
 
      září 2019 

Vážení občané, 

ani nevím, jak se to mohlo stát, ale již zde máme měsíc září, dětem začala 
škola a pomalu se o slovo hlásí podzim. Jelikož pořád netušíme, jak bude 
nově vypadat křižovatka „u kaple“ a neznáme nové umístění zastávky 
autobusu, rozhodlo zastupitelstvo alespoň o opravě stávající autobusové 
zastávky. Pokud se oprava osvědčí, rádi opravíme i ostatní zastávky v naší 
obci. Jistě spoustu z vás zajímá, jak postupuje stavba chodníku. Bohužel se 
zatím marně snažíme od měsíce března získat stavební povolení. Konečně 
se nám podařily získat podklady od všech institucí a úřadů a děláme vše 
pro to, abychom měli stavební povolení do konce měsíce října. Bez 
stavebního povolení nemůžeme žádat o dotace, bez kterých si stavbu 
nemůžeme dovolit. Pevně věřím, že se to podaří a alespoň jeden z úseků 
v příštím roce postavíme. Dnes je již jisté, že v příštím roce dokončíme 
opravu kaple a rekonstrukci kulturního zařízení „bývalé školy“. Na obě 
stavby se nám podařilo získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Opravy se jistě dotknou provozu v obou budovách.  Přesný harmonogram 
oprav vyplyne až z jednání s vítězi výběrových řízení, které momentálně 
probíhají. Ještě bych chtěl zmínit případy černých skládek, které se nám 
v poslední době začaly objevovat na hranici katastru s obcí Bruzovice a 
Lučina.  Většinou se jedná o komunální odpad, stavební suť a oděvy. 
Abychom předešli dalším případům, a zajistili  důkazní materiál, zvažujeme 
pořízení fotopastí.  

                                                                                         Bc. Jan Šeděnka, starosta 
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ZRUŠENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY PAZDERNA  

Zastupitelstvo obce po dlouhém 
zvažování všech argumentů rozhodlo o 
zrušení místní knihovny v naší obci 
k datu 31.12.2019  Mimo nízkého 
využití knihovny občany naší obce a 
soustavně rostoucí náklady na provoz, 
bylo důležitým argumentem zvětšení 

společenského sálu v kulturním zařízení. Ten má momentálně 
nedostatečnou kapacitu, což limituje pořadatele. Naši čtenáři mají možnost 
navštěvovat knihovnu v Dobré popřípadě jinou knihovnu v okolí.   

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném 
přerušení dodávky elektřiny z důvodu rekonstrukce vedení nízkého napětí. 
Dodávka elektřiny bude přerušena v níže uvedených dnech a týkat se bude 
nemovitostí pod uvedenými č.p. a parc. č. 

11.09.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060666445  

parc.č. 59/3  

 

17.09.2019 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060665056  

78 ,  15 ,  16 ,  17 ,  19 ,  20 ,  21 ,  24 ,  39 ,  45 ,  49 ,  50 ,  56 ,  57 ,  59 ,  62 ,  
64 ,  65 ,  66 ,  69 ,  70 ,  73 ,  76 ,  77 ,  83 ,  86 ,  89 ,  90 ,  E1 ,  parc.č. 106/1 ,  
parc.č. 114/8 ,  parc.č. 56/4 ,  parc.č. 65/2,3  

 

23.09.2019 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060666351  

78 ,  15 ,  16 ,  17 ,  19 ,  20 ,  21 ,  24 ,  39 ,  45 ,  49 ,  50 ,  56 ,  57 ,  59 ,  62 ,  
64 ,  65 ,  66 ,  69 ,  70 ,  73 ,  76 ,  77 ,  83 ,  86 ,  89 ,  90 ,  E1 ,  parc.č. 106/1 ,  
parc.č. 114/8 ,  parc.č. 56/4 ,  parc.č. 65/2,3  
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude 
probíhat v sobotu 14. 9. 2019 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!!! 
 
 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti   
U BÝVALÉ ŠKOLY, č.p. 61 v Pazderně dne 14. 9. 2019. 
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! 
 
UPOZORNĚNÍ: 

 
KONTEJNERY NA VELKOBJEMOVÝ ODPAD JSOU URČENY PRO VŠECHNY 
OBČANY OBCE.  
POTŘEBUJE–LI NĚKTERÝ Z OBČANŮ ZLIKVIDOVAT TAKOVÉ MNOŽSTVÍ 
ODPADU, KTERÝM BY SÁM ZAPLNIL TÉMĚŘ CELÝ OBJEM KONTEJNERU, 
MUSÍ SI ZAJISTIT VLASTNÍ KONTEJNER VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE 
TOHOTO ODPADU NA VLASTNÍ NÁKLADY!  
PROSÍME O OHLEDUPLNOST VŮČI OSTATNÍM OBČANŮM OBCE! VŠICHNI SE 
PODÍLÍME NA ÚHRADÁCH ZA ODVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ STEJNÝM 
DÍLEM! 
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 
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SBĚR ELEKTROODPADU 

Odběr elektroodpadu na Obecním úřadu Pazderna proběhne v pondělí  
30.9. 2019, a to v úředních hodinách (po tel. domluvě na 558 641 315 
lze i v jiný úřední den):  

po, st      8.00 – 12.00 , 13.00 -17.00 hod 

Lze odevzdat např. velkou bílou techniku, domácí spotřebiče, dílenské 
nářadí apod. Elektrospotřebič musí být kompletní! 

Malé elektrospotřebiče (např. fén, žehlička, mobil, tablet, baterky 
apod.) lze odevzdat po celý rok v úřední hodiny do boxu v prvním 
patře obecního úřadu. 

 

 

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.          
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BLAHOPŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Pazderně 3.9.2019                                         Bc. Jan Šeděnka, starosta 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Své životní jubileum 50, 60, 70, 80, 90 a více let v období  
září - říjen 2019 slaví: 
 

Krusová Erika 
Oborná Naděžda 
Vrubel Václav 
Weissmannová Jarmila 

 
 

Weissmannová Petra  

  

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

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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