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NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB V OBCI 

V obci Pazderna bude dne 7. 11. 2020 v dopoledních hodinách chodit 
kominík p. L. Papřok. Cena revize + čištění komína činí 400,- Kč (pouhá 
revize bez čištění komína 350,- Kč). Občané, kteří mají zájem o čištění 
komína a provedení revize se mohou přihlašovat na obecním úřadě do 
4.11.2020 na tel.: 558 641 315 nebo 775 594 910, email: 
obec@pazderna.eu .   
 

 

HASIČI INFORMUJÍ:  TRADIČNÍ DUŠIČKOVÉ DNY JSOU ZRUŠENY  

 
V nadcházejícím období bývá v naší obci zvykem, že před Památkou 
zesnulých máme možnost se v kulturním zařízení  ohřát, dát si teplé jídlo, 
něco dobrého ke kávě nebo čaji a sejít se s rodinou nebo přáteli na kus řeči. 
V letošním roce to bohužel nebude možné.  S ohledem na vývoj pandemie 
COVID-19 a  aktuálně platná opatření nařízená Vládou České republiky 
informujeme, že  tradiční Dušičkové  občerstvení, které bylo  plánováno  
na 28.10 -1.11.2020  je zrušeno. Snad bude situace lepší příští rok.  
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TENISOVÝ KLUB PAZDERNA 

Na jaře letošního roku vznikl ze skupiny  
místních nadšenců sportu Tenisový klub 
Pazderna, jehož členové se zavázali k 
udržování samotného kurtu a zároveň o 
poskytnuté zázemí  ze strany obce. V srpnu 
se úspěšně odehrál první ročník turnaje v 
deblu. 

Momentálně  má klub 8 členů. Klub rád 
přivítá i nové  zájemce, kterým tento 
druh sportu imponuje ( tel. 734 399 578). 

 

ODEČTY VODOMĚRŮ SMVAK OSTRAVA 

Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro SmVaK Ostrava, 
v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací mění stejně jako na 
jaře způsob zjišťování spotřeby vody. 

Společnost VodoTech provádí prostřednictvím online terminálů fyzické 
odečty vodoměrů pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
také v okrese Frýdek-Místek. V důsledku nepříznivé epidemiologické 
situace v České republice a šíření nového typu koronaviru způsobujícího 
onemocnění COVID-19 se společnost rozhodla pozastavit fyzické odečty 
v domácnostech svými pracovníky a preferuje jiné formy hlášení spotřeby 
pitné vody. Cílem preventivního kroku je eliminovat riziko šíření nemoci a 
chránit zaměstnance i odběratele. 

Stejně jako na jaře bude preferováno  řešení, při kterém bude kontaktován 

odběratel telefonicky s žádostí, aby nahlásili stav vodoměru. Údaj bude 
následně zpracován v databázi společnosti. Dalšími možnostmi pro 

nahlášení stavu vodoměru je telefonicky na bezplatné zákaznické lince 

800 292 400 nebo elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.cz a 

www.vodotech.cz. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Pazderně 29.10.2020                                               Bc. Jan Šeděnka 

                                                         Starosta 

 

 

 

Své životní jubileum 50 a 60 let 
v období  říjen – listopad  2020 oslavili nebo oslaví: 

BARAN JIŘÍ 

BARANOVÁ ELIŠKA 

NOGOL JIŘÍ 

 

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



4                                  

 

 


