
 

 

 

 

 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat 
v sobotu 9. 9. 2017 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, pneumatiky, zářivky, výbojky 
 
UPOZORNĚNÍ : SOUČÁSTÍ TOHOTO SVOZU NENÍ  SBĚR PNEUMATIK !! 

 

2. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkoviště 
U KULTURNÍHO ZA ŘÍZENÍ v Pazderně dne  9.9.2017  
 
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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3. OZNÁMENÍ O DOB Ě A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO 

POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  
 
Informace o způsobu hlasování a zveřejnění oznámení o době a místě konání ve 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 
 
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech: 

pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
sobota 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
Hlasování bude probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu Pazderna, 
Pazderna č.p. 65. 
 
Volič 
 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží 
do územního obvodu kraje. 
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České 
republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních 
samosprávných celků. 
 
Hlasování 
 
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí 
nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené 
losem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského 
úřadu. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič 
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků. 

Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a 
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státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

Hlasování na voličský průkaz 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve 
dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku. Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního 
občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu 
ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku  opatřenou 
úředním razítkem.  

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat písemně nebo elektronicky do 13. 
října 2017 nebo osobně do 18. října 2017 do 15.00 hod. 

Způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek (pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou 
se rozhodl hlasovat). Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.  
Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, 
politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné 
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku 
vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 
úřední obálky.  

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky. 
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Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a  
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Pokud má občan z výše uvedených důvodů zájem hlasovat mimo volební 
místnost, pak toto oznámí na tel. č. 775 594 910 (Bartková Marcela, 
zapisovatelka). 

 

4. ZRUŠENÍ MÍSTNÍ P ŘÍSLUŠNOSTI PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O 

VYDÁNÍ OB ČANSKÉHO PRŮKAZU A CESTOVNÍHO PASU 
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5. PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI 

MK  3 „N A SKOTNI “  V SOUVISLOSTI S REKOSNTRUKCÍ 

PROPUSTKU  
 
 

V průběhu září a října bude realizován projekt „Rekonstrukce propustku pod 
místní komunikací MK3 v obci Pazderna“, za finanční podpory z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a 
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“. V souvislosti s prováděním 
stavebních prací je nutné stanovit přechodnou úpravu provozu na této místní 
komunikaci, kdy po dobu odstranění původního propustku, provedení nového 
(cca 4 dny) a následně pro provedení nového živičného povrchu (cca 2 dny) 
bude nutná úplná uzavírka. Po tuto dobu bude vyznačena objízdná trasa (týká se 
občanů bydlících za propustkem směrem k Vrchům a Bruzovicím). Přesný 
termín zahájení stavebních prací bude včas zveřejněn. 
Informace jsou uvedeny rovněž na internetových stránkách obce 
www.pazderna.eu 
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6. PROJEKT „ HISTORIE A KULTURNÍ KAJINA “    
 

Historie a kulturní krajina, CZ.11.245/0.0/16_011/0000380 

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady podal výše uvedený projekt do 
operačního programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko. Jeho cílem je 
rekonstrukce drobných sakrálních staveb v obcích Bruzovice, Lučina a 
Pazderna. Navazujeme tak na předchozí tři projekty, ve kterých chceme přispět 
k zachování těchto objektů, které patří do naší krajiny i k naší historii a 
současně z nich vytvoříme cíle turistického ruchu.  V obci Bruzovice opravíme 
boční schodiště do kostela „sv. Stanislava“, v obci Lučina kapli „sv. Anny a sv. 
Jáchyma“ a objekt „anděla strážného“, v obci Pazderna kapli „sv. Jana 
Nepomuckého“. 

Partnerem je polská obec Lodygowice, která rekonstruuje kapli v Zarzeczu a 
vydá dvě publikace „Lodygowice ve staré fotografii“ a „Piterzykowice po 
staletí“. Projekt zhodnotíme u polského partnera na konferenci „Kultura 
v průběhu staletí“, kde se budeme informovat o průběhu projektu a navštívíme 
kulturně důležitá místa na Žiwiecku, která jsou významnými aktivitami 
turistického ruchu. 
 
 
 

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 
 
Výlet na Lysou horu a exkurze do automobilky Hyundai  

 

17. srpna v 9.00 hod místního 
času vyrazil z Pazderny autobus 
se 40 účastníky (převážně 
seniory) vysoce natěšenými na 
panoramata, která uvidí 
z nejvyššího vrcholu 
Moravskoslezských Beskyd.  
Ještě jsme neopustili ani katastr 
obce, když nám řidička autobusu 
zvedla“ náladu větou:  „Jezdím 
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na Lysou už dva roky a ještě jsem nezažila, aby nahoře bylo dopoledne něco 
vidět, když byla ráno dole taková mlha jako dnes.“ My jsme se však rozhodli 
držet čínského přísloví: „Neprolévej slzy, můžeš-li ještě doufat.“ (latinské 
přísloví „Naděje umírá poslední.“ je v současnosti, dle prezidentské kanceláře 
již out). 

