
 

 

 

 

 

SLOVO STAROSTKY 
 

Vážení občané, 

přinášíme Vám první letošní obecní zpravodaj.  Počátkem roku se naše obec 

zapojila do dalšího ročníku Tříkrálové sbírky, kterou pořádala Charita Frýdek-

Místek. Šikovní koledníčci, kteří obešli domácnosti s koledou a přáním do 

nového roku v Pazderně vykoledovali celkem 15 112,- Kč. V průběhu února 

jsme si převzali symbolický šek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing 

Czech, spol s r.o. na 50.000,- Kč z fondu Dobrý soused 2018 na podporu 

kultury a spolkových činností v naší obci. Obec se toho projektu účastní již 

pátým rokem. 

V lednu jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

rekonstrukci prostor po bývalé prodejně potravin v přízemí hasičské zbrojnice. 

Z těchto opravených místností by měly vzniknout prostory pro volnočasové a 

spolkové aktivity. V letošním roce proběhne rekonstrukce propustku pod místní 

komunikací MK3 (u Plasgurových), financována z dotace „Programu obnovy a 

rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“, která nemohla být z důvodu 

vleklého stavebního řízení provedena na podzim loňského roku. Stavební 

povolení, které bylo 

vydáno až na počátku 

listopadu, totiž 

nabylo účinnosti až 

na přelomu listopadu 

a prosince, kdy již 

venkovní podmínky 

neumožnily stavbu 

provést. Práce proto 

budou zahájeny na 

jaře a projekt bude 

realizován do konce 

června tohoto roku.  

V únoru byla mezi 

Obcí Pazderna a 

společností AWT 
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Rekultivace, a.s. podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace ve 

stupních DUR, DSP a DRS (tj. pro územní rozhodnutí, stavební povolení a 

realizaci stavby), včetně související inženýrské činnosti spojené s vyřízením 

příslušných povolení na projekt „Chodník v obci Pazderna“. Momentálně 

probíhá příprava a kompletace podkladů pro zahájení projekčních prací. Bližší 

informace k oběma projektům postupně zveřejníme v následujících 

zpravodajích a na internetových stránkách obce.  

V oblasti kulturního života proběhly v obci od počátku roku dvě společenské 

akce, a to Dětský „sportovní“ karneval a Společenský večírek „s brýlemi nebo 

bez brýlí“, které Obec Pazderna finančně podpořila. Pořadatelům tímto 

děkujeme za obětavou a náročnou přípravu a uspořádání těchto akcí, které jak 

dětem, tak dospělým návštěvníkům zpestřily chladné zimní období v obci 

v prvním čtvrtletí letošního roku.                                                                             

                                                                              Ing. Jana Potiorová, starostka  

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. MÍSTNÍ POPLATKY  V ROCE 2018 

 

Poplatky v roce 2018 Výše poplatku Splatnost 

Místní poplatek ze psů 60 Kč/ 1 pes/rok 31.3.2018 

Místní poplatek za odpady 430 Kč/osoba/rok 30.6.2018 

 
Občané mohou poplatek zaplatit: 

- hotově na obecním úřadě v úředních hodinách, tj. po, st 8.00-12.00  

13.00-17.00 hod (po telefonické domluvě i mimo ně)  

- bankovním převodem na účet obce č. 1681976379/0800 s následujícími 

údaji:            

  Variabilní symbol:   číslo popisné domu 

 Zpráva pro příjemce:  název místního poplatku 

 

 

2. OHLÉDNUTÍ ZA VOLBOU PREZIDENTA REPUBLIKY 

 
Ve dnech 12.-13. ledna a 26.-27. ledna 2018 jsme měli možnost zvolit si 

podruhé formou přímé volby prezidenta republiky. Jak vše dopadlo, již dnes 

samozřejmě víme, nicméně přinášíme krátký sumář toho, jak volby prezidenta 

republiky v naší obci probíhaly. 
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PŘEHLED  VOLEBNÍ ÚČASTI  

