říjen 2022

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAZDERNA –
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskutečnily Volby do zastupitelstev obcí.
Voliči v naší obci vybírali ze sedmi kandidátů Sdružení nezávislých
kandidátů obce Pazderna.

Kandidát
poř. číslo
na hl. lístku
5.
1.
4.
2.
3.
6.
7.

příjmení, jméno, tituly
Marek Blahut, Ing.
Šeděnka Jan Bc.
Kovářová Eva
Vrubel Dominik
Potiora Jiří
Sikora Kamil Ing.
Vrubel Martin

Voličů v seznamu: 259

věk

Počet
hlasů

Pořadí
zvolení

44
43
45
34
47
31
32

66
63
63
51
57
52
52

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volební účast:

32,8 %

OBSAZENÍ FUNKCÍ V NOVÉM ZASTUPITELSTVU
Dne 24. 10. 2022 na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Pazderna byl
znovu do funkce starosty zvolen Bc. Jan Šeděnka a nově byl do funkce
místostarosty zvolen Ing. Marek Blahut. Byly zřízeny výbory kontrolní a
finanční a jejich obsazení je následující.
Finanční výbor:
Ing. Kamil Sikora – předseda, Dominik Vrubel, Jitka Pustková – členové
Kontrolní výbor:
Eva Kovářová – předsedkyně, Jiří Potiora, Věra Bartková – členové

GARÁŽ PRO HASIČSKOU CISTERNU LIAZ
Již loni započala úprava garáže v budově č.p. 65 (v budově obecního
úřadu), která původně sloužila pro hasičské auto Avia. Úprava byla nutná
z důvodu umístění hasičské cisterny LIAZ, která nám byla darována v r.
2021. Letošní práce, za které jsme zaplatili 355 195 Kč, provedla firma
Petr Roman –Inova se sídlem na Lučině.
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ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ PLOCHY U KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
V měsíci říjnu došlo k rozšíření parkovací plochy u kulturního zařízení, č.p.
61, kde kapacita parkovacích míst už dlouho nedostačovala. Tuto zakázku
pro obec provedla firma SWIETELSKY stavební s.r.o. za 164 970 Kč.

SBĚR ELEKTROODPADU
Sběr elektroodpadu na Obecním úřadě Pazderna proběhne ve středu
2.11.2022, 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
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PAZDERNA

ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO PRAPORU A
HASIČSKÉHO AUTA
V sobotu 25.6.2022 byl v kapli sv. Jana Nepomuckého slavnostně požehnán
hasičský prapor a v parku u kaple později také renovovaná hasičská
cisterna LIAZ.
Slavnostní obřad byl
zahájen uvítáním přítomných hostů,
představením hasičského praporu, jeho
symbolů a také cesty k jeho pořízení
veřejnosti. Dále byla představena také
hasičská cisterna, která za finančního
přispění Obce Pazderna pod rukama
dobrovolných hasičů za poslední rok a půl
prošla renovací.
Praporu, autu i všem dobrovolným
hasičům požehnal pan Jan Vecheta, farář
římskokatolické
farnosti
Horní
Domaslavice. Rádi bychom mu touto
cestou ještě jednou poděkovali za krásný
obřad a také za ochotu zastoupit našeho
místního faráře z farnosti Bruzovice, který
nemohl ze zdravotních důvodů obřad
vykonat. Velmi si toho vážíme.
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Připomínkou toho slavnostního dne jsou vyšívané
stuhy, na kterých je uveden datum pořízení a
datum žehnání praporu. Stuhy byly společně
s dalším příslušenstvím k praporu pořízeny za
finančního
přispění
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotace z
Dotačního programu na podporu sborů
dobrovolných hasičů v roce 2022.
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Slavnostní den dále pokračoval veřejnou oslavou ve Výletním a sportovním
areálu. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, např. domácí
koláče, uzené klobásy, bramborové placky, hranolky, guláš a mnoho dalších
dobrot. Pro děti byl připraven nafukovací hrad, malování na obličej, a
vedoucí kroužku Mladých hasičů připravili hasičskou soutěž, které mohli
zúčastnit jak členové kroužku, tak i ostatní příchozí děti. Vítězové obdrželi
diplom a pěkné ceny. Pro dospělé se o ceny točilo kolo štěstí.
Pořadatelé by touto cestou chtěli poděkovat Obci
Pazderna za poskytnutí prostor pro konání akce, všem
příchozím hostům za návštěvu a v neposlední řadě také
sponzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu akce.
Akce byla podpořena programem Dobrý soused 2022 v rámci projektu
„Podpora činnosti sboru dobrovolných hasičů obce Pazderna 2022“
financovaného spol. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Ing. Jana Potiorová, starosta SDH Pazderna
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Sbor dobrovolných hasičů Pazderna
pořádá STÁLÝ

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
DO KROUŽKU MLADÝCH
HASIČŮ
zaměření kroužku:
-

-

-

trénink disciplín požárního
sportu
pohybové hry, soutěže a zábava
učení se základům požární
prevence, první pomoci,
uzlování, orientace s mapou
v terénu, atd.
seznamování s činností
jednotky dobrovolných hasičů,
jejím vybavením a technikou
účast na požárních soutěží a
tematických výletů

Věk dětí od 7 do 15 let
Schůzky probíhají každý týden ve středu od 16 do 17.30 hod. (mimo školních
prázdnin) v klubovně mladých hasičů v kulturním a sportovním zařízení obce
Pazderna
Kontaktní osoba: Jiří Potiora, tel. 604 955 681, email: potiora@seznam.cz
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Volba prezidenta ČR - Vydávání voličských průkazů
6.1.2023 v 16.00 hod – končí lhůta pro doručení žádosti o vydání
voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou
11.1.2023 – konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání
voličského průkazu
Voličský průkaz může být vydán nejdříve 29.12.2022!

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK, TVOŘIVÉ DÍLNY,
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 3. 12. 2022 se uskuteční od 17.00 hodin ve
Výletním a sportovním areálu v Pazderně 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.
Občerstvení zajištěno (klobásky, zelňačka, koláčky, medovina a další)!
Na Mikulášskou nadílku můžete přihlásit děti do 10 let a to
u paní Evy Kovářové na tel. 724 595 835 nebo
e-mailu: kovarova-eva@email.cz do 23.11.2022.
Srdečně zvou rodiče a zastupitelé obce.
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BLAHOPŘÁNÍ
Své životní jubileum v období listopad - prosinec 2022
oslaví:

CICU LADISLAV
KOTÁSKOVÁ ŠTĚPÁNKA

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

- inzerce-
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