červenec 2021
OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
„NA SKOTNI“ A „ U KAPLE“
Dvě z našich místních komunikací získají nový kabát v podobě nového
asfaltového povrchu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že stavební práce budou
probíhat v měsíci srpnu či září. Samozřejmě se práce nedají udělat tak, aniž
by byl omezen provoz na zmíněných komunikacích a v jejich okolí. Proto
Vás chceme požádat o schovívavost. Hned jak získáme harmonogram prací,
zveřejníme ho tak, abychom se mohli na omezení provozu všichni
připravit.

STAVBA CHODNÍKU
S velkou radostí Vám oznamuji, že náš projekt „Chodník v obci Pazderna“
byl schválen k financování z dotačního programu Státního fondu dopravní
infrastruktury. Je to opravdu čerstvá informace, a jediné co zatím mohu říci
je to, že chodník by se měl začít stavět v příštím roce.

Bc. Jan Šeděnka, starosta

DOTACE Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ:
REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE MK3 A
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Obec Pazderna koncem roku 2020 požádala Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) o dotaci v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, na dva projekty:
1. Pazderna - Obnova místních komunikací /ozn. - dle pasportu MK3/,
2. Rekonstrukce víceúčelového hřiště.
Oba projekty byly v červnu letošního roku vybrány a schváleny k podpoře.
V současné době se připravuje realizace těchto záměrů.

Projekt „Pazderna - Obnova místních komunikací /ozn. - dle pasportu
MK3/“
Jedná se o obnovu povrchu místní
komunikace III. třídy, dle pasportu
místních komunikací vedené pod
označením MK 3 (Na Skotni 1),
nacházející se v zastavěném území
obce Pazderna. Celková délka
komunikace je 570 m a šířka 3,13,7m. Rekonstrukce spočívá ve
vyfrézování povrchu – vyrovnání
vyrýsovaných kolejí a pokládce
nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO 11+. Rekonstrukce proběhne
v celé délce komunikace MK5 – od napojení se silnici III/4733 až po hranici
s Dobrou (konec katastru obce Pazderna) – viz přiložená orientační mapka.
Celková přislíbená dotace činí 1 528 550 Kč (78 % z předkládaných
nákladů).
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Orientační mapka MK 3
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Projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“
Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího asfaltobetonového hřiště
ve výletním a sportovním areálu v obci Pazderna. V rámci akce bude
realizována stavební úprava víceúčelového hřiště, úprava osvětlení hřiště a
oprava odrazové zdi s basketbalovým košem. Úprava víceúčelového hřiště
spočívá v odstranění deformací ve stávajícím podkladu, odvedení
dešťových vod, položení nového umělého povrchu tartan a instalací
mantinelů. Instalované mantinely budou lehce demontovatelné. To umožní
využívat hřiště pro pořádání různých kulturních, společenských a
sportovních akcí. Záměrem obce je rozšířit využitelnost stávajícího hřiště
pro v současnosti atraktivní druhy sportů (malá kopaná, florbal, streetball,
vybíjená) a zvýšit bezpečnost pro návštěvníky tohoto hřiště. Stávajícího
multifunkčního hřiště (tenisové hřiště) se rekonstrukce netýká.
Celková přislíbená dotace činí 1 308 508 Kč (78,8 % z předkládaných
nákladů). Předpoklad provedení rekonstrukce je září 2021 – květen 2022.
Přesnější harmonogram stavebních prací a omezení provozu sportoviště
zveřejníme až po dohodě s vybraným dodavatelem.

Projekty „Pazderna - Obnova místních komunikací /ozn. - dle
pasportu MK3/“ a „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“ jsou
realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
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BESKYDSKÉ CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
SLAVÍ 1. NAROZENINY
Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 zahájilo svou činnost Beskydské centrum
duševního zdraví. Toto středisko mohlo vzniknout díky spolupráci Charity
Frýdek-Místek a Nemocnice ve Frýdku-Místku, díky velkému nasazení,
práci a téměř nezlomnosti pracovníků obou organizací, stejně jako díky
podpoře města Frýdek-Místek a Moravskoslezského kraje.
Pro Beskydské centrum duševního zdraví, zaměřující se na pomoc lidem se
závažným duševním onemocněním, to byl rok náročný, pestrý, rok plný
překážek, ale i dobře vykonané práce a potvrzení smyslu toho, co dělají.
Uplynulý rok nám přinesl nové možnosti, nové zkušenosti a také spoustu
profesních a také nemálo byrokratických výzev.
Toto centrum, které působí na území pokrývající téměř celý okres FrýdekMístek, je určené pro dospělé osoby do 65 let věku, naplňující znaky
schizofrenie a poruchy s bludy, poruchy nálad, jako jsou deprese a
bipolární poruchy, obsedantně nutkavé poruchy a specifické poruchy
osobnosti, které mají problémy v běžném fungování a zvládání
každodenních činností. Cílem je především zvýšit kvalitu života těchto
osob, předcházet jejich hospitalizacím, popřípadě navrátit osoby
hospitalizované zpátky do běžného života a být jejich průvodci na cestě
zotavení (způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes
omezení způsobená nemocí).
Uplynulý rok tak byl plný očekávání, poznávaní, byl to rok, během kterého
jsme pracovali nejen s klienty, ale také sami se sebou a mezi sebou. Náš
multidisciplinární tým, složeny ze sociálních pracovníků, lékařů, sester,
peer konzultanta a psychologa, poskytuje každému klientovi současně péči
zdravotní i péči sociální. A právě díky spolupráci tohoto týmu, jsme měli
možnost pomoci celé řadě klientů, a stát se u mnohých i za tak krátkou
dobu pozitivní součástí jejich životních příběhů. Snažili jsme se je vést
především k víře ve vlastní schopnosti, k hledání smysluplných rolí a
činností v jejich životě. Tento zcela individuální, partnerský a respektující
přístup tak vytvořil důvěrné prostředí, v rámci kterého se může klient cítit
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bezpečně. Těší nás to, protože naše práce stojí především na jejich důvěře
v nás. Ohlasy mnohých klientů k naší činnosti přitom dokazují, že tu jejich
jsme si získali. Velmi si toho vážíme a věříme v úspěšnou spolupráci nejen
s klienty, ale i s ostatními spolupracujícími službami a subjekty a také mezi
zaměstnanci samotnými i v následujících letech.
Tímto také přejeme našemu Beskydskému centru duševního zdraví vše
nejlepší a úspěšné vykročení do dalších let.

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV, SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO
CO MŮŽETE DAROVAT:
Veškeré oděvy
dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv
nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy
pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky
pouze péřové
Záclony, závěsy
Nepoškozené
Látky - minimálně 1 m čtvereční, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek
Knihy - ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře
Věci, které chcete darovat Diakonii Broumov a podpořit, tak činnost tohoto
sociálního družstva, můžete nosit do budovy obecního úřadu, č.p. 65 a to
2. a 4.8.2021 v úřední hodiny úřednice.
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BLAHOPŘÁNÍ
Své životní jubileum v období květen – srpen 2021 oslavili
nebo oslaví:

Jarková Marta
Kovářová Ludmila
Muroňová Zdeňka
Obluková Miluše
Vrubel Petr

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