
 

 

 

 
 

SLOVO STAROSTKY: 
 

Vážení občané,  
 dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci.  Právě byla dokonč
rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy
zbrojnice. Nyní zbývá ještě pořídit nové vybavení. Poté již mů
přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístě

Obecního úřadu s úřednicí, kancelář starosty a také zasedací místnost.
Na jaře letošního roku byl obecní úřad panem farář

informován o špatném stavu střechy na věži místní kaple. Nechali jsme tedy provézt 
odborný průzkum, který shledal, že střecha na věži je v havarijním stavu a je pot
v co nejkratším termínu provést její kompletní opravu. Vzhledem k
historický objekt, je momentálně odbornou firmou zpracovávána projektová 

 byla dokončena stavební část 
řízemí budovy hasičské 

oté již může být Obecní úřad 
vých reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář 

cí místnost. 
panem farářem Mgr. Motykou 

ži místní kaple. Nechali jsme tedy provézt 
havarijním stavu a je potřeba 

nejkratším termínu provést její kompletní opravu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
 odbornou firmou zpracovávána projektová 
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dokumentace stávajícího stavu, která bude sloužit jako řádný podklad pro provedení 
rekonstrukce střechy tak, aby byl po opravě zachován původní vzhled kaple a 
historická hodnota. Poté bude provedena samotná oprava, která prob
podzim tohoto roku. Do té doby je v kapli z bezpečnostních důvodů
aby při zvonění nedocházelo k přenášením rázů do zdiva kaple
případnému narušení konstrukce střechy na věži.  

Vzhledem k tomu, že nám bylo potvrzeno přidělení dotace na opravu sociálního 
zařízení a jímky v budově bývalé školy, která musí být realizována do konce
roku, je připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. O tomto projektu 
informujeme v samostatném bodě tohoto zpravodaje. 

 Zároveň se pomalu  blíží konec funkčního období současného zastupitelstva 
obce, které je v čele obce od druhé poloviny listopadu roku 2010. 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. Díky dvěma dotacím z rozpočtu Moravskoslezského kraje a jedné 
dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Ministerstva Zemědělství jsme mohli realizovat 
nejnutnější opravy, na kterých závisela životnost budovy bývalé školy (oprava st
nebo např. řešení havarijního stavu propustku a tím bezpečnosti provozu na místní 
komunikaci ve směru na Bruzovice. Úspěchem bylo i dořešení soudního sporu kv
reklamaci stavebních prací na tenisovém kurtu sportovního a výletního areálu, který 
vrátil zpět do rozpočtu obce 550 000 Kč. Těší nás také realizac
herních prvků na dětském hřišti nebo právě vytvoření pěkných reprezentativních prostor 
pro Obecní úřad. Tyto dva projekty jsme mohli realizovat díky vlastním uspo
finančním prostředkům. Je pravdou, že se ve srovnání s většími sousedn
jedná spíše o menší projekty, které nejsou na první pohled až tak vid
malou obcí s velmi omezenými finančními prostředky a za přípravou a realizací t
projektů se skrývá spousta práce, kterou vykonáváme jako neuvoln
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 úsp
Vrámci oslav 15. Výročí založení Mikroregionu Žermanické a Tě
ukončení funkčního období jednotlivých zastupitelstev obcí v mikroregionu budou 
vydány dvě informativní brožury o jednotlivých obcích a v
projektech. Tyto brožury Vám budou doručeny do poštovních schránek po

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala současným zastupitel
Vám občanům za trpělivost a kandidátům v nadcházejících komunálních volbách 
mnoho úspěchů.   

                          V Pazderně 10.9.2014          Ing. Jana Potiorová
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ůvodů zakázáno zvonění, 

 do zdiva kaple, k otřesům stěn a 

lení dotace na opravu sociálního 
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Tyto dva projekty jsme mohli realizovat díky vlastním uspořeným 
ětšími sousedními obcemi 

ní pohled až tak vidět. Nicméně jsme 
řípravou a realizací těchto 
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navíc se stejnou mírou 
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 informativní brožury o jednotlivých obcích a v nich realizovaných 
eny do poštovních schránek počátkem října. 

asným zastupitelům za spolupráci, 
nadcházejících komunálních volbách 

Ing. Jana Potiorová, starostka 
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE:  
 

1. OZNÁMENÍ O DOB Ě A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZA
OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 
 

Starostka obce Pazderna podle § 29 odst. 1  zákona č. 491/2001
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších p
§ 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Č

změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších př

                                              o z n a m u j e : 

Volby do Zastupitelstva obce Pazderna a do Senátu Parlamentu 
                v pátek dne        10. 10. 2014     od 14.°° hodin  do  22.°° hodin
                v sobotu  dne     11. 10. 2014     od   8.°° hodin  do  14.°° hodin
 
        Případné II. kolo voleb do Senátu se uskuteční 17. a 18.října 2014
 
Místem konání voleb je volební místnost v kulturním zařízení obce 
     Pazderna, Pazderna č.p. 61 ( bývalá škola). 