 

- 
Okrsky Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů počet zprac. v % 

1. kolo 1 1 100,00      228   136   59,65       136   135      99,26 

2. kolo 1 1 100,00      229   152   66,38       152   152     100,00 

 

VÝSLEDKY VOLEB 

 

Kandidát Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 4 2,96 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 6 4,44 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 15 11,11 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 2 1,48 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 1 0,74 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 0 0,00 X X 

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 57 42,22 83 54,60 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 9 6,66 X X 

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 41 30,37 69 45,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prvovolič I. kola volby 
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                                   Prvovolička II. kola volby 

       Volební komise 
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3. ROZPOČET OBCE PAZDERNA NA ROK 2018 
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4. OBECNÍ ZÁJEZD  2018 

 
 

 

                                           Termín:  9. června 2018 

Plánovaný program: 

- cca 6.00 hod – odjezd z Pazderny (autobusem) 

- 9.00 hod - EXKURZE V PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNĚ DLOUHÉ      

                                   STRÁNĚ  (výjezd až k horní nádrži) 

 

- 12.00 hod - oběd v Koutech nad Desnou (objednán v rámci zájezdu) 

- 14.15 hod - PROHLÍDKA JESKYNĚ NA POMEZÍ (ve dvou skupinách) 
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- okolo 15.30 LÁZNĚ JESENÍK – VOLNÝ PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- návrat okolo 21.00 hod 

 

 

Obec uhradí občanům obce :   - dopravu zájezdovým autobusem  

- exkurzi do elektrárny  

Účastník zájezdu si hradí sám: - vstupné do jeskyně  

(110,- Kč  plné, 80,- Kč senior, 60,- Kč dětské)  

   - oběd v hodnotě 92,- Kč (bude obcí rezervován) 

(pouze hlavní jídlo bez polévky, na výběr je pečené kuřecí stehno, dušená rýže, 

zeleninová obloha a smažený vepřový řízek, vařený brambor, obloha). 

PŘIHLÁŠKY NA ZÁJEZD LZE PODAT: účetní Marcele Bartkové 

- telefonicky na  tel. 558 641 315, 775 594 910 

-  e-mailem na obec@pazderna.eu  

- osobně  na OÚ Pazderna 

TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ: DO KONCE BŘEZNA 2018 

Pokud kapacita autobusu nebude naplněna do konce března občany obce, pak se 

budou moci přihlásit na zájezd i cizí občané, kteří budou přispívat na autobus 

200,- Kč. Na výše uvedených kontaktech se rovněž můžete dozvědět více 

informací o připravovaném zájezdu. 

mailto:obec@pazderna.eu
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Úhradu vstupného a oběda je nutno provést hotově v období od 14. 5. do 23. 

5. 2018 u účetní Marcely Bartkové. 

Tento zájezd, jako součást projektu „Podpora kulturního života v obci 

Pazderna“ bude spolufinancován finančními prostředky, které poskytla 

společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, spol. s r.o. v rámci fondu 

„Dobrý soused 2018“. 

 

Za Obec Pazderna zve starostka Ing. Jana Potiorová. 

 

5. ZAHÁJENÍ SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ 

V ROCE 2018 

 

 
Informace občanům o provozování systému odděleného sběru 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) 

 

Systém třídění biologicky rozložitelné složky ze směsného komunálního 

odpadu (SKO) z domácností, včetně odděleného svozu této komodity a jeho 

následné využití v kompostárně spol. Frýdecká skládka a.s., kompostárny 

Bruzovice byl zahájen v loňském roce.  

 

V letošním roce  bude svoz bioodpadu zahájen  od 1.4.2018 a bude probíhat  

v období 1.4.- 16.11. První svoz proběhne ve 14. týdnu, tj. 2.4 -8.4.2018. 

 

Na území obce 

budou na určených 

stanovištích opět 

umístěny 3 ks 

velkoobjemových 

kontejnerů, určených 

pouze pro odkládání 

biologicky 

rozložitelné složky 

odpadu. Kontejnery 

budou pravidelně 

vyváženy na 

kompostárnu do 
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Bruzovic nebo na Panských Nových Dvorech ve Frýdku-Místku. 

