září 2021

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLENECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
V OBCI PAZDERNA
Starosta obce Pazderna podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 9. října 2021 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 (přízemí).

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE MK3 (NA SKOTNI 1)
V průběhu měsíce srpna byla
v obci
Pazderna
provedena
rekonstrukce místní komunikace
MK3 (Na Skotni 1). Rekonstrukce
spočívala
ve
vyrovnání
vyrýsovaných kolejí a pokládce nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO
11+. Celková délka komunikace je cca 570 m. Obnova proběhla v celé délce
komunikace – od napojení se silnicí III/4733 až po konec katastru obce
Pazderna.
Projekt „Pazderna - Obnova místních komunikací /ozn. - dle pasportu
MK3/“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova.
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE MK7 (U KAPLE)
Současně s opravou komunikace MK3 proběhla i rekonstrukce místní
komunikace MK7 (U kaple). Tato komunikace byla opravena v celém
rozsahu – od napojení na silnici III/4733 po napojení na silnici III/4737.
Zároveň byla opravena zpevněná plocha u zastávky autobusů.
Tento projekt je financován z rozpočtu obce.

PROJEKT „CHODNÍK V OBCI PAZDERNA – 2. ČÁST“
Obec Pazderna požádala v dubnu 2021 Moravskoslezský kraj o dotaci na
zpracování projektové dokumentace na projekt „Chodník v obci Pazderna –
2. část“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2021“. Zastupitelstvo kraje v červnu 2021
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schválilo tento projekt k financování. V současné
době byly na kraj odeslány podklady k podpisu
smlouvy a následně bude vypsáno výběrové
řízení na zpracovatele této projektové
dokumentace. Celková schválená maximální
dotace na zpracování projektu činí 400 000 Kč.
Součástí projektu bude projektová dokumentace pro územní řízení včetně
průzkumných prací a projektová dokumentace pro stavební povolení
včetně průzkumných prací. Tento záměr navazuje na projekt "Chodník v
obci Pazderna", na který bylo již získáno pravomocné stavební povolení a
byla přislíbena dotace ze SFDI.
Stavba "Chodník v obci Pazderna - 2. část" bude umístěna podél krajské
silnice III/4733 od odbočky na Horní Domaslavice směrem na obec Dobrá.
Stavba se bude skládat ze 2 úseků. První úsek měřící cca 300 m povede od
odbočky na Horní Domaslavice (místní komunikace MK5) k zatáčce u lesa.
Druhý úsek měřící cca 520 m povede od odbočky na místní komunikaci
MK3 (Na Skotni 1) až po odbočku na místní komunikaci MK1 (K Němcovi)
a součástí tohoto úseku bude i rekonstrukce autobusové zastávky
"Pazderna, u kříže". Přesné umístění chodníků bude stanoveno až v rámci
zpracování projektu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 20. 11. 2021 od 15:00 hodin
proběhne v kulturním sále obce Pazderna
„Vítání nových občánků“. Rodiče dětí
narozených v období 6/2019 – 09/2021,
kteří mají zájem se Vítání občánků zúčastnit,
ať se přihlásí na obecním úřadě paní Marcele
Bartkové (osobně, telefonicky na č. 775 594 910 nebo e-mailem
obec@pazderna.eu), a to do neděle 7.11.2021.
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NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB V OBCI
V obci Pazderna bude dne 6. 11. 2021 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 1.11.2021 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 na

parkovišti u hřbitova
v sobotu 18. 9. 2021 od 8.00 hod do 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 barev, laků a 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 KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ, Č.P. 61 v Pazderně dne 18. 9. 2021.
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.

SBĚR ELEKTROODPADU
Sběr elektroodpadu na Obecním úřadě Pazderna proběhne ve středu
15.9.2021, 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, dílenské
nářadí apod. 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 září a říjen 2021 oslavili
nebo oslaví:

Blahutová Marie
Chodura Stanislav
Harvišová Iveta

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

Bc. Jan Šeděnka, starosta
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POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
HONEBNÍHO SPOLKU DOBRÁ – PAZDERNA

Vážení
členové
honebního
společenstva – vlastníci honebních
pozemků, starosta honebního spolku
Dobrá-Pazderna ve spolupráci s
Mysliveckým
spolkem
,,VRCHY“
Dobrá-Pazderna vás zve na členskou
schůzi honebního spolku.

Schůze se uskuteční ve čtvrtek 23.9.2021 od 16,00 hod. v chatě MS
,,Vrchy“ Dobrá – Pazderna.

Program:
1.
2.
3.
4.

Zpráva o činnosti spolku.
Volba místostarosty HS
Diskuse
Závěr

Občerstvení bude zajištěno.
za HS Dobrá - Pazderna:
JUDr. Jiří Němec – honební starosta

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 9.9.2021.
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