Voliči bude umožněno hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo státní ob
jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit. 

Voliči bude umožněno hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožn

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

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) dů

v úředních dnech a  ve dnech voleb okrskovou volební komisi (tel. 775
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém p
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, ú
obálkou a hlasovacími lístky. 

 

 

ZASTUPITELSTEV 

2001 Sb.,  o volbách do 
ějších předpisů a podle 

. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o 
ějších předpisů 

a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: 
od 14.°° hodin  do  22.°° hodin 
od   8.°° hodin  do  14.°° hodin 

18.října 2014 

řízení obce   

ve volbách do zastupitelstev obcí poté, kdy 
eské republiky nebo státní občanství státu, 
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řede dnem voleb  hlasovací 
že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
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dnech voleb okrskovou volební komisi (tel. 775 594 910) o to, 
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ízena. V takovém případě okrsková 
enosnou volební schránkou, úřední 
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2. M ÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY ZA ROK 2014 
 

K 30.9.2014 skončí splatnost místního poplatku za odpady pro letošní rok. Ob
kteří dosud nemají tento poplatek uhrazen, mají možnost zaplatit osobn
úřadě v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet obce
 č. 1681976379/0800.  
Variabilní symbol:   číslo popisné domu 
Zpráva pro příjemce:  název místního poplatku 
Popis příjemce:  příjmení a jméno plátce 
 
Poplatek činí 460 Kč/osoba/rok. 

 
3. DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE SM ĚRU PAZDERNA BRUZOVICE

 
Obecní úřad v Pazderně byl informován, že v období 14.9.2014 –
silnici III/4733 v obci Pazderna , poblíž opraveného propustku ve sm
prováděna sanace pravého svahu této komunikace, který je poškozen vodní erozí a 
dochází zde k propadání krajnice této krajské silnice. Z důvodu provád
prací musejí řidiči v tomto místě po dobu realizace sanačních prací po
dopravním omezením v podobě částečného uzavření jednoho jízdního pruhu 
komunikace. Z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu v
nepřehledném úseku bude v místě instalováno světelné zařízení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecní úřad 

pro letošní rok. Občané, 
í dosud nemají tento poplatek uhrazen, mají možnost zaplatit osobně na obecním 

čet obce 

RUZOVICE  

– 13.12.2014 bude na 
obci Pazderna , poblíž opraveného propustku ve směru na Bruzovice 

na sanace pravého svahu této komunikace, který je poškozen vodní erozí a 
ůvodu provádění stavebních 

čních prací počítat s 
ení jednoho jízdního pruhu 

čního provozu v tomto 

Obecní úřad 
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4. OZNÁMENÍ O PROVÁD ĚNÍ REVIZE KATASTRU NEMO VISTOSTÍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTOSTÍ  



 

6                                  
 

5. OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZA ŘÍZENÍ V  BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY

KULTURNÍM ZA ŘÍZENÍ  
 

Na základě usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje ze dne 12.6.2014 byla 
žádost o dotaci na realizaci rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace v
bývalé školy vybrána k finanční podpoře. Na realizaci projektu „Oprava kanal
a sociálního zařízení kulturního centra v obci Pazderna“ tak bude obci poskytnuta 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50% uznatelných náklad
max. výše 241 800 Kč.  
Realizace projektu předpokládá opravu stávající jímky a úpravu
vnitřních prostorách budovy bude na chodbách v prostoru od spojovacích dve
v kulturním zařízení k sociálnímu zařízení provedena nová keramická dlažba, v
obkladu schodiště a podlahy samotného sociálního zařízení. Dále budou prove
nové keramické obklady na sociálním zařízení, osazeny nové dveř
nové osvětlení a rovněž nové zařizovací předměty. Bude provedena také oprava 
rozvodů tepla a osazeny nová topná tělesa.  Prostory budou opat
výmalbou. Realizace projektu je přepokládána v období od poloviny 
tohoto roku. Realizace tohoto projektu naváže na opravu společenských prostor v
2008, kdy proběhla rekonstrukce kulturního sálu, vstupních prostor do kulturního 
zařízení a kuchyně a rovněž projekt opravy střechy této budovy v
Krásné společenské prostory pro kulturní a volnočasové aktivity doplní i nov
zrekonstruované sociální zařízení.  
Upozorňujeme, že po dobu realizace stavebních prací nebude možné užívat prostory 
kulturního zařízení ke kulturním účelům a rodinným oslavám. O p
zahájení a ukončení prací budete včas informování. Děkujeme za pochopení.
 

