
 

 

 

 
 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. INFORMACE O PŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO 
ZASTUPITELSTEV KRAJ Ů V ROCE 2016 

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek  7. října 2016 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.  

Hlasování bude probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu Pazderna,  
Pazderna č.p. 65. 

Do senátu se v našem volebním okrsku letos nevolí! 

Volič 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží  
do územního obvodu kraje.  
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České 
republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních 
samosprávných celků.  

Hlasování 
Hlasovací lístky 

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny 
pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na 
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací 
lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících 
politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. 
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. 
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné 
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požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.  

Prokázání totožnosti a státního občanství 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.  

Hlasování na voličský průkaz 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve 
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde 
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po 
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.  

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat písemně do 30. září 2016 nebo 
osobně do 5. října 2016 do 16.00 hod. 

Způsob hlasování 

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do 
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování 
umožněno. 

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek 
(stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí 
nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal 
na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový 
hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; 
k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací 
lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy  
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do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.  

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Pokud máte zájem  hlasovat mimo volební místnost z výše uvedených 
důvodů, pak nám to oznamte na tel. č. 775 594 910 (Bartková Marcela, 
zapisovatelka). 

2. KOMINÍK 

Dne 20.10.2016 mezi 8.00 a 14.30 hod bude v obci Pazderna provádět 
kominické služby pan Papřok. Zájemci si mohou službu (revize 300,- Kč, revize 
+ vymetání 400,- Kč) objednat přímo u p. Papřoka v pracov. dny mezi 19.00 a 
20.00 h na tel. 605 123 029 nebo v úřední dny obecního úřadu u účetní Marcely 
Bartkové na tel. 775 594 910. 

 

3. OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI PAZDERNA 

V minulém týdnu byla podepsána smlouva o dílo se společností Lesostavby 
Frýdek-Místek, a.s., která vyhrála výběrové řízení na provedení oprav povrchu 
místních komunikací na území obce Pazderna. Práce na opravách by měly začít 
tento týden a budou pokračovat v průběhu října. Budou probíhat na místních 
komunikacích MK2(k panu Dužíkovi), MK3 (na Skotni), MK4 (na Vrchy) a 
MK7(u kaple). Prosíme proto při pohybu na komunikacích o opatrnost. 



 

4                                  
 

4. UZAVÍRKA KRAJSKÉ KOMUNIKACE V BRUZOVICÍCH 
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5. PROJEKT „MULTIFUNK ČNÍ HŘIŠTĚ OD JEŽÍŠKA – 
MOTIVUJEME D ĚTI K POHYBU!  

 
 

Dne 31.8.2016 byla dokončena realizace projektu nazvaného „Multifunkční 
hřiště od Ježíška – motivujeme děti k pohybu“.  Předmětem projektu byla 
rekonstrukce antukového tenisového kurtu na multifunkční hřiště s umělým 
povrchem, tak aby bylo hřiště mimo tenis využitelné pro větší škálu sportů např. 
volejbal, nohejbal, požární sport, vybíjenou, házenou, apod.). Rekonstrukce 
spočívala v obnově povrchu hřiště v původních rozměrech. V rámci stavebních 
prací byl odstraněn stávající povrch tenisového kurtu, tj. antuka, včetně 
platových lajn, pouzder, a drobné kamenité podkladní vrstvy. Následně byl 
podklad doplněn kamenivem hrubší frakce, aby byla zajištěna dostatečná 
propustnost povrchu a poté vybudovány patky pro umístění sloupků na sítě a 

instalován umělý povrch - 
multifunkční umělý trávník, včetně 
lajnování.  

Projekt byl realizován za pomoci 
finančních prostředků státního 
rozpočtu ČR z dotačního programu 
Program rozvoje a obnovy 
venkova 2016, Dotačního titulu 
DT2 Zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci, 
Ministerstva pro místní rozvoj.  

Celkové náklady projektu jsou 423.179 Kč, z toho z dotace je hrazeno 254.100.- 
Kč a 169.079,- Kč 
hradila obec 
z vlastního 
rozpočtu. 

Hřiště je připraveno 
k využití a zájemci 
o hru se mohou 
ohledně zapůjčení 
vybavení a přístupu 
informovat na 
Obecním úřadě. 

