
 
 
 
 

     říjen 2019 

Vážení spoluobčané, 

jak se již stalo zvykem, rádi bychom Vás v úvodu zpravodaje informovali o 
aktualitách, kterými se momentálně zabýváme.   

Naší největší starostí je doprava. Projekt chodníků se nám podařilo po 
různých peripetiích podat do stavebního řízení. Snad se nám ho podaří 
dotáhnout do konce tak, abychom konečně získali stavební povolení. 
Vzhledem ke zpoždění, bude s největší pravděpodobností možnost získat 
dotaci až v roce 2020 a tím pádem se vlastní stavba posune až na rok 2021. 
S dopravou souvisí i dopravní značení. Označení začátku obce ve směru na 
Dobrou se nám bohužel nedaří posunout.  Dopravní inspektorát Policie ve 
Frýdku-Místku momentálně brání jakékoli změně. Tuto záležitost se proto 
ještě pokusíme řešit prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje.     
Dále obec plánuje kompletní opravu místní komunikace MK3 „Na Skotni“. 
Momentálně se zpracovávají podklady tak, abychom mohli požádat o 
dotaci.  
 
Dále bychom Vás rádi informovali, že byla zahájena poslední etapa 
rekonstrukce naší kaple a co nevidět zahájíme i opravy v bývalé škole. 
Podrobnosti se dočtete v samostatném článku.  
 
 
 
 
                                                                                         Bc. Jan Šeděnka, starosta 
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REKONSTRUKCE KAPLE A KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Obec Pazderna začátkem letošního roku požádala Ministerstvo pro místní 
rozvoj o dotaci v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ 
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova) na dva projekty: 

1. Udržovací práce na kapli svatého Jana Nepomuckého v Pazderně - 
závěrečná etapa - oprava elektroinstalace a dokončení oprav 
vnitřních prostor, 

2. Obnova kulturního zařízení obce Pazderna. 

Oba projekty byly v červnu vybrány a schváleny k podpoře. Během srpna a 
září probíhala výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a následně 
byly podepsány smlouvy s realizační firmou. Dodavatel obou rekonstrukcí 
je firma VOJKOVSKÝ – STAVBY s.r.o.  

 

Projekt „Udržovací práce na kapli svatého Jana Nepomuckého v 
Pazderně - závěrečná etapa - oprava elektroinstalace a 
dokončení oprav vnitřních prostor“ 

V minulých letech již proběhly jednotlivé části rekonstrukce kaple sv. Jana 
Nepomuckého, která je majetkem obce Pazderna: obnova věže kaple, 
kompletní výměna střešní krytiny a sanace konstrukce krovu v hlavní lodi, 
výměna dešťových svodů, vybudování dešťové kanalizace a vsakovacího 
objektu, instalace hromosvodu, sanace obvodového zdiva, řešení drobných 
statických poruch v klenbách, příprava na opravu fasády, nová fasáda. Na 
tyto rekonstrukce navazuje poslední etapa, která se týká interiéru kaple. 

Předmětem projektu je provedení kompletní opravy elektroinstalace v 
budově kaple, která je zde původní. Následně budou provedeny vnitřní 
opravy: sanace vnitřního zdiva, potažení vnitřních stěn a kleneb vápenným 
štukem a výmalba. Pro bezpečný vstup do věže kaple budou instalovány 
protipožární schody.  
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Rekonstrukce kaple již začala 7.10.2019 a má být dokončena do letošních 
Vánoc. Během rekonstrukce není kaple veřejně přístupná a neprobíhají zde 
bohoslužby. Celková schválená dotace činí 282 586 Kč (70 % 
z předkládaných nákladů).  

 

 

 

Projekt „Obnova kulturního zařízení obce Pazderna“ 

Projekt na obnovu kulturního zařízení (bývalá škola) navazuje na předešlé 
etapy, kdy byla opravena střecha a zadní část objektu (sociální zařízení). 
Tento projekt zahrnuje rekonstrukci zbývajících částí kulturního zařízení a 
skládá se z několika okruhů: 

- zvětšení společenského sálu, 
- úprava administrativních prostor pro klubovnu a šatnu, 
- statické zajištění krovu, 
- oprava havarijního stavu stropu nad 1.NP a podlahy půdy, 
- oprava kamenného soklu hlavního objektu, 
- oprava fasády a nátěr fasády hlavní části objektu, 
- oprava zadní části objektu (zavlhlá část bez kamenného soklu). 

V kulturním zařízení obce Pazderna (č. p. 61) se nachází společenský sál, 
který je využívám ke kulturním a společenským akcím, které pořádá obec 
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Pazderna a jednotlivé spolky v obci Pazderna. Při pořádání větších 
kulturních akcí (ples, dětský karneval, vítání občánků apod.) již celková 
kapacita sálu nedostačuje. Záměrem obce je tedy zvětšit stávající 
společenský sál o místnost, která bezprostředně navazuje na stávající sál. 
Dojde k odstranění příčky mezi sálem a vedlejší místností a tím dojde ke 
zvětšení sálu na délku o cca 2,5 m. 

