
 

 

 

 
 

SLOVO STAROSTKY: 
 

Vážení občané,  
dovolte mi pár slov 
k aktuálnímu dění v obci.  Na 
konci června byla dokončena 
rekonstrukce trubního 
propustku pod MK „Na 
Skotni“, která byla 
spolufinancována z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. 
V procesu je zpracování 
projektové dokumentace pro 
výstavbu chodníků v obci 
Pazderna. Bližší informace 
jsou uvedeny v samostatném 
bodě zpravodaje. Po několika 
podnětech z řad občanů byla 
oslovena Policie ČR s žádostí 
o zlepšení kontroly 
dodržování silničních 
předpisů v obci, proto jsme 
v posledních měsících 
zaregistrovali policejní hlídky 
na území obce. Na silničním provozu se však tato skutečnost bohužel téměř 
neprojevila. Zároveň byla na Magistrát města Frýdku-Místku podána žádost o 
posunutí značek označujících začátek a konec obce směrem k autobusové 
zastávce “ U kříže“, ale do dnešního dne jsme však neobdrželi odpověď.  

Pomalu se blíží konec funkčního období současného zastupitelstva obce, 
které je v čele obce od listopadu 2014. Za dobu svého působení se snažilo řešit 
aktuální problémy, které v obci byly, splácet závazky z minulých období a 
realizovat nové projekty tak, aby nedocházelo k zadlužování obce a naopak byla 
vytvořena finanční rezerva na budoucí finančně náročný projekt stavby 
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chodníků. Díky dvěma dotacím z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dvěma 
dotacím z Programu obnovy rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj či 
podpoře přeshraniční spolupráce přes DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické 
přehrady jsme mohli realizovat opravy jako rekonstrukci antukového 
tenisového kurtu na multifunkční hřiště s umělým povrchem, kompletní obnovu 
kaple svatého Jana Nepomuckého a také zahájit přípravu na tolik žádaný a 
postrádaný chodník. Úspěchem je také dořešení soudního sporu 
s provozovatelem výletního a sportovního areálu kvůli jeho neuhrazeným 
finančním závazkům.  Těší nás také dořešení opravy posledního havarijního 
propustku pod MK3, realizace generální opravy místní komunikace MK2 
směrem ke Kovářovým formou provedení nového souvislého povrchu a 
samozřejmě také přesídlení obecního úřadu do nově zrekonstruovaných prostor 
v hasičské zbrojnici. Tyto dva projekty a rovněž část opravy kaple jsme mohli 
realizovat díky vlastním uspořeným finančním prostředkům. V neposlední řadě 
musíme také zmínit projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“, kdy za podpory 
Operačního programu životní prostředí byl do obce pořízen nákladní automobil 
na svoz biologicky rozložitelného odpadu s kontejnery a zaveden systém sběru 
a nakládání s ním. Byla provedena rovněž kompletní obnova a náhrada nových 
nádob na tříděný odpad. Je pravdou, že se ve srovnání s většími sousedními 
obcemi jedná spíše o menší projekty. Nicméně jsme malou obcí s velmi 
omezenými finančními prostředky a za přípravou a realizací těchto projektů se 
skrývá spousta práce, kterou vykonáváme jako neuvolnění zastupitelé ve svém 
volném čase a při svých vlastních zaměstnáních, a navíc se stejnou mírou 
odpovědnosti, jako zastupitelé, kteří své funkce vykonávají namísto své práce a 
jsou pro jejich výkon ze svého zaměstnání plně uvolněni. O to více nás tyto 
úspěchy těší.  
U příležitosti ukončení funkčního období jednotlivých zastupitelstev obcí v 
mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, tedy i v naší obci byla vydána 
informativní brožura o jednotlivých obcích a v nich realizovaných projektech. 
Tato brožura Vám bude doručena do poštovních schránek spolu s  tímto 
zpravodajem. 

Jelikož jsem se z časových a pracovních důvodů rozhodla po 12 letech 
v obecním zastupitelstvu a 8 letech ve funkci starostky ukončit své působení 
v orgánech obce a v nadcházejících volbách již znovu nekandidovat, dovolte mi 
na závěr poděkovat současným zastupitelům, zaměstnancům obce a zejména 
účetní Marcele Bartkové za spolupráci, Vám občanům za trpělivost a popřát 
budoucím zastupitelům mnoho úspěchů při realizaci svých záměrů pro rozvoj 
naší obce.                           

