
 
    červen 2019 

 

 
Vážení spoluobčané, 

 

opět se Vám dostává do rukou obecní zpravodaj, 

prostřednictvím něhož Vás informujeme o dění v obci. Věříme, 

že informace, které v něm najdete, pro vás budou zajímavé, a 

že si také se zájmem přečtete o kulturních a jiných akcích, 

které se v uplynulých měsících v obci konaly. 

Začíná léto a s ním spojené prázdniny, tedy čas  výletů a 

dovolených, posezení s přáteli,  ale také čas zpracovávání 

ovoce a jiných výpěstků, houbaření a dalších aktivit, které 

jsou s létem spojené. Ať už budete trávit čas prázdnin, 

jakkoliv, tak Vám přejeme šťastný návrat z cest, příznivé 

počasí na úrodu a dětem aktivní odpočinek od školních 

povinností. 

 

 

                                                Obecní úřad Pazderna 
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JAK JSME NA TOM S CHODNÍKEM V OBCI 

Rádi bychom Vás informovali, jak pokračuje příprava výstavby chodníku 
v naší obci. Momentálně jsme ve fázi přerušeného stavebního řízení. Opět 
čekáme na vyjádření Policie ČR, která si vymínila úpravy v projektové 
dokumentaci. Chodník je v projektu rozdělen na dvě samostatné části tak, 
abychom je mohli postavit nezávisle na sobě. První a finančně náročnější 
část vede od křižovatky u kaple sv. Jana Nepomuckého (kaple) po odbočku 
na Horní Domaslavice. Zde se budeme pro stavbu snažit získat dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. U druhé části, která je 
plánovaná opět od křižovatky u kaple po konec naší obce ve směru na 
Bruzovice, máme v plánu požádat o dotaci MAS Pobeskydí. Pevně věřím, že 
se nám podaří získat dotaci na stavbu alespoň jednoho z úseků, abychom 
začali stavět co nejdříve. V příštím roce bychom také rádi zahájili  přípravu 
projektu na pokračování chodníku ve směru na Dobrou.  Zpracování 
projektové dokumentace a získání stavebního povolení trvá několik let, 
proto chceme začít již nyní, abychom byli připraveni se včas ucházet o 
dotace na stavbu.  

 

DOPRAVNÍ SITUACE V NAŠÍ OBCI 

Jak jsme již nastínili v předchozím zpravodaji, bylo svoláno jednání za 
účelem projednání podnětu občanů k dopravní situaci v naší obci. Současně 
s podněty byly projednány i návrhy projektanta chodníku, které se také 
týkaly úpravy dopravního značení. Jednání se zúčastnili zástupci Policie ČR, 
Správy silnic MSK a Odboru dopravy Magistrátu Frýdek-Místek. Bohužel 
jednání nepřineslo žádný významný posun směrem k potřebám našich 
občanů.  Zástupcem Policie ČR nám bylo vysvětleno, že umístěním značky 
zákaz předjíždění by předjetí traktoru či cyklisty nebylo možné, porušení 
se trestá odebráním řidičského průkazu. Posunutí značek začátek a konec 
obce je dle návrhu projektanta chodníku ve směru na Bruzovice možné o 
cca 50 m ihned. Posun značek ve směru na Dobrou si Policie ČR podmínila 
výstavbou chodníku. Po jeho postavení se bude opět jednat, kam až nám 
povolí značky posunout. Momentálně je dle Policie i magistrátu v místě 
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dostatečný přehled nad dopravou a není důvod zde něco měnit. Abych 
nebyl nositelem pouze špatných zpráv, bylo dohodnuto, že hned za 
značkou konec obce ve směru na Dobrou bude omezena rychlost na 70 km 
v hodině až po začátek obce Dobrá. Bude zde obnoveno vodorovné i svislé 
dopravní značení. Naše obec je dále nucena označit nově dopravním 
značením všechny místní komunikace tak, aby bylo vůbec posunutí začátku 
obce Policií ČR umožněno.  
 
 

PÁR SLOV K SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V NAŠÍ OBCI 

Mezi nás všechny se rozpočítávají skutečné náklady na likvidaci odpadu, 
který u nás vznikne.  Asi největší podíl na celkových nákladech tvoří 
komunální odpad, zkrátka to co vyhodíme do svých popelnic. Náklady na 
svoz a uložení 1 tuny komunálního odpadu na skládku jsou momentálně 
cca 950 Kč. Naši zákonodárci mají v plánu minimalizovat skládkování,  a to 
by nás mělo motivovat k co nejdůslednějšímu třídění odpadů. Již teď se 
objevují návrhy, aby se cena za skládkování odpadu zvýšila na částku cca 
2000 - 2500 Kč za tunu. Pokud jednou tento návrh projde, projeví se to  
zvýšením místního poplatku za odpady.  Než v budoucnu zvyšovat poplatky 
a zatěžovat naše peněženky, raději důsledněji využívejme zavedený systém 
třídění odpadu, popřípadě se snažme odpad vůbec nevytvářet. 