 

Domácnosti budou odkládat bioodpad do těchto kontejnerů. 
U domů s větší rozlohou pozemku, kde by bylo s ohledem na množství 

bioodpadu bylo obtížné BRKO odvézt do kontejneru, je možné po telefonické 

dohodě s OÚ Pazderna kontejner na BRKO přistavit přímo před RD.  

 

Svozy budou probíhat v režimu 1x 14 dnů, svozovým dnem bude pátek. 

 

Termíny svozů 2018: 

6.4., 20.4.,  4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 

21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 
 

Stanoviště kontejnerů: 

1. Stanoviště nádob na separovaný odpad - Na Skotni 

2. Stanoviště nádob na separovaný odpad – u transformátoru 

3. Stanoviště nádob na separovaný odpad – parkoviště u hřbitova 

 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v lednu, únoru a březnu 2018 oslavili nebo oslaví: 

 

Jarek Lubomír 

Kotásek Jaroslav 

 

 

 

 

 

 

Za Obec Pazdernu přejeme všem jubilantům hodně štěstí, zdraví,  

životní pohody a elánu do dalšího života. 

 

 

V Pazderně 28.2.2018                                                    Ing. Jana Potiorová 
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 
 

SPOLEČENSKÝ VEČÍREK „s brýlemi nebo bez brýlí“ 
 

Na počátku února 2018 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci 

s Obcí Pazdernou společenský večer pod názvem „Společenský večírek 

s brýlemi nebo bez brýlí“. Jednalo se o klasický společenský večer s tradiční 

zábavou, která vyvrcholila soutěží o nejzajímavější a nejnápaditější brýle, 

které si hosté přinesli. Vítězem soutěže byl na základě hlasování hostů 

vybrán Rostislav Vrubel, který byl odměněn lahví šampaňského.  

Pořadatelé by tímto chtěli poděkovat sponzorům za dary věnované do 

tomboly. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Účastníci soutěže o nejnápaditější brýle 

Finalisté soutěže:                                                          Tombola 

R. Vrubel, J. Potiorová, Š. Baranová 
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                         DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KARNEVAL 
 

V polovině února připravili rodiče za podpory Obce 

Pazderna dětský karneval. Tentokrát se odehrál ve 

sportovním duchu. Zahájení se odehrálo ve 

spartakiádním duchu za doprovodu Michala 

Davida a následovalo odpoledne plné 

soutěžních sportovních disciplín, soutěží, 

malování fanoušků atd.  Tímto děkujeme 

organizátorům za nápaditý a zábavný 

program, a také organizaci této krásné 

dětské kulturní akce, která byla podpořena 

finančními prostředky z fondu Dobrý 

soused 2018 společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, spol s r.o. 
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PODĚKOVÁNÍ CHARITY FRÝDEK-MÍSTEK 
 

Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři 

králové s koledou a přáním všeho dobrého do nového 

roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po osmnácté 

a v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek. 

V letošním roce se vydalo do ulic celkem 296 

kolednických skupinek, které roznášely do našich domovů požehnání.  

Koledování skončilo a my celkový výnos za Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč.   

V obci Pazderna se vykoledovalo 15 112,-Kč. „Získané finanční prostředky 

použijeme v souladu se schválenými záměry na pomoc a podporu těch, kteří si 

nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme terénní služby pro 

seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností, zlepšíme podmínky, v 

nichž naši klienti žijí, ale nezapomeneme ani na děti a jejich potřeby,“ 

Kompletní záměry využití výtěžku najdete na našich webových stránkách.  

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich 

doprovodu, stejně jako štědrým dárcům, kteří koledníky vřele přijali.   
 

 Lenka Talavašková,    Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 

 

INZERCE 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

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 oba tel. čísla můžete volat kdykoliv. 
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