  
                          V Pazderně 10.9.2018         Ing. Jana Potiorová, starostka 
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV 

OBCÍ  
Starostka obce Pazderna podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje, že volby do zastupitelstva obce se uskuteční 

         v pátek    dne     5. 10. 2018     od 14.°° hodin  do  22.°° hodin 
         v sobotu  dne     6. 10. 2018     od   8.°° hodin  do  14.°° hodin 

a místem konání voleb bude zasedací místnost obecního úřadu Pazderna, 
Pazderna č.p. 65. 

 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a 
státní občanství  České  republiky nebo státní občanství státu, jehož 
příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1 
zákona č. 491/2001 Sb., a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému 
průběhu voleb. 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. 

Tel. č. pro tyto účely  775 594 910 

 

Upozornění k hlasování 
Hlas voliče je, mimo jiné, neplatný, jestliže neoznačil na hlasovacím lístku 
ani volební stranu, ani žádného kandidáta. 

Bude-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku 
v záhlaví jejího sloupce a současně budou označeni kandidáti volební strany 
křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nebude 
přihlížet. 



 

4                                  
 

2. OČKOVÁNÍ PSŮ 

Ve čtvrtek 27.9.2018  v době 16.00 – 17.00 hod proběhne na parkovišti u 
kulturního zařízení (č.p.61)  OČKOVÁNÍ PSŮ.  

Očkování provede MVDr. Mašek. Cena za očkování 100,-Kč/pes.  
 

3. SBĚR ELEKTROODPADU 

Odběr elektroodpadu na Obecním úřadu Pazderna proběhne ve dnech 
1.10. a 3.12. 2018, a to v úředních hodinách:  

po, st 8.00 – 12.00 – 13.00-17.00 hod 
 

4. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat 
v sobotu 15. 9. 2018 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!! 

5. SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkoviště 
U HŘBITOVA v Pazderně dne  15.9.2018  
 
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! 
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6. INFORMACE K PROJEKTU„CHODNÍK V OBCI PAZDERNA“ 
 

Na počátku roku byla podepsána smlouva o 
dílo se společností AWT Rekultivace, a.s., 
která byla vybrána jako zhotovitel 
projektové dokumentace pro výstavbu chodníku v obci Pazderna. 
Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Chodník v obci Pazderna“ 
je podpořeno dotací z dotačního programu „ Program na podporu přípravy 
projektové dokumentace 2017“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro 
územní a stavební řízení, a také pro provedení stavby. Součástí je také 
inženýrská činnost spojená s vyřízení územního a stavebního rozhodnutí pro 
povolení stavby. V rámci přípravy projektové dokumentace zástupci obce 
na pracovních schůzkách s projektanty upřesnili předpokládaný rozsah, 
provedení a vedení chodníku. Zastupitelstvo obce po posouzení místních 
poměrů rozhodlo, že chodník v celkové délce cca 1500 m bude veden po 
pravé straně ve směru z Dobré na Bruzovice. Bude začínat u odbočky 
z hlavní silnice  III/4733 na MK5, tj. na Horní Domaslavice, povede ke 
kulturnímu zařízení, kde bude přerušen. Další část bude pokračovat za kaplí 
a bude ukončena u odbočení na místní komunikace MK8 před propustkem, 
na který naváže. Chodník bude zhotoven ze zámkové dlažby. Problematický 
úsek chodníku od kulturního zařízení ke hřbitovu, jehož součástí je také 
nový autobusový záliv, je součástí projektu úpravy nevyhovujícího 
dopravního napojení krajských silnic III/4733 a III/4737“ Správy silnic 
Moravskoslezského kraje (dále jen SSMSK) a není tudíž součástí obcí 
připravované stavby. Momentálně má být projektanty svoláno jednání mezi 
vedením obce, projektanty a správou silnic, na kterém by měla být 
dojednána koordinace stavby chodníku realizovaného obcí s projektem 
SSMSK, časový předpoklad realizace obou projektů, respektive možnost 
případného vyjmutí dotčeného úseku chodníku z projektu SSMSK a jeho 
příprava obcí jako samostatné etapy vlastními silami. 