Když jsme dorazili na 
vrchol Lysé hory, počasí 
„nezklamalo“. Přivítala 
nás mlha, která by se dala 
krájet. Ještě štěstí, že 
v současnosti Lysá oplývá 
takovým množstvím 
architektury, že jsme i tak 
měli co dělat, abychom 
vše obešli, a ještě se stihli 
skupinově dvakrát vyfotit 
(za mlhy i po mlze). Po 
důkladném průzkumu 
obou nových turistických chat můžeme zodpovědně konstatovat, že poskytují 

vcelku široký sortiment 
poživatin a dosti útulného 
prostoru pro všechny znavené 
turisty.  

Kolem poledne na samotném 
vrcholu hory nebylo již po 
mlze ani památky, dokonce i 
na sluníčko došlo, ale 

výhledu do kraje jsme se 
ani po třech hodinách  
pobytu ve výšce 1324 m 
nedočkali. Byli mezi námi, 
ale i tací, kterým to vůbec 
nevadilo, ba naopak. 
Někteří jedinci totiž, místo 
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koukání do mlhy, vsadili na sběr borůvek a byli o poznání úspěšnější. 

 

Ještě štěstí, že druhý cíl výletu nebyl závislý na počasí, a tak byl v podstatě od 
počátku úspěch jistý.  Před druhou hodinou odpolední jsme, po okružní jízdě 
kolem celého areálu 
automobilové společnosti 
HMMC v Nošovicích, 
dorazili k administrativní 
budově. Exkurze pro nás 
začala projekcí prezentačního 
filmu společnosti a poté jsme 
se shromáždili ve vstupním 
vestibulu, abychom se  
vybavili výstražnými vestami, 
ochrannými brýlemi a 
přístroji umožňujícími 
poslech komentáře 
k prohlídce ze sluchátek. Následovala prohlídka výrobních hal HMMC v 
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návštěvnických vláčcích, zahrnující lisovnu, svařovnu, finální montáž a 
převodovkárnu. Hlavně pro ty, kteří v této automobilce byli poprvé, byla 
překvapením vysoká úroveň robotizace, ale také pracovní prostředí.  

Kolem půl čtvrté odpoledne byl již výletní program na tento den zcela 
vyčerpán, a tak nezbývalo nic jiného než se nechat odvézt zpět k domovu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem zúčastněným velký dík za dobrou náladu po celou dobu výletu a někdy 
příště se těšíme na všechny nadšence u dalších zážitků.  

Zájezd byl finančně podpořen společností Hyundai Motor Manufacturing 
Czech, s.r.o. prostřednictvím programu Dobrý soused 2017 

 
Fotografie ze zájezdu jsou rovněž umístěny na internetových stránkách obce 
Pazderna www.pazderna.eu, v záložce Fotogalerie. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v období červen – září 2017 oslavili nebo budou slavit: 
 

        Karásek Kamil 
        Kovářová Věra 
        Laisová Marie 
        Masár Stanislav, st. 
        Michna Jan 
        Obluk Josef 
        Weissmannová Marta 

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

V Pazderně 28.8.2017                                                    Ing. Jana Potiorová 
                                                     starostka 

 

POZVÁNKA 
 

Slavnostní svěcení sošky svatého Floriana 
– patrona hasičů 

 
Sbor dobrovolných hasičů Pazderna  
zve příznivce a podporovatele 
dobrovolných hasičů v soboru 2.9.2017 
v 11.00 hod do kaple sv. Jana 
Nepomuckého v obci Pazderna, kde 
proběhne slavnostní vysvěcení sošky 
sv. Floriana – patrona hasičů. 
Sošku požehná místní farář Mgr. 
Pavel Motyka 
 
Akce je finančně podpořena z fondu 
Dobrý soused 2017 
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INZERCE 
  

  

  Pavel Bezecný – Polní 554, F-M 

  Tel: 736 219 319 
 

� Servis veškerých trávních sekaček 
� Půjčujeme vertikutátor – provzdušňovač trávy 

� Servis českých traktorů Starjet, Challenge 
� Servis traktorů a sekaček Stiga, Honda … aj. 

   www.vybavenizahrady.cz 
 
 

    … neděkujte, pamatujte …………………………… vystřihněte, uschovejte … 

 

 

 

 

 

 

 

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 oba tel. čísla můžete volat kdykoliv. 
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                     Můžeme si dovolit umírat doma? 

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i 
v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to 
nezůstanete sami. 

Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým 
i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro 
pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už 
fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. 
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou 
paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, 
fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě 
vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši 
pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se 
dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území 
vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat. 

V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA ., 
pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že 
existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října 
a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro 
Mobilní hospic Ondrášek“. 

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – 
Zábřeh, tel: 725 409 411.  

Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na 
facebookovém profilu. 


