duben 2019

Radostné a v klidu prožité svátky jara
s bohatou pomlázkou a
dobrou náladou
Vám přeje
za zastupitele a zaměstnance Obce Pazderna
Bc. Jan Šeděnka, starosta

Vrací se mládenec s tatarem
výslužku nechal za barem.
Nohy se mu stále pletou,
šlape si těžce na jazyk,
Velikonoce má za dobrý zvyk.
Už ani neví, kde mu co nalili,
tyhlety svátky se opět zdařily.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2019 , KTEROU SE
STANOVÍ ČÁST SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis dětí do prvních tříd základních škol je v plném proudu. Jelikož je
kapacita základní školy v obci Dobrá naplněna, Zastupitelstvo obce
Pazderna rozhodlo o uzavření dohody s Obcí Dobrá o vytvoření
společného školského obvodu. Díky této dohodě máme zajištěno
přednostní přijetí dětí s trvalým bydlištěm v naší obci do 1. třídy Základní
školy v Dobré. Rodiče mají samozřejmě právo přihlásit děti do kterékoli
jiné školy dle svého uvážení.
V souvislosti s výše uvedeným byla Zastupitelstvem obce Pazderna vydána
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 , kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy. Na základě této vyhlášky se území
obce Pazderna stává částí školského obvodu Základní školy Dobrá,
Dobrá 860, PSČ 739 51 zřízené Obcí Dobrá.

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY O PODMÍNKÁCH
HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
•

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území
České republiky konat? (§ 3 zákona)
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
o v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
o v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

•

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat
ve volbách do Evropského parlamentu na území České
republiky?(§ 5, § 28 a § 36 zákona)
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku
18 let.
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Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský
průkaz (viz níže) a
o nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
o nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
•

Jak postupovat, když se volič přestěhuje? (§ 28 zákona)
Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České
republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) bude na obecním úřadě v místě
předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do
Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu,
je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu
požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné
předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do
22. května 2019 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve
volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič
prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským
průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa
trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními
údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 14. dubnem
2019, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje
v rámci téže obce, resp. městské části nebo městského obvodu.

•

Kde lze hlasovat?(§ 36 zákona)
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož
obecního úřadu je zapsán v seznamu.

V obci Pazderna bude volební místnost v zasedací
místnosti obecního úřadu (č.p. 65).
2) Volič může požádat na tel. č. 775 594 910 ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů obecní úřad Pazderna a ve dnech
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své
členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku
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•

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?(§ 30 zákona)
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku,
může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský
průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj.
ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu
nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí
pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019.

•

Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?(§ 36 zákona)
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu
nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i
ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským
průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu
hlasování umožněno.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat
okrskové volební komisi.
Jak volič hlasuje?(§ 37 zákona)
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací
lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma
kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že
zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více
než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu
hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování
vliv.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu
18. 5. 2019 od 15:00 hodin proběhne
v kulturním sále obce Pazderna „Vítání nových občánků“.
Rodiče dětí narozených v období 11/2016 – 05/2019,
kteří mají zájem se Vítání občánků zúčastnit, ať se přihlásí
na obecním úřadě paní Marcele Bartkové (osobně,
telefonicky na č.
775 594 910 nebo e-mailem
obec@pazderna.eu), a to do pátku 3.5.2019.

REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
V sobotu 27. dubna 2019 od 8:00 do cca 12:00 se ve Výletním a
sportovním areálu obce Pazderna uskuteční akce
„Revitalizace dětského hřiště“. Tento projekt finančně
podporuje společnost Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o. (HMMC) v rámci programu „Dobrý soused
společně 2019“. Společně se zaměstnanci HMMC budeme
opravovat a natírat stávající herní prvky, položíme nový
umělý povrch pod kolotoč a zasadíme nové stromy. Občané obce, kteří se
chtějí na této společné akci podílet, ať se přihlásí na obecním úřadě do
středy 24.4.2019.

OBECNÍ ZÁJEZD 8. 6. 2019
Úhradu vstupného do Punkevní jeskyně, oběda v Chatě Macocha popř.
dopravy autobusem, nejste-li občanem obce Pazderna je nutno provést
hotově v období od 13. do 17. 5. 2019 u účetní Marcely Bartkové. Pokud
jste dosud účetní nenahlásili zda budete chtít objednat oběd, tak prosím
učiňte do konce dubna.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude
probíhat v sobotu 27. 4. 2019 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, zářivky, výbojky
SOUČÁSTÍ TOHOTO SVOZU NENÍ SBĚR PNEUMATIK!!

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti
U HŘBITOVA v Pazderně dne 27. 4. 2019.
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.
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TAŠKY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Obec Pazderna ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pořídila pro
občany obce sady tašek na třídění odpadu (papír, plast, sklo). Občané,
majitelé rekreačních objektů a domů bez trvalého pobytu si již mohou
začít tašky vyzvedávat u účetní Marcely Bartkové na obecním úřadě. Do
každé domácnosti je k dispozici zdarma jedna sada tašek.

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA OBCE
Dětský karneval – Začátkem března se uskutečnil v kulturním sále již
tradiční dětský karneval, který se tentokrát nesl v duchu pohádky „Ať žijí
duchové“. Pro děti i dospělé byly připraveny různé hry, tematické soutěže
a kulturní program. Zábavným odpolednem děti provázely pohádkové
bytosti rytíř Brtník z Brtníku, Jouza, Černá kronika a
ředitel školy. Děkujeme celému realizačnímu týmu
(rodičům dětí) za uspořádání této akce. Také děkujeme
společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.,
která akci finančně podpořila v rámci programu Dobrý
soused 2019.
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BLAHOPŘÁNÍ
Své životní jubileum 50, 60, 70, 80, 90 či více let v období duben
- květen 2019 slaví:

KRUS JIŘÍ
CHODUROVÁ DAGMAR
POTIORA KAREL

Za Obec Pazderna přejeme jubilantům hodně štěstí, zdraví,
životní pohody a elánu do dalšího života.

V Pazderně 11.4.2019

Bc. Jan Šeděnka
starosta

Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany a
podnikateli
každou středu mezi 14 – 15 hodinou v zasedací místnosti
- 1.poschodí Obecního úřadu Lučina - JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství z oblasti občanského a rodinného práva,
včetně sepisování listin, žádostí, smluv – kupních , darovacích apod. ,
také převody nemovitostí, výměnky, služebnosti – věcná břemena apod.
Je vhodné předem zavolat na tel. č. 603 447 219 .
Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová
Havířov-Město, Na Fojtství 8,
tel. : 597 810 741, e-mail: zoric@atlas. Cz

Na obě tel. čísla můžete volat kdykoliv.
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