Původní stav 

Současný stav 
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 
 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ PAZDERNA OSLAVIL 90 LET  

 

V sobotu 3.9.2016 oslavil Sbor 
dobrovolných hasičů 90 let od 
svého založení. Oslava proběhla ve 
Výletním a sportovním areálu 
v Pazderně. V rámci slavnostní 
valné hromady členů sboru, které 
se zúčastnili také zástupci okolních 
sborů doberského okrsku, tj. SDH 
Dobrá, Horní Domaslavice a 
Nošovice byla vzpomenuta historie 
sboru od jeho založení dne 
14.11.1926 do současnosti, včetně 

jeho aktivit a činnosti. Jako vzpomínka 
na zesnulé členy byl k centrálnímu kříži 
na veřejném pohřebišti položen věnec.  
U příležitosti oslavy 90. výročí založení 
darovala Obec Pazderna členům SDH 
dřevěnou sochu sv. Floriana, patrona 
hasičů a smaltovaný ovál s názvem 
sboru a rokem jeho založení. 
Veřejnou část oslavy, která proběhla ve 
Výletním a sportovním areálu  

moderoval Jiří Veselý, moderátor 
rádia Petrov, který ji provázel jak 
mluveným slovem, tak se postaral o 
její ozvučení a hudební doprovod. V 
rámci programu bylo slavnostně 
otevřeno multifunkční hřiště, 
proběhla soutěž o mladého železného 
hasiče, dále si děti mohly zajezdit na 
koníkovi nebo si vyzkoušet ovládání 
a manipulaci s bagrem atd. Pro 
návštěvníky bylo připraveno bohaté 
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občerstvení, domácí koláče, uzená 
žebra a klobásy a také kolo štěstí. 
Pořadatelé by touto cestou chtěli 
poděkovat všem sponzorům za ceny 
do soutěží a také všem, kteří se 
podíleli na přípravě a zdárném 
průběhu akce. 
 
 

Akce byla spolufinancována 
s programu Dobrý soused 2016 v 
rámci projektu „Oslava 90. výročí 
založení SDH Pazderna a podpora 
činnosti Mladých hasičů v obci 
Pazderna“ financovaného spol. 
Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o. 
 
Zároveň si Hasiči dovolují pozvat na další akci:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Pazderna srdečně zve na tradiční 
„Dušičkové dny“ do kulturního zařízení obce Pazderna ve 

dnech: 

  Pátek   28.10.     15.00 – 19.00 hodin 
Sobota  29.10.     10.00 – 19.00 hodin 
Neděle  30.10.     10.00 – 17.00 hodin 

 

 
Pro hosty bude připraveno bohaté občerstvení, zákusky, koláče, 

guláš a další dobroty 
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1.OBECNÍ ZÁJEZD DO ČECH POD KOSÍŘEM ANEB  

AUTORSKÉ VYPRÁVĚNÍ JEDNOHO Z  ÚČASTNÍK Ů ZÁJEZDU O TOM , CO JSTE 

MOHLI VID ĚT, ZAŽÍT A JAK JSTE MOHLI „ FAJNĚ“  ZMOKNOUT ,  KDYBY JSTE  

BYLI BÝVALI JELI S  NÁMI  

Již 3. rokem je naše obec 
zařazena do programu „Dobrý 
soused 2016“,  
kdy společnost Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o. 
(HMMC)  přispívá obcím a 
jejich organizovaným složkám 
na akce na podporu 

