autobusových zastávkách v obci Pazderna. 

Zájezd je určen pro občany obce Pazderna a přednostně pro občany         
od 15 let. 

Přihlásit se můžete na tel. 558 641 315, 775 594 910, e-mailem na 
obec@pazderna.eu nebo osobně na obecním úřadě v Pazderně u účetní 
Marcely Bartkové a to do 5. září 2016 do 12.00 hod. Zájemce uvede jméno, 
počet osob a předpokládané místo nástupu. 

Na těchto kontaktech se rovněž můžete dozvědět více informací o 
připravovaném zájezdu. 

V rámci finančního příspěvku programu Dobrý soused 2016 Obec Pazderna 
uhradí dopravu autobusem a vstupné do Muzea kočárů.  Další náklady (dle 
volitelného programu, včetně stravy) si účastníci hradí sami. 

Internetové odkazy, na kterých můžete najít více informací o cílech zájezdu: 
www.historickekocary.cz  
www.zamekcechy.cz 
www.rozhledna-kosir.cz 
www.cechypk.cz 
 
2. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. proběhne v sobotu 
3. 9. 2016 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 
Nelze odevzdávat odpad z podnikatelské činnosti! 
 

3. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkoviště 
U KULTURNÍHO ZA ŘÍZENÍ v Pazderně dne  10.9.2016. Termín se 
tentokrát nezhoduje s termínem svozu nebezpeč. odpadu, a to z důvodu 
konání oslav SDH Pazderna. 
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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. 
 

4. INFORMACE KE T ŘÍDĚNÍ  ODPADU  A MOŽNOSTECH 
JEHO ODKLÁDÁNÍ A SB ĚRU  NA ÚZEMÍ OBCE PAZDERNA  
 
Obec Pazderna zajišťuje 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  

 
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. 
 
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. 
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Odkládání biologického odpadu 
rostlinného původu  
 
Sběr BRKO je zajištěn na třech sběrných 
místech v obci, a to na parkovišti u 
hřbitova, u transformátoru a na stanovišti 
směrem na Vrchy, které jsou pravidelně  
ve stanovených termínech vyprazdňovány.  
U domů s větší rozlohou pozemku, kde by 
bylo s ohledem na množství bioodpadu 
obtížné BRKO odvézt do kontejneru, je po 
telefonické dohodě kontejner na BRKO 
možné přistavit přímo před RD.  
 
Biologicky rozložitelným odpadem 
rostlinného původu se rozumí pouze 
biologický odpad, který neobsahuje ani 
nepřišel do kontaktu s biologickým 
odpadem živočišného původu. 
 
MEZI BIOODPAD  PAT ŘÍ: 
 
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, 
čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky 
rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů 
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, 
skořápky z vajec atd. 
 
MEZI  BIOODPAD NEPAT ŘÍ:   
 
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, 
exkrementy masožravých zvířat, větve z 
trnitých a jiných keřů a stromů, 
znečištěné piliny a všechny další 
biologicky nerozložitelné odpady. 
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5. OČKOVÁNÍ PSŮ 
 

Dne 5.9.2016 proběhne na parkovišti u kulturního zařízení v době od 
16.00 do 17.00 hod OČKOVÁNÍ PSŮ. Očkování bude stejně jako 
v minulých letech provádět MVDr. Tomáš Mašek 

 
6. UPOZORNĚNÍ  PRO IN-LINE BRUSLA ŘE POHYBUJÍCÍ SE 

NA KOMUNIKACI KOLEM AREÁLU  HYUNDAI 
 
V okolí závodu HMMC se potýkají s trvalým problémem: Bruslaři na in-line 
bruslích na okružní cestě kolem závodu. Ačkoliv se to tak možná nezdá, je 
to cesta s poměrně velkým provozem osobních i nákladních aut a autobusů, 
navíc v non-stop třísměnném provozu. A vzhledem k tomu, že pracují na 
rekonstrukci výrobních linek pro start výroby nového modelu, je na okružní 
cestě rušno i o víkendech. 
Proto jsme byli požádáni o spolupráci, abychom s také v našem zpravodaji 
zveřejnili sdělení, že okružní silnice kolem závodu HMMC je veřejnou 
komunikací, na které není jízda na kolečkových bruslích povolena. O 
součinnost byla požádána Policie ČR v Nošovicích, takže bruslaři budou 
riskovat i citelnou pokutu… Využíváte-li tuto komunikaci k těmto účelům, 
buďte ostražití…… 

 
 
7. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  - NÁVRH ZM ĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO 

PLÁNU  PAZDERNA  
  

Dne 13.7.2016 byla na úřední desce i elektronické úřední desce obce 
zveřejněna veřejná vyhláška oznamující, že Návrh změny č.1 Územního 
plánu obce Pazderna je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 13.7.2016 – 
29.8.2016 na Obecním úřadě a také v elektronické podobě na internetových 
stránkách obce www.pazderna.eu v záložce Územní plán, „ Návrh změny č.1 
územního plánu Pazderna – určený k projednání dle §50 stavebního 
zákona“. Chce-li někdo uplatnit své písemné připomínky, nechť tak učiní na 
adrese obecního úřadu Pazderna do 29.8.2016. 
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POZVÁNKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

10                                  
 

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 

Díky Klubu rodičů a jejich spolupráci se 
sponzory a zastupiteli mohly naše děti  

v tomto roce navštívit v kulturním zařízení a Výletním a sportovním 
areálu zajímavé kulturní akce. 

DĚTSKÝ KARNEVAL  V DUCHU POHÁDEK Z VE ČERNÍČKU  

 

Pro děti byl 
připraven 

atraktivní program 
plný zábavy, 
soutěží a také 
sladkých cen.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncem června dále proběhla  
ve Výletním a sportovním areálu 
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OLYMPIÁDA 

Pro děti byly připraveny olympijské 
soutěže, malování na obličej, 

skákací hrad a další. Za výsledky 
v olympijských soutěžích pak 
obdržely perníkové olympijské 

medaile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za přípravu a také hladký 
průběh akcí děkujeme 
pořadatelům a také 
sponzorům, kteří věnovali 
ceny nebo poskytli 
pořadatelům svou 
součinnost. 

Akce byly spolufinancovány v rámci                                                              
projektu „Podpora kulturního života                                                     
v obci Pazderna“ z fondu                                                                           
Dobrý soused 2016 společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech  
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MLADÍ HASI ČI SBORU DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ PAZDERNA NAVŠTÍVILI 

RADHOŠŤ A PUSTEVNY 

V rámci druhého projektu, jehož nositelem 
je SDH Pazderna, který byl podpořen 

z fondu Dobrý soused 2016,  navštívili Mladí hasiči a členové  SDH Pazderna 
Pustevny a Radhošť v Beskydech. Akci přálo krásné počasí, děti se prošly ke 
kostelíku sv. Cyrila a Metoděje a vyfotily se u sochy Radegasta. 

Akce byla financována Sborem dobrovolných hasičů a z prostředků fondu 
Dobrý soused 2016.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13                                  
 

 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v měsících duben-květen-červen-červenec-srpen tohoto 
roku oslavili, či oslaví  pan/paní : 
 
 
Vrublová Renata 
Pustka Miroslav 
Oborný Lubomír 
Vrublová Jana 
Zárevúcký Milan 
Kovářová Jana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Obec Pazdernu přejeme všem 
jubilantům hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
V Pazderně 23.8.2016                                             
 
 
 
                                                                                    Ing. Jana Potiorová 
                                                     starostka 
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 INZERCE 
 


