září 2020
Vážení spoluobčané,
letošní rok je zatím plný překvapení a zvratů, tak mi dovolte, abych Vás
alespoň zběžně informoval, co se v naší obci událo, děje a co se chystá.
Virus, který nás na jaře zaskočil, silně poznamenal většinu projektů a akcí
včetně těch, co byly naplánovány dlouho dopředu. Již tradiční obecní
zájezd, podporovaný z programu společnosti HMMC - Dobrý soused, se
nemohl uskutečnit. Naštěstí společnost HMMC byla
vstřícná, a aby peníze nepřišly vniveč, změnila
podmínky tak, aby bylo možno za tyto finance
pořídit něco jiného. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
zakoupí dataprojektor, který bude součástí vybavení
sálu našeho kulturního zařízení.
Jistě jste už zaznamenali, že od září je v prostorách kulturního zařízení
dočasně umístěna mateřská škola. Mateřská škola v Horních Domaslavicích
prochází rekonstrukcí, proto jsme byli požádáni o poskytnutí náhradních
prostor, které by mohla školka po dobu rekonstrukce využívat. Protože
školku v Horních Domaslavicích pravidelně navštěvují i děti z Pazderny,
prostory jsme poskytli. Školka zde bude umístěna nejdéle do konce tohoto
roku. Poté se využívání kulturního zařízení vrátí k původnímu účelu.
Velice nás mrzí, že Státní fond dopravní infrastruktury posunul termín
přijetí žádostí o dotace na výstavbu chodníku až na leden 2021. Ty budou
vyhodnoceny v polovině roku a pokud dotaci získáme, budeme stavět

nejdříve v roce 2022. Máme požádáno i o dotaci na zpracování projektové
dokumentace na další část chodníku směrem na Dobrou. U té vůbec
nevíme, zda se bude vyhodnocovat.
Dále bedlivě sledujeme, které dotační tituly budou realizovány a podle toho
pomalu připravujeme podklady pro žádosti o dotace. Mezi jinýma se jedná
o rekonstrukci asfaltového hřiště u kulturního zařízení, dále máme zadánu
architektonickou studii k tomu, jak by mohl vypadat náš hřbitov a máme
připravenou projektovou dokumentaci na celkovou opravu povrchu místní
komunikace ‚Na Skotni.‘
Pevně věřím, že se situace zase uklidní a život se vrátí do starých kolejí.
Přeji Vám pevné zdraví.

OBNOVA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCE PAZDERNA
Dne 15.7.2020 byla úspěšně dokončena rekonstrukce kulturního zařízení
v naší obci (bývalá škola), která probíhala od listopadu 2019. V rámci
tohoto projektu bylo zrealizováno:
-

zvětšení společenského sálu,
úprava administrativních prostor pro klubovnu a šatnu,
statické zajištění krovu,
oprava havarijního stavu stropu nad 1.NP a podlahy půdy,
oprava kamenného soklu hlavního objektu,
oprava fasády a nátěr fasády hlavní části objektu,
oprava zadní části objektu (sanace vlhkého zdiva),
nový plynový kotel a nová regulace na tři zóny.

Realizací projektu tedy došlo k vybudování nové klubovny pro spolkovou
činnost a volnočasové aktivity organizovaných i neorganizovaných spolků
a společenství občanů obce Pazderna. Dále došlo ke zvětšení stávajícího
společenského sálu a tím k navýšení kapacity, která byla při některých
akcích nedostatečná. Sál bude nadále využíván ke kulturním a
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společenským akcím, které pořádá obec Pazderna a jednotlivé spolky v
obci Pazderna.
Celkový rozpočet projektu je 2 575 397 Kč z toho dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj činí 1 544 856 Kč (program Podpora obnovy a rozvoje
venkova).