sportovního, kulturního a spolkového života občanů. V letošním roce se 
rozhodla Obec Pazderna část příspěvku společnosti HMMC použít na 
uspořádání 1. obecního zájezdu ve své novodobé historii (účastníkům z řad 
občanů obce byla hrazena doprava autobusem a vstupné do muzea kočárů). 
Výběr místa, které zahájí éru obecních zájezdů, padl na obec Čechy pod 
Kosířem, ležící 20 km od Olomouce a proslavenou především Muzeem 
historických kočárů. Vedoucí zájezdu (dále již jen vedoucí) byla jmenována 
zaměstnankyně obce Marcela Bartková, prý v rámci „zaměstnaneckých 
benefitů“.   
V ten slavný den „D“, tedy 17. září 2016, vyrazilo v 7.30 h místního času 31 
účastníků zájezdu (25 občanů obce a 6 přátel obce) na cestu, která měla 
podpořit jejich sportovní (výšlap na rozhlednu ), kulturní (návštěva muzea a 
zámku) a spolkový (spolek to tedy byl) život. Již od rána bylo zřejmé, že 
sluneční brýle dnes použijí max. dámy místo čelenky do vlasů a že ten, kdo 
strávil předešlý večer impregnací (nasycování savých materiálů pro to 
vhodnými přírodními nebo chemickými látkami za účelem jejich ochrany před 
různými druhy vnějších vlivů) neprohloupil.  
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Asi po skoro 100  ujetých kilometrech (pro ty, kteří si potrpí na podrobnosti 
uvádím, že to bylo konkrétně u EXITU 281 na Přáslavice),  provedla vedoucí 
zájezdu prezenci (ať se neplatí vstupné za ty, kterým zapomněla sdělit, v kolik 
ráno se odjíždí), do té doby prý snídala, nebo co. Ukázalo se, že provést 
kontrolu nebyl špatný nápad, jelikož všímavé vedoucí se podařilo odhalit 
jednoho černého pasažéra. Při bližším šetření se ukázalo, že došlo k jakémusi 
informačnímu šumu mezi vedoucí a místostarostou obce, a tak došlo 
k nezapsání jednoho občana do seznamu účastníků zájezdu. A tak se počet 
zájezdníků vyšplhal na 32 a naštěstí (hlavně pro vedoucí) se tento počet již do 
večera nezměnil. 

Ale to už jsme se pomalu blížili k našemu cíli, a protože náš řidič jel jako 
„Rus“, po deváté hodině jsme již vystupovali na centrálním parkovišti 

v Čechách p. Kosířem. 
Jelikož prohlídka Muzea 
kočárů nám začínala až 
v 10.30 hod, měli jsme 
dostatek času na aklimatizaci 
(v tuto dobu ještě nepršelo a 
tak jsme poklidnou chůzí, 
dýchaje z plných plic čerstvý 
vzduch proudící od 
Drahanské vrchoviny došli  
k muzeu). Ochotný personál 

muzea nás pak nejen „navěky“ zvěčnil 
na MicroSD kartu digitálního 
fotoaparátu, ale také nám v čase, který 
nám zbýval do začátku prohlídky, něco 
řekl o panu Václavu Obrovi, 
restauratérovi a majiteli muzea. Ne 
každý návštěvník tohoto muzea má to 
štěstí, aby mu průvodcem byl samotný 
pan Obr, my ho měli. A tak nás čekala 
hodina poutavého vyprávění o tom, jak 
celý nápad s muzeem vznikl, jak se 
v průběhu let muzeum vyvíjelo a 
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samozřejmě nejzajímavější pro nás bylo zanícené vyprávění pana Obra o 
vystavených skvostech. Plni zážitků jsme po prohlídce vycházeli z muzea vstříc 

dešti, který za tu dobu začal 
skrápět zdejší kraj. Jak pravil 
jeden klasik (účastník zájezdu) 
„Dešťa je třa.“. Nebyli jsme si 
jenom jistí, jestli by ho nebylo 
„t řa“ spíš na jeho zahrádce o 
120 km na východ.  

Jelikož další kulturní zážitek 
nás čekal až ve 13.00 hod a to 
při prohlídce zámku,  byl čas 
doplnit energii  řízkem či 

uzeným domácí výroby, popřípadě se spokojit stravou z restauračního zařízení. 
Po obědě jsme se prakticky všichni (nejmladší 1,5 letá účastnice si musela po 
obědě schrupnout a nejstarší 86 letá účastnice jela do lázní Slatinic rovnou) sešli 
na prohlídce letos nově otevřeného klasicistního zámku. Když jsme se pak po 
prohlídce sešli před zámkem k poradě, zda podstoupíme výšlap na rozhlednu 
Velký kosíř nebo zda se přesuneme do lázní Slatinice, již nepršelo, a tudíž 
rozhledna měla ještě relativně šanci (myslela si vedoucí). Ukázalo se však, že 
většina zájezdníků by před zvyšováním fyzické kondice na svazích Velkého 
Kosíře dala raději přednost upevňování svého zdraví popíjením vody ze sirných 
pramenů ve 
Slatinicích. O půl 
čtvrté se tedy z Čech 
p. Kosířem vyrazilo 
do Slatinic. Zbývající 
čas do odjezdu 
autobusu, jsme pak 
dle svých priorit 
strávili procházkou 
zámeckým parkem, 
návštěvou 
Hasičského muzea či 
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posezením u kávy.  