Víme, že kontejnery na plasty i papír bývají velice často přeplněné, proto 
byl od  druhého pololetí tohoto roku navýšen svoz plastů i papíru. Nově 
budou doplněny na některá stanovišťě („u bývalé školy“, „u 
transformátoru“ a „na Vrchách“) kontejnery na kovový odpad, snad se 
osvědčí a budeme moci dále jejich počet rozšířit.  Dále apelujeme na ty, 
kteří odvážejí do kontejnerů na bioodpad  čerstvou trávu z větších 
pozemků, aby zvážili, zda není v jejich možnostech ji kompostovat na 
vlastním pozemku. Kompostování slouží ke snížení množství bioodpadu, a 
teprve poté co s takovýmto množstvím odpadu nemáme co dělat, tak máme 
možnost se ho zbavit uložením do kontejneru na bioodpad. Odvoz čerstvé 
trávy z vesnice na skládku do města není nejen levná záležitost, ale nemá to 
nic společného ani s ekologií. 
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Snad nám začne odpad v popelnicích na směsný komunální odpad ubývat, a 
v budoucnosti se nebudeme muset vydat cestou vážení každé popelnice a 
rozpočítávání plateb dle jejich váhy.  

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V sobotu 18. května 2019 proběhlo v kulturním sále slavnostní vítání 
nových občánků obce Pazderna, kteří se narodili v letech 2017 – 2019.  
Celkem jsme přivítali 10 dětí – Sofii Sikorovou, Štěpána Káňu, Karolínu 
Kocurkovou, Matouše Vrubla, Annu Pohludkovou, Víta Šeděnku, Matěje 
Smetanu, Romana Stechera, Ondřeje Koutného a Štěpána Koutného. 

Děti dostaly jako upomínku na tuto událost pamětní list, 
pamětní medaili obce a dětskou knížku. Knížky pro děti a 
kytičky pro maminky byly financovány z programu 
„Dobrý soused 2019“ společnosti Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o. 

Pestrý a moc pěkný kulturní program si pro nás připravily starší děti z naší 
obce, které zazpívaly, zarecitovaly a zahrály na kytaru, klávesy a flétnu. Pro 
všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění. 
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REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

V sobotu 27. dubna 2019 se ve Výletním a sportovním areálu obce 
Pazderna uskutečnila akce „Revitalizace dětského hřiště“. Spolu s občany 
Pazderny a zaměstnanci společnosti HMMC jsme zasadili kolem kulturního 
zařízení (bývalá škola) 4 nové stromy (2 platany a 2 jedle), vybudovali 
nový umělý povrch pod dětským kolotočem, umístili a zprovoznili 
repasovaný dětský kolotoč a připravili stávající dřevěné herní prvky na 
natírání. Samotný nátěr dřevěného hřiště jsme museli vzhledem ke 
špatnému počasí odložit. Projektu se účastnilo asi 30 dobrovolníků a i přes 
nepřízeň počasí jsme si akci užili a strávili příjemné dopoledne. 

Tento projekt finančně podpořila společnost Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o. (HMMC) v rámci programu „Dobrý soused společně 2019“ 
částkou 25 000 Kč. Děkujeme všem dobrovolníkům za vykonanou práci a 
společnosti HMMC za podporu. 

 
.  
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IV. OBECNÍ ZÁJEZD  
 
Letos se již tradičně mohli občané obce přihlásit na obecní zájezd, a tak se 
8. června vydalo 45 odvážlivců poznávat krásy naší vlasti. Odvážlivců 
proto, že jak řekl loni jeden z účastníku zájezdu do Jeseníků, po 
adrenalinové jízdě autobusem, dnes již mezi zasvěcenými nazývané 
„šinkansen jízda“:  „Nikdy neviš, co tě čeko.“ Pod těmi krásami se 
tentokrát skrývala propast Macocha, Punkevní jeskyně a Olomouc. 
Počasí nám tentokrát opravdu přálo, a tak většina účastníků si udělala 
pěknou procházku od horního můstku propasti Macocha k můstku 
dolnímu a dále až k návštěvnickému centru, ze kterého se vstupuje do 
Punkevní jeskyně. Bohužel po vydatných deštích v předchozích dnech 
měla řeka Punkva zvýšenou hladinu až natolik, že jsme mohli absolvovat 
na lodičkách pouze zkrácenou plavbu. Po prohlídce jeskyně se většina 
z nás dopravila do  chaty Macocha na oběd lanovkou. U chaty jsme si po 
obědě udělali skupinové foto , aby se na věky věků vědělo, komu to 
slušelo, komu víc, a komu nejvíc. 
O půl druhé odpoledne jsme se pak vydali směr Olomouc, kde jsme se 
rozešli, aby mohl každý navštívit to, co ho zajímá. Účastníci zájezdu se 
mohli projít rozáriem s překrásnými růžemi, nejznámějšími olomouckými 
sady, navštívit sbírkové skleníky, muzea, kostely, projít se po náměstích 
se zajímavými kašnami. Množství cukráren s nabídkou zmrzliny, zákusků 
a jiných pochutin, mnohé z nás svedlo na scestí, a tak nám ještě mnohé 
z krás Olomouce zůstalo na někdy příště. A tak to má být. O půl deváté 
večer, již opět zpět ve své vsi, jsme se rozešli do svých domovů unaveni, 
ale zřejmě spokojeni, neboť do uzávěrky nebyla podána žádná 
„reklamace“ . 

Již tradičně byl zájezdový autobus pro občany obce 
hrazen z prostředků z programu „Dobrý soused“, který 
vyhlašuje již několikátý rok společnost HMMC, s.r.o. 
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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 i nadále 
mohou tašky vyzvedávat u účetní Marcely Bartkové na obecním úřadě. Do 
každé domácnosti je k dispozici zdarma jedna sada tašek.                    

 

                                 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Pazderně 20.6.2019                                         Bc. Jan Šeděnka, starosta 
 
 

Své životní jubileum 50, 60, 70, 80, 90 či více let v období 
červen - srpen 2019 slaví: 
 

MICHNOVÁ JAROSLAVA 

NĚMCOVÁ MARIE 

 
 

 
 

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

- inzerce    - 
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