
 únor 2019 
 

Vážení občané,  

dovolte mi, abych Vás na úvod prvního letošního zpravodaje informoval o 
aktuálním dění v naší obci.  Asi nejdůležitější zprávou je ta, že se nám 
podařil získat souhlas všech vlastníků dotčených pozemků s umístěním 
stavby chodníku, díky souhlasu jsme se mohli posunout dále.  Rád bych zde 
vyzvedl ochotu a nezištnost při jednáních ze strany všech majitelů a 
vyslovil velké díky za udělené souhlasy se stavbou chodníku. Chodník by 
měl vést podél krajské komunikace od odbočky na Horní Domaslavice  a 
ukončen bude cca po 1,7 kilometrech na konci naší obce ve směru  
Bruzovic. Aktuálně máme projekt chodníku hotov, a byl rozeslán 
k vyjádření správcům sítí a dotčeným orgánům.   Stejně jak v uplynulých 
letech tak i letos jsme se přihlásili do programu společnosti Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o Dobrý soused, a prvně do programu Dobrý 
soused společně. Již můžu říci, že jsme byli úspěšní v obou dvou případech.  
Tradičně se nám podařilo získat prostředky na podporu kulturního života 
v naší obci, a v rámci programu dobrý soused společně provedeme výsadbu 
zeleně, nátěry prvků a vybudujeme nový povrch pod kolotočem na 
dětském hřišti. Pro příští rok bychom rádi měli připravené podklady pro 
kompletní revitalizaci hřbitova. Zastupitelstvo proto rozhodlo, že si za 
tímto účelem necháme zpracovat projektovou dokumentaci. Tím pádem 
budeme  na opravu hřbitova připraveni a budeme schopni zažádat o 
finanční prostředky z dostupných dotačních programů. Dále bylo 
rozhodnuto, že minimálně po dobu zpracování projektu se nová hrobová 
místa budou pronajímat pouze občanům naší obce.    

                                                                                    Bc. Jan Šeděnka, starosta 
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019 

Poplatky v roce 2019 Výše poplatku Splatnost 

Místní poplatek ze psů 

 
100 Kč/1 pes/rok 

150 Kč/ druhý a každý 
další pes/rok 

 

31.3.2019 

Místní poplatek za odpady 
 

poplatník = osoba s trvalým pobytem 
v obci, popř. vlastník nemovitosti, ve 

které není nikdo hlášen k trvalému 
pobytu 

 
 

poplatník = vlastník nemovitosti, ve 
které není nikdo hlášen k trvalému 

pobytu, a neměl v r. 2018 přihlášenu 
popelnici ke svozu 

 
 

 
 
 

430 Kč/osoba/rok 
430 Kč/nemovitost/rok 

 

330 Kč/nemovitost/rok 

 

 

30.6.2019 

 
 
Občané mohou poplatky 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 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – poděkování 
 

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové pondělí. Tímto 
dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách a městech 
Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných 
kolednících, které od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali 
pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného 
rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček. 
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým a novým rokem. Ze starého si bere 
poselství Vánoc a přenáší jej jako přání všeho dobrého do nového roku. 
Tříkrálová sbírka je radostným mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, 
že spolu s námi tento most staví a všem dárcům, že po něm spolu s námi 
jdou,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky 
pomoci vás všech se podařilo v Pazderně vybrat krásných 15 529 korun. 
Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy v pobytových zařízeních, 
volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně jako na terénní 
službu pro nemocné. 
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2019. 

Za Charitu Frýdek-Místek 
Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky 
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POZVÁNKA NA 4. OBECNÍ ZÁJEZD 
 

TERMÍN:         8. ČERVNA 2019 
Plánovaný program: 

- cca 6.45 hod – odjezd z Pazderny (zájezdovým autobusem) 

k propasti Macocha (horní můstek) 

- 10.40 hod – prohlídka Punkevní jeskyně 
(ke vstupu do jeskyně se dostaneme od chaty Macocha kabinkovou 
lanovkou, v případě příznivého počasí , včasného příjezdu    a dobré 
fyzické kondice se  účastník zájezdu může vydat k jeskyni i pěšky) 
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- 12.30 hod - oběd v Chatě Macocha (objednán hromadně obcí pro 
toho, kdo bude mít zájem) 

- okolo 14.00 hod – odjezd do Olomouce (volný program – 
možnost prohlídky historického centra, popřípadě návštěva 
Arcidiecézního muzea, Arcibiskupského paláce, Botanické zahrady 
a další) 

 

- návrat domů mezi 20.00 a  20.30 hod 

Obec uhradí občanům obce :   
 - dopravu zájezdovým autobusem v rámci programu „Dobrý soused 2019“ 
 
Účastník zájezdu si hradí sám:  
- lanovku u Macochy (80,- Kč dospělí, 60,- Kč děti, studenti - jednosměrná, 
100,- Kč dospělí, 70,- děti, studenti – zpáteční)   
- vstupné do jeskyně [210,- Kč  plné, 180,- Kč snížené (studenti do 26 let a 
senioři nad 65 let), 100,- Kč dětské (děti od 3 do 15 let), volný vstup děti do 
3 let] 
- vstupy do památek v Olomouci 
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- oběd v hodnotě 150,- Kč (kuřecí řízek s bramborem), lze objednat i 
dětskou porci za 112,- Kč 
Na vstupné do jeskyně, na oběd popř. na dopravu se budou vybírat peníze 
předem. 
 