6. MOŽNOST EXKURZE V  AUTOMOBILCE HYUNDAI  
 

Společnost Hyundai nabídla našim občanům možnost exkurze ve svém závod
Nošovicích. Pokud by byl zájem, je možné ze strany obecního úř
exkurzi zorganizovat. Je ale nutné tento zájem na obecní úřad 
termínu 10.10.2014, aby bylo možné exkurzi dopředu naplánovat. 
Exkurze probíhají vždy ve skupinách o minimálním počtu 10 lidí  a jejich pr
následující:  
Začíná prezentačním filmem společnosti, pak následuje prohlídka výrobních hal 
HMMC v návštěvnických vláčcích, zahrnující lisovnu, svařovnu, finální montáž a 
převodovkárnu.  

 BÝVALÉ ŠKOLY , DNEŠNÍM 
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Vzhledem k tomu, že je doprava realizována na návštěvnických vláč
pro seniory. Děti se mohou zúčastnit až od 10 let věku.   

Zájem o exkurzi lze na OÚ Pazderna nahlásit elektronicky na e
obec@pazderna.eu nebo telefonicky na tel 558 641315 nebo775594910. Nahlásí se 
jméno a počet zájemců o exkurzi. 

 
7. NABÍDKA BEZPLATNÝCH VZD ĚLÁVACÍCH KURZ Ů 

 
V rámci projektu „Podpora vzdělávání v malých obcích Ústeckého a 
Moravskoslezského kraje“ pro ekonomicky aktivní obyvatele obcí v
kraji do 2 000 obyvatel, který vyhlásilo Ministerstvo školství, byla naší obci nabídnuta 
možnost realizovat přímo u nás v obci bezplatné vzdělávací kurzy
tématikou. 

1. FINANČNÍ GRAMOSTNOST  ( délka jednoho kurzu 4 hodiny
Informační gramotnost, peněžní gramotnost, cenová a rozpočtová gramotnost

2. SPOTŘEBITLSKÁ GRAMOSTNOST ( délka jednoho kurzu 4 hodiny
Nekalé praktiky obchodníků, soudní a mimosoudní řešení sporů
instituce na obranu spotřebitele 

3. ZÁKLADY PODNIKÁNÍ (D élka 1 modulu 4 hodiny, celkem 6 modul
BOZP a legislativa, marketing, finance a účetnictví, komunikační dovednosti,

využití informačních technologií, tvorba konceptu podnikatelského zám
závěrečná zkouška 

 
4. ZÁKLADY PRÁVNÍHO VZD ĚLÁNÍ ( délka 1 modulu 4 hodiny, celkem 2 

moduly: 
Základní orientace ve smlouvách, základní orientace v novém Obč

5. ZÁKLADY PO ČÍTA ČOVÝCH DOVEDNOSTÍ (D élka 1 modulu 4 
hodiny, celkem 9 modulů: 

Základy práce na PC, PC pro mírně pokročilé, základy práce na internetu,
pro praktický život, základy zpracování textů na PC, multimédia na po
počítačová bezpečnost 

 
Kurzy lze v obci realizovat, pokud se na daný typ kurzu přihlásí 
Kurzu se mohou zúčastnit nejen ekonomicky aktivní obyvatelé, ale i d
by byly realizovány pravděpodobně v průběhu jara 2015 v našem kulturním za
Váš případný zájem sdělte na Obecní úřad Pazderna do 30.9.2014. 

vnických vláčcích, je vhodná i 

na e-mailovou adresu 
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8. SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ  
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9. UPOZORNĚNÍ ČEZ 
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
 

              LETNÍ OBECNÍ SLAVNOST 
Dne 26.7.2014 proběhla ve Výletním a sportovním areálu v obci 
Pazderna Letní obecní slavnost, kterou 
podpořila společnost Hyundai Motor 
Manufacturing Czech, s.r.o. v rámci 
programu Dobrý soused 2014. Pro děti 
byl připraven dvouhodinový zábavný 
program s klaunem Pepinoprckem, 
soutěže a skákací hrady. Příchozí měli 
možnost si jako památku na tento den 
nechat namalovat vlastní karikatury, 

které během celého odpoledne na p
maloval známý karikaturista Václav 
Šípoš.  Od 17 hodin 
cimbálová muzika Jagár z

program zakončila frýdecko-místecká 
skupina Hornet. V podvečer proběhly 
také soutěže pro dospělé. O bohaté 
občerstvení se postaral Sbor 
dobrovolných hasičů Pazderna.  