Když jsme pak zhruba po čtvrt hodině jízdy dorazili autobusem do Slatinic, 
stále nepršelo. Poté, co vedoucí účastníky vybídla k tomu, aby neváhali vylít 
z lahví zbytky čaje, ať je mohou naplnit sirnou vodou ze zdejších několika 
pramenů a domů tak přivézt i něco svým bližním, ozval se pan řidič Hajduček 
s poznámkou „Lidi, myslete na to, až budete míchat ty prameny, že v autobuse 
je jen jeden záchod!“ Po této, pro některé jistě zásadní informaci, jsme se 
rozešli s tím, že v 18.00 hod je odjezd domů.   

Teprve v parku za Lázeňským domem Morava se ukázalo, že čaj není zdaleka 
jediná tekutina, se kterou se někteří účastníci zájezdu tahali v baťohu už z 
domova. Ale i ti si nakonec mohli do své lahve načepovat trochu té zázračné 
lázeňské vody, neboť měli opravdové štěstí na spoluzájezdníky, kteří je 
nenechali ve štychu a s původním obsahem lahve jim pomohli. Dlouho jsme si 
však lázeňských radovánek neužívali, protože se před pátou hodinou spustil 
takový liják, že jsme sprintem stihli doběhnout pouze do nejbližší restaurace 
(konečně se od nás vedoucí dočkala sportovního výkonu), odkud jsme se již do 
odjezdu nehnuli. 
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Když jsme se pak okolo šesti scházeli  u autobusu, kdosi vymyslel 
společenskou hru (kdo přijde pozdě k odjezdu musí vypít ……atd.). Obětí se 
stala vedoucí zájezdu, kterou nikdo předem neinformovalo o tom, že zájezdníci 
jsou již na společenské hry zralí. Někdo dokonce dostal nápad, že by se mělo 
nabídnout i panu řidiči, že „prý si je v zatáčkách nějaký nejistý“.  
Teprve v průběhu jízdy se zjistilo, že někteří z účastníků si vůbec nepamatují, 
že zámek byl plný Mánesových obrazů (mnoho let tam tvořil), avšak naopak 
byli skvěle informováni o návštěvnosti a složení hostů v námi navštívených 
restauračních místech (např. že byly toho dne plné svateb).  

Vedoucí připravila na závěr zájezdu několikastránkový kvíz, ve kterém mohli 
účastníci své čerstvě nabyté informace zúročit. Všímavá vedoucí však včas 
pochopila, že pokud by se ještě při zpáteční jízdě domů mělo soutěžit o to, kdo 
udělá kvíz na plný počet bodů, byli by někteří jedinci hrubě v nevýhodě. Všem 
tedy bylo doporučeno, aby si zasoutěžili až doma na druhý den. 

A tak jsme již potmě za občasného deště dorazili naším komfortním 
zájezdovým autobusem zpět do naší vísky, netuše, že náš návrat budou 
„očekávat“ dokonce dvě hasičské jednotky!  

Co říci na závěr. Příště pojeďte tež, ať se taky trochu sportovně, kulturně a 
spolkově pobavíte! 

Autor:  účastník zájezdu (jméno je redakci známo) 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v měsíci  září tohoto roku oslavili, či oslaví  paní : 
 
Eva Svobodová 
 
Za Obec Pazdernu přejeme  
hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
V Pazderně 26.9.2016 
                                   
 Ing. Jana Potiorová 
        Starostka 
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POZVÁNKA 
 

 

Obec Nošovice 
Místní knihovna Nošovice 

Místní knihovna Dobrá 

 

pořádají ve čtvrtek 

 6. 10. 2016 v 17 hodin 
 

 přednášku  
 

PUPENY LÉČÍ 
 

Místo konání: Obecní dům Nošovice 
87, 1. patro 

 
Přednášející: Mgr. Jarmila Podhorná, majitelka a zakladatelka firmy 

„Naděje“  

 
 

Po přednášce možnost využít nabídky sestavení osobní kúry z bylin přímo 
na vaše zdravotní potíže paní Mgr. Jarmilou Podhornou a jejich zakoupení 

na místě.  
 

www.nadeje-byliny.eu 
 

 Další informace na tel. 725 144 014 
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                                    INZERCE 
 

 