V kulturním zařízení se dále nachází 4 místnosti, které byly v minulosti 
užívány jakožto kanceláře obecního úřadu. Předmětné místnosti stavebně-
technicky nevyhovují užívání coby klubovna se zázemím pro spolkovou 
činnost. Zájmem obce je provést v těchto prostorách dispoziční a stavebně 
technické úpravy tak, aby z místností původně užívaných jakožto obecní 
úřad (kancelář, spisovna, předsíň a zadní vstup) vznikly prostory klubovny 
s šatnou, předsíní a samostatným vstupem (zadní vstup). Cílem projektu je 
tedy vybudování klubovny pro spolkovou činnost a volnočasové aktivity 
organizovaných i neorganizovaných spolků a společenství občanů obce 
Pazderna (např. kroužek mladých hasičů, sbor dobrovolných hasičů, klub 
rodičů, klub maminek, klub důchodců, apod.).  

Rekonstrukce kulturního zařízení bude zahájena v závěru letošního roku a 
dokončena do července 2020. Během rekonstrukce nebude kulturní 
zařízení v provozu. Od 1.11.2019 bude také uzavřena místní knihovna. 

Celková schválená dotace činí 1 544 856 Kč (70 % z předkládaných 
nákladů). 

 

 

Projekty „Udržovací práce na kapli svatého Jana Nepomuckého v Pazderně - 
závěrečná etapa - oprava elektroinstalace a dokončení oprav vnitřních prostor“ a 
„Obnova kulturního zařízení obce Pazderna“ jsou realizovány za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
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 MÍSTNÍ KNIHOVNA PAZDERNA  

Z důvodu uzavření knihovny při realizaci projektu „Obnova kulturního 
zařízení obce Pazderna“  žádáme čtenáře, aby vypůjčené knihy vrátili zpět 
do knihovny  do 30.10.2019. 

 

NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB V OBCI 

V obci Pazderna bude dne 9. 11. 2019 chodit kominík p. L. Papřok. Cena 
revize + čištění komína činí 350,- Kč. Občané, kteří mají zájem o čištění 
komína a provedení revize se mohou přihlašovat na obecním úřadě do 
4.11.2019 na tel.: 558 641 315 nebo 775 594 910, email: 
obec@pazderna.eu .   

 
 

REVIZE KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA 
 

Od roku 2016 musel každý kotel na tuhá paliva projít jednou za 2 roky 
povinnou kontrolou technického stavu a provozu (zkráceně „revizí“). Tuto 
povinnost stanovil zákon o ochraně ovzduší už v roce 2012, a díky jeho 
novele z roku 2018 se četnost povinných revizí snížila ze dvou let na 
jednou za 3 roky. Aktuální novelou vyhlášky MŽP o přípustné úrovni 
znečišťování chce navíc ministerstvo předejít dřívějším situacím, kdy z 
důvodu nedostatku techniků vyškolených výrobci, byly ceny za revize kotlů 
na pevná paliva neúnosně vysoké, především kvůli dojezdové vzdálenosti k 
zákazníkovi. 

Vyhláška nově stanovuje také referenční finanční limit revize kotle ve výši 
1 585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky 
(zejména starší typy kotlů) a ve výši 1 848 Kč bez DPH pro spalovací 
stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a 
automatické kotle. Referenční finanční limit je účinný od 1. září 2019. 

Nejsnazší cesta, jak najít nejbližšího proškoleného technika, tzv. odborně 
způsobilou osobu, je přes novou databázi. Databáze je aktuálně přístupná 
na adrese  https://ipo.mzp.cz/. 
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Nabídka revize kotlů na tuhá paliva 

Občané obce Pazderna, kteří si chtějí nechat provést kontroly kotlů p. 
Vratislavem Voznicou z Vojkovic si mohou nechat kotel zkontrolovat ve 
dnech  5. a 6. prosince 2019.  Firma pana  Voznicy má oprávnění na 
provádění kontrol krbové vložky Banador, kotle Kovarson, Viadrus, Verner, 
Thermona a Ekoscroll a kotlů zaniklých výrobců.  Kontrola jednoho kotle 
by měla trvat cca 1 hodinu a její celková cena bude 500,- Kč. 

Občané, kteří mají zájem o revizi kotle se mohou přihlašovat na obecním 
úřadě do 25. 11. 2019 na tel.: 558 641 315, 775 594 910 nebo email: 
obec@pazderna.eu 

 

DUŠIČKOVÉ OBČERSTVENÍ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pátek     1.11.2019         15.00 – 19.00 hod  
Sobota   2.11.2019         10.00 – 19.00 hod  
Neděle   3.11.2019         10.00 – 15.00 hod 
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PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK, TVOŘIVÉ DÍLNY, MIKULÁŠSKÁ  

NADÍLKA 
 

Stejně jako v minulých letech, také letos se v sobotu 30. 
11. 2019 od 17.00 hodin  ve Výletním a sportovním areálu  
v Pazderně uskuteční Předvánoční jarmark  s Mikulášskou 
nadílkou.  
I v letošním roce budeme pokračovat v  tradici  tvořivých 
dílen pro děti s Mikulášskou i vánoční tématikou, které se 
budou konat v prostorách kulturního zařízení od 15.00 
hod. Děti si budou moci samy vyrobit výzdobu, která 
zkrášlí v adventním čase jejich pokojíčky nebo udělají 

radost rodičům či prarodičům malým dárečkem.  

K prodeji budou nabídnuty adventní věnce, vánoční ozdoby, svíčky, výrobky 
z medu, perníčky. Zajištěno je i občerstvení!  
 
Srdečně zvou rodiče a zastupitelé obce. 

 

BLAHOPŘÁNÍ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Pazderně 18.10.2019                                         Bc. Jan Šeděnka, starosta 

Své životní jubileum 50 a 60 let v listopadu 2019 slaví: 
 

Sikora Miloslav 
Harviš Libor 

 
 

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    - 