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 2019 

Pokud kapacita autobusu nebude naplněna do konce března občany obce 
Pazderna, pak se budou moci přihlásit na zájezd i cizí občané, kteří budou 
přispívat na autobus 250,- Kč. 
Na výše uvedených kontaktech se rovněž můžete dozvědět více informací o 
připravovaném zájezdu. 
 

DOBRÝ SOUSED 2019 A DOBRÝ SOUSED SPOLEČNĚ 2019 
 

Také v letošním roce vyhlásila společnost Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o. (HMMC) výzvu k podání žádostí o finanční příspěvky z 
programů „Dobrý soused 2019“ a „Dobrý soused společně 2019“. 

Naše obec se programu Dobrý soused pravidelně účastní. Za obec Pazderna 
byly podány dva projekty. Sbor dobrovolných hasičů předložil projekt 
"Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů a mladých hasičů v obci 
Pazderna 2019" ve výši 25 000 Kč a Obec Pazderna připravila projekt 
„Podpora kulturního života v obci Pazderna“ ve výši 25 000 Kč. Hodnotící 
komise programu oba projekty schválila. 

V tomto roce Obec Pazderna podala také žádost o příspěvek v programu 
„Dobrý soused společně 2019“ na projekt „Revitalizace dětského hřiště“ ve 
výši 25 000 Kč. Tento program je výjimečný v tom, že na vlastní realizaci 
projektu se dobrovolně podílejí občané dané obce a zaměstnanci 
společnosti HMMC. Každoročně hodnotící komise vybírá dva nejlepší 
projekty a letos je to poprvé, kdy byl vybrán k realizaci projekt obce 
Pazderna.  
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Na slavnostním setkání dne 13.2.2019 pan prezident Donghwan Yang 
předal symbolické šeky v celkové hodnotě 75 000 Kč. Tímto bychom chtěli 
vedení závodu HMMC a rovněž představitelům těchto programů poděkovat 
za možnost se projektu účastnit a také za finanční příspěvek, který obohatí 
kulturní a společenský život obyvatel v naší malé obci. 

                

 

 

 

Projekt „Revitalizace dětského hřiště“ 

Cílem projektu je revitalizace dětského hřiště, které se nachází ve 
Výletním a sportovním areálu obce Pazderna. Revitalizace dětského hřiště 
spočívá ve výsadbě zeleně (2 platany a 2 jedle), v opravě a údržbě 
stávajících herních prvků (nátěr prolézaček a oprava kolotoče) a v opravě 
nevyhovujícího povrchu pod kolotočem (nový umělý trávník). Realizace 
proběhne v jarních měsících po dohodě s HMMC, přesný termín bude 
upřesněn. Tímto chceme občany obce požádat a pozvat k účasti na 
realizaci tohoto projektu. 
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA OBCE 
 

Živý betlém – již tradičně se o vánočních svátcích konal u kaple sv. 
Jana Nepomuckého Živý Betlém s živou hudební produkcí. A i tentokrát se 
organizátorům a účinkujícím dětem moc vydařil, a patří jim tak dík za 
krásný vánoční zážitek. 
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Hasičský  "čertovský" ples, 
který se konal v místním kulturním 
sále  9. února 2019, byl letošní první 
společenskou kulturní akcí.  
"Čertovskému" tématu byla 
přizpůsobena jak výzdoba sálu, tak 
samotní hosté, kteří přišli v 
čertovských kostýmech nebo alespoň 
s čertovskými doplňky.  Výzdobu sálu 
pomohly vyrobit děti z kroužku 

Mladých hasičů Plameňáci, které 
namalovaly čertovské obrázky. 
Společenský večer hudebně doprovodila 
kapela s názvem "432 Hz", která v 

Pazderně vystupovala poprvé. 
Hasiči pro hosty připravili 
bohaté občerstvení, domácí koláče, jednohubky, podávala se večeře, která byla 
v ceně vstupenky. Vrcholem večera byla již tradičně tombola. Sponzorské dary 
mimo jiné věnovaly např.  Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovar Radegast, Frýdecká 
Skládka, a.s., Pila BKW, ZDV Nošovice, ZK Interiéry, Povodí Odry, a.s., 
místní drobní podnikatelé, hosté a samozřejmě také Obec Pazderna, která pro 
akci poskytla nejen prostory, ale podpořila ji také finančně. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří poskytli dary do 
tomboly a také příchozím hostům, kteří se přišli pobavit a tím také podpořit  
SDH Pazderna. 
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PROJEKT POLICIE ČR 

Odbor tisku a prevence a Úřad služby kriminální policie a 
vyšetřování Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Odborem 
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR připravily nový 
preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové 
kriminality s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i 
svým sousedům“. 

Bližší informace k projektu naleznete na odkazu na internetové 
stránky http://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-
ochranu-majetku.aspx 

Krajské ředitelství policie moravskoslezského kraje. 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Pazderně 27.2.2019                                               Bc. Jan Šeděnka 
                                                            starosta 

 
 

 
Své životní jubileum v období  leden - březen 2019 slaví: 
 

KRKOŠKOVÁ ANDĚLA 

BARANOVÁ MARIE 

GONGOL LADISLAV 

PASÍRBEK ZDENĚK 

PALÍK JAROSLAV 

NAVRÁTILOVÁ PAVLA 
 

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



11                                  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 obě tel. čísla můžete volat kdykoliv. 
 

 
- inzerce    - 
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HARMONOGRAM 

SBĚRU A SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU    

 I. pololetí r. 2019 


