září 2022

JAK JSME NA TOM S CHODNÍKEM
Konečně můžeme s radostí oznámit, že chodník je hotov a momentálně se
zahajuje řízení, ve kterém budeme stavbu chodníku od dodavatele přebírat.
Samozřejmě se ještě budou postupně dokončovat terénní úpravy,
odstraňovat závady a nedodělky tak, aby byl předán v bezvadném stavu.
V době, kdy se spojilo nepředvídatelné zdražování s nedostatkem
pracovních sil spolu se zjištěními při stavbě, se kterými projektová
dokumentace nepočítala, nebylo vůbec jednoduché chodník postavit. Při
samotné stavbě jsme se snažili my i zhotovitel v maximální míře vyhovět
požadavkům a připomínkám občanů. Nebylo to vždy úplně jednoduché, ale
ve výsledku si myslím, že můžeme být všichni spokojeni.
Závěrem chci poděkovat Vám všem za trpělivost a zaměstnancům
dodavatele, stavebním dozorům, koordinátorovi BOZP za odvedenou práci.

Bc. Jan Šeděnka, starosta

PODĚKOVÁNÍ
Na konci tohoto měsíce nás čekají volby do obecního zastupitelstva naší
obce. Uplynulé čtyři roky byly pro nás všechny velmi náročné a plné
nečekaných výzev. Jsem rád, že se nám díky vzájemné spolupráci a
podpoře občanů podařilo uskutečnit hned několik důležitých projektů.
Proto chci poděkovat všem zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu za
práci pro naši obec.

Bc. Jan Šeděnka, starosta

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAZDERNA
Starosta obce Pazderna podle § 29 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Pazderna se uskuteční
dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 (jediný okrsek v obci
Pazderna) je volební místnost v budově Obecního úřadu obce
Pazderna, Pazderna 65 (kancelář v přízemí, bezbariérový přístup).
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2022
V sobotu 14. května 2022 proběhlo v kulturním sále slavnostní vítání
nových občánků obce Pazderna, kteří se narodili v letech 2019 – 2022.
Celkem jsme přivítali 9 dětí – Adélu Horáčkovou, Viktorii Smetanovou,
Annu Pospíšilovou, Valerii Krusovou, Karolínu Škapovou, Marka Mintěla,
Tomáše Oborného, Violetu Weissmannovou a Damiána Harviše.
Děti dostaly jako upomínku na tuto událost pamětní list, pamětní medaili
obce a dětskou knížku. Kulturní program si pro nás připravily starší děti
z naší obce, které zazpívaly a zahrály na kytaru a klávesy. Pro všechny
přítomné bylo připraveno malé pohoštění.

Vítání nových občánků bylo finančně podpořeno
společností Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o. prostřednictvím fondu „Dobrý soused 2022“.
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REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Dne 31.5.2022 byla úspěšně dokončena rekonstrukce víceúčelového hřiště
ve výletním a sportovním areálu v obci Pazderna. Předmětem záměru byla
rekonstrukce původního asfaltobetonového hřiště. Úprava víceúčelového
hřiště spočívala v odstranění deformací ve stávajícím podkladu, odvedení
dešťových vod, položení nového umělého povrchu tartan a instalací
mantinelů. Instalované mantinely jsou lehce demontovatelné. To umožní
využívat hřiště pro pořádání různých kulturních, společenských a
sportovních akcí. V rámci akce byla také realizována úprava osvětlení
hřiště a oprava odrazové zdi s basketbalovým košem. Záměrem obce bylo
rozšířit využitelnost stávajícího hřiště pro další sporty (florbal, malá
kopaná, streetball) a zvýšit bezpečnost pro návštěvníky tohoto hřiště.
Celkový rozpočet projektu byl 1 923 857,81 Kč, z toho dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova činí 1 308 508 Kč.

Projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“ byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
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NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB V OBCI
V obci Pazderna bude dne 11. a 12. 11. 2022 v dopoledních hodinách
provádět kominické služby p. L. Papřok. Cena revize + čištění komína
bude 400,- Kč (pouhá revize bez čištění komína 350,- Kč). Občané, kteří
mají zájem o čištění komína a provedení revize se mohou přihlašovat na
obecním úřadě do 2.11.2022 na tel.: 558 641 315 nebo 775 594 910, email:
obec@pazderna.eu .

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat
v sobotu 17. 9. 2022 v tomto časovém rozložení:

Parkoviště u hřbitova

8.00 – 8.15 hod

SOUČÁSTÍ TOHOTO SVOZU N E N Í SBĚR PNEUMATIK!!

ODEBÍRANÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a
olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery,
znečištěné hadry, zbytky ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky,
pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky
obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty,
fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní
odpady apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti
U HŘBITOVA v Pazderně dne 17.9. 2022.
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!

SBĚR ELEKTROODPADU
Sběr elektroodpadu na Obecním úřadě Pazderna proběhne ve středu
7.9.2022, a to v úředních hodinách (po tel. domluvě na 558 641 315
lze odevzdat elektroodpad i v jiný úřední den):
Po, St

8.00 – 12.00 , 13.00 -17.00 hod

Lze odevzdat např. velkou bílou
techniku,
domácí
spotřebiče,
apod.
dílenské
nářadí
elektrospotřebič musí být kompletní!
Malé elektrospotřebiče (např. fén,
žehlička, mobil, tablet, baterky
apod.) lze také odevzdat po celý rok
v úřední hodiny do boxu v prvním
patře obecního úřadu.
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BLAHOPŘÁNÍ
Své životní jubileum v období květen – říjen 2022 oslavili
nebo oslaví:

KAŇOK RENÉ
KUBOVÁ EVA
WEISSMANNOVÁ MARCELA
BARTKOVÁ JARMILA
BARTKOVÁ VĚRA
UHERČÍKOVÁ ZDENKA
KOVÁŘOVÁ VĚRA
Za Obec Pazderna přejeme jubilantům hodně štěstí,
zdraví, životní pohody a elánu do dalšího života.
Bc. Jan Šeděnka
Starosta
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Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Obec Pazderna, Pazderna
65, 739 51 Dobrá, IČ 00577073. Evidenční číslo MK ČR E 24065. Periodicita: 5x
ročně. Neprodejný výtisk. Vydáno v Pazderně dne 1.9.2022.
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