   V rámci stavby bude vyřešeno také odvádění srážkových vod z komunikace 
a okolních polí. Z důvodu terénních komplikací bude úsek pod pilou BKW, 
přes drobnou vodoteč přemostěn kovovou lávkou. V současné době jsme 
obdrželi seznam dotčených pozemků a budeme jednat s vlastníky ohledně 
vypořádání majetkoprávních vztahů v rámci dočasného a trvalého záboru 
pozemků pod stavbou. 

 



 

6                                  
 

7. REKONSTRUKCE PROPUSTKU POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ MK3 V OBCI 

PAZDERNA  
 
V průběhu června byl realizován projekt 
„Rekonstrukce trubního propustku pro místní komunikací MK3 v obci 
Pazderna“, podpořený dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“. 
Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce propustku pod místní 
komunikací MK3 „Na Skotni – u Plasgurových“. Vrámci stavebních prací 
bylo nahrazeno poškozené betonové potrubí novým potrubím z plastové 
korugované roury o průměru 600 mm, dále provedena dlažba u vtoku i 
výtoku propustku. Nově byla provedena železobetonová čela propustku, 
včetně jejich ukotvení ocelovými pruty a následná oprava povrchu 
komunikace v místě propustku, včetně terénních úprav břehu vodoteče s 
urovnáním zeminy a osetí travním semenem. Provedením projektu byl 
odstraněn havarijní stav propustku. Celková cena díla činila 253 813 Kč, 
z toho částka 152 262 Kč byla uhrazena z dotace. Zbylou část nákladů 
uhradila obec z vlastního rozpočtu. 
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* Pozn. od II. pololetí roku 2018 byla z důvodu přeplněnosti odpadních nádob navýšena četnost svozu 
papírového odpadu  

* 
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9. UPOZORNĚNÍ ČEZ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 
 

              OBECNÍ ZÁJEZD „JESENÍKY 
 

Z deníčku účastníka 
zájezdu  

Exkurze v přečerpávací 
elektrárně Dlouhé stráně, 
prohlídka jeskyně Na 
Pomezí a lázní Jeseník to 
byl program letošního 
obecního zájezdu, na 
který jsme se vydali 9. 
června. Odjezd autobusu 
v brzkých ranních 
hodinách si nevyžádal žádnou oběť (nikdo nezaspal), ale u dvou přihlášených 
dětí vypukla dětská choroba a tak jsme se vstříc nezapomenutelným zážitkům 
vydali v počtu 47 zájezdníků. Po zhruba 2,5 hodinách poklidné jízdy nabíráme 
v Koutech nad Desnou, po krátké přestávce, kterou někteří využili k prohlídce 
expozice Koutecký les, průvodce, který nás následně provázel celou exkurzí po 

Dlouhých stráních. 
Nejdříve jsme 
autobusem dojeli 
k infocentru elektrárny, 
kde jsme  absolvovali 
přednášku a promítání 
filmů a následně jsme se 
pěšky přesunuli  do 
útrob hory podle níž 
elektrárna nese název, a 
ve které se nachází. Za 
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slunečného, ale dusného počasí, které dávalo tušit, že nějakou tu bouřku máme 
v patách,  následoval výjezd autobusem  k dolní nádrži a následně, za již 
zatažené oblohy, k nádrži horní. Na horní nádrži nacházející se ve výšce 1 350 

m  nad mořem nám 
průvodce dal zhruba 0,5 
hodinový čas na to, 
abychom si ji mohli 
dokola obejít, a většina 
z nás toho také ráda 
využila. I přes ne zrovna 
ideální rozhledové 
podmínky se nám podařilo 
vidět nejvyšší horu 
Jeseníků Praděd s 
typickým vysílačem.  

Cestou dolů zpět do Koutů nad Desnou, kde jsme měli objednán oběd, nás již 
zastihl déšť. Náš přejezd přes Červenohorské sedlo byl doprovázen už ne 
deštěm, ale přívalovým lijákem, nemohli jsme si tedy vizuálně zcela užít 
krásné, pár let opravované, silnice. V Bělé pod Pradědem však už zase bylo po 
dešti a vše nasvědčovalo tomu, že u jeskyně Na Pomezí deštníky nebudeme 
potřebovat. Záhy, ale 
došlo k chybě řidiče 
autobusu a my, místo toho 
abychom odbočili v obci 
Lipová-lázně na město 
Javorník, tak jsme jeli 
směrem na Hanušovice a 
úspěšně se téměř 14 km 
svému dalšímu cíli 
zájezdu vzdalovali. 