Za obec Pazdernu bych tímto cht
velmi poděkovat p. Vrublové a 
kolektivu za výborné domácí kolá
dále klubu rodičů a zastupitel
pomáhali při organizaci d
soutěží a zejména všem 
dobrovolných hasičů
na přípravě, organizaci a pr
akce! Dík patří rovn
Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovaru 

Radegast, která podpořila soutěže pro dospělé.  

 

KULTURNÍHO ŽIVOTA  

obci 

hem celého odpoledne na přání 
maloval známý karikaturista Václav 
Šípoš.  Od 17 hodin pak zahrála 
cimbálová muzika Jagár z Havířova a 

Za obec Pazdernu bych tímto chtěla 
ěkovat p. Vrublové a 

kolektivu za výborné domácí koláče, 
čů a zastupitelům, kteří 

ři organizaci dětských 
ží a zejména všem členům sboru 

dobrovolných hasičů, kteří se podíleli 
ě, organizaci a průběhu celé 

ří rovněž společnosti 
ský Prazdroj, a.s., Pivovaru 
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NÁVŠTĚVA  NEJVYŠŠÍHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI HYUNDAI 

MANUFACTURING CZECH V  OBCI PAZDERNA
 

Dne 8.9.2014 jsme v obci Pazderna 
přivítali zástupce nejvyššího vedení 
společnosti Hyundai Motor Manufacturing 
Czech, s.r.o.,  v čele s prezidentem 
společnosti  panem Dongwoo Choiem, 
které do naší obce zavítalo u příležitosti 
tradičního korejského svátku Čusok, tj. 
Dne díkůvzdání. Tento svátek je jedním z 
největších korejských rodinných svátků, 
kdy se scházejí rodiny u společného stolu k 
velké sváteční hostině a uctívají své 
předky. Při této příležitosti byli hosté 
obdarováni malou výslužkou tradičních domácích koláčků a jako upomínku na naši 
obec také ručně zdobeným perníkem s vyobrazením obecní kaple a znaku obce. Tímto 
bych chtěla poděkovat paní Aleně Velčovské za její krásné výrob
reprezentovaly naši obec. 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v měsících  srpen, září a říjen  oslavili, či oslaví :
 

Němcová Marie 
Weissmanová Jarmila 
Oborná Naděžda 
Weissmann Vlastimil 
Vrublová Yveta 
Kaločová Vladislava 
Jenisová Renáta 
Sikorová Stanislava 
Rada Jindřich 
Vrubel Václav 
Baran František 

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

 

YUNDAI MOTOR 

AZDERNA  

č ů a jako upomínku na naši 
vyobrazením obecní kaple a znaku obce. Tímto 

ovské za její krásné výrobky, které 

či oslaví : 

ěstí, zdraví, životní pohody a 
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PLACENÁ INZERCE 
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KOSMETICKÉ SLUŽBY    MGR. PAVLA KONŮPKOVÁ , MOBIL   

 
Lifting  – nová technika masáže obličeje 
            -aktivuje výživu kůže 
            -zlepšuje krevní oběh, barvu kůže a její dýchání 
            -odplavuje odpadové látky 
            -zmírňuje svalovou únavu 
            -vyhlazuje vrásky 

Masáž lávovými kameny 
Tato terapie má hluboké relaxační účinky.  
             -zbavuje stresu a napětí v těle 
             -blahodárně působí na ztuhlé svaly, bolesti hlavy a lymfatický systém
             -pomáhá při detoxikaci, upravuje potíže s trávením 
             -posiluje imunitní systém, zlepšuje koncentraci a spánek 

Líčení, čištění pleti, masáž obli čeje a dekoltu, barvení řas a obo č
obočí, depilace obli čeje, depilace t ěla 
 
ARTISTRY, E.FUNKHOUSER, NUTRILITE – produkty pro zdraví a krásu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBIL   606 223 062 

sobí na ztuhlé svaly, bolesti hlavy a lymfatický systém 

as a obo čí, úprava 

produkty pro zdraví a krásu  
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