Projekt „Obnova kulturního zařízení obce Pazderna“ byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starosta obce Pazderna podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva kraje Moravskoslezského a Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání obou voleb ve volebním okrsku č. 1 (jediný okrsek v obci
Pazderna) je volební místnost v budově Obecního úřadu obce Pazderna,
Pazderna 65 (přízemí).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní
úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči
své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
6. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto
uskuteční ve dnech 9. a 10. října 2020 v časech konání I. kola voleb.
Bc. Jan Šeděnka, starosta obce Pazderna
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat
v sobotu 19. 9. 2020 v tomto časovém rozložení:

Parkoviště u hřbitova

8.00 – 8.15 hod

SOUČÁSTÍ TOHOTO SVOZU N E N Í SBĚR PNEUMATIK!!

ODEBÍRANÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a
olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery,
znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a
nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další
chemické látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi,
repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly
apod.).

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady,
radioaktivní odpady apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti
U HŘBITOVA v Pazderně dne 19. 9. 2020.
Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu
z domácností občanů obce (skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace
apod.).
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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.

SBĚR ELEKTROODPADU
Sběr elektroodpadu na Obecním úřadě
Pazderna proběhne v pondělí 19.10. 2020, a
to v úředních hodinách (po tel. domluvě na
558 641 315 lze odevzdat elektroodpad i v jiný
úřední den):
po, st

8.00 – 12.00 , 13.00 -17.00 hod

Lze odevzdat např. velkou bílou techniku,
domácí spotřebiče, dílenské nářadí apod.
Elektrospotřebič musí být kompletní!

Malé elektrospotřebiče (např. fén, žehlička, mobil, tablet, baterky
apod.) lze také odevzdat po celý rok v úřední hodiny do boxu
v prvním patře obecního úřadu.
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SBÍRKA POUŽITÉHO TEXTILU A POTŘEB DO DOMÁCNOSTI

Diakonie Broumov, sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.cz,
www.facebook.com/broumovdiakonie
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky

látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče
 hygienické potřeby
 dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme
nadbytek

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
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 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI SDĚLÍME:
TEL. : 224 317 203, 224 316 800
Sbírka pro sociální družstvo Diakonie Broumov, bude probíhat 21. a
23. 9.2020 v úřední hodiny na Obecním úřadě Pazderna.

MOBILNÍ HOSPICE PEČUJÍ O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ DOMA
80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to opravdu
podaří. Jedním z mnoha důvodů je, že se k nim včas nedostanou
informace o mobilních hospicích. A právě to má za cíl kampaň
„DOMA.“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně
chceme šířit myšlenku umírání doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato
možnost existuje, a že existují organizace, které jim v této situaci
pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocnicím a
podobným zařízením. Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně
nemocné dospělé i děti v poslední fázi nemoci v jejich domovech tak,
aby mohli svůj život dožít důstojně a doma mezi svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé ČR akce zapojených
hospiců, které najdete na stránkách www.umiratdoma.cz. Největší
akcí je PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7. října a
proběhne po celé ČR. Je to den, kdy se můžete do kampaně zapojit vy
všichni. Stačí si vzít s sebou kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se
v nich a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu.
Dáte tak světu najevo, že v tom jedete s námi. Na papučový den vás
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zve také Olga Sommerová, Pavel Liška, Markéta Stehlíková a
další. Jejich medailonky najdete na Facebooku v události „Doma.
Týden pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni se můžete
dočíst na www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na
stránkách Papučového dne. A proč zrovna papuče? Protože nám
připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme kousek
svého „DOMA“ s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!

BLAHOPŘÁNÍ
Své životní jubileum 50,60 a70 let v období květen – září
2020 oslavili nebo oslaví:

OBLUK PETR
SIKORA KAMIL
PARŠOVÁ ALENA
BARTEK LIBOR

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

V Pazderně 9.9.2020

Bc. Jan Šeděnka
starosta
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Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany a
podnikateli
každou středu mezi 14 – 15 hodinou (je vhodné předem zavolat na tel. č.
603 447 219) 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.
.
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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