Zpoždění o cca 40 minut, 
pak znamenalo posunutí 
objednaných prohlídek v jeskyni, i když nakonec bylo štěstí, že vůbec ještě 



 

12                                  
 

nějaké volné časy byly. 
Vzhledem k následnému 
časovému skluzu a také 
tomu, že pan řidič si 
svévolně upravil 
předpokládaný čas 
večerního příjezdu 
(značně podcenil naši 
touhu po cestování), nám 
na prohlídku lázní 
Jeseník zbyla pouhá 
hodina. Prohlídka se 
však pro většinu z nás  zúžila na interiéry kaváren, cukráren a restauračních 
zařízení. Posilnění jsme pak po sedmnácté hodině vyráželi zpět k domovu, 
netušíc, že ten, kdo si ke kávě nedal místo cukru aspoň dva Kinedryly bude 
hořce litovat. Jízdu, za kterou by se nemusel stydět ani japonský Šinkanzen 
(rychlostí, ne bezpečností), a o které jsme si chvílemi mysleli, že bude určitě  
následující den v Krimi zprávách na Primě katastrofická reportáž, jsme nakonec 
zakončili celí, i když trochu zelení, po půl osmé večer na Pazderně. Pan řidič 
autobusu později „dobrovolně“ po intervenci obce uznal, že se „přece jen“ do 
jeho služeb chybička vloudila a dal naší obci na zájezdový autobus slevu. Ale 
příště ať už s námi raději nepočítá! 

Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout na obecních stránkách. 
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 UKONČENÍ PRÁZDNIN 
 
Poslední prázdninová sobota, která připadla na 1. září byla  
v obci věnována ukončení prázdnin. Sbor dobrovolných hasičů, 
za podpory obce a fondu „Dobrý soused 2018“ společnosti Hyundai Motor 
Manufacturing Czech, spol. s r.o. uspořádal soutěžní a zábavné odpoledne. Pro 
děti byly připraveny hasičské a sportovní soutěžní disciplíny, jako např. 
překážková dráha, požární útok, hašení, hod na cíl, střelba na cíl apod. Každý 
účastník obdržel hasičský diplom a sladkou odměnu. Nechyběla ani živá hudba 
a podával se domácí guláš, uzené klobásky přímo z udírny a také čepované pivo 
a jiné dobroty. Přestože z počátku akci nepřálo počasí, po dešti se areál naplnil a 
děti si odpoledne užily. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v  měsících květen - září 2018  oslavili, či oslaví pan/paní: 
 
 
REICHOVÁ LUDMILA 
NĚMEC JIŘÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PLACENÁ INZERCE 
  
 

Mgr. Karin Kulčárová, advokát 
Tel: 722 120 446 

Mail: kulcarova@vasadvokat.eu 
www.vasadvokat.eu 

Nabízím poskytování právních služeb v celé řadě právních 
odvětví, zejména v odvětví práva občanského, rodinného, 

pracovního, obchodního, trestního, správního. Dále nabízím 
ověřování podpisů, konverzi dokumentů a vedení účtů 

úschov. 
Poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám při 

komplexním právním zastoupení, či pouze při 
jednorázovém poskytnutí právní služby, v místě sídla nebo 
pobočky advokátky, dle přání klienta také v bydlišti fyzické 

osoby či v sídle společnosti. 
Pobočky:           Sídlo: 
Lučina 392, 739 39 Lučina               Údolní 567/33U 
Dvora 154, 747 15 Šilheřovice                    602 00 Brno 
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MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK - Doma až do konce 

Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však 
organizace, které Vám v tom pomohou. 

Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a 
nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit 
na mobilní hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o 
nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života 
strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od 
fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme rodiny, 
které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka 
Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, 
fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti 
mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
„Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Našim cílem je udržet 
vysokou kvalitu života až do úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás 
povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje 
Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého 
muže: „Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. 
Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i 
odborné) nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, 
který mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ 
Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat. 

 Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.   

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 
727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.  
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