
 březen 2020  

 

REKONSTRUKCE KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

Jsme opravdu rádi, že se obci Pazderna podařilo dokončit závěrečnou část 
opravy naší kaple.  S pomocí dotace Ministerstva pro místní rozvoj se nám 
podařilo dokončit opravu vnitřních prostor kaple. Provedla se nová 
elektroinstalace, sanace vlhkého zdiva, vnitřní prostory se vyštukovaly a 
celá kaple se vymalovala.  Mimo to se provedly další nezbytné práce tak, 
aby kaple mohla dále důstojně sloužit nejen našim občanům. Přestože je 
kaple majetkem obce, tak se na opravě podílela i farnost Bruzovice, která 
mimo jiné zajistila rozvody bezpečnostního zabezpečení, ozvučení a nátěr 
kůru.  
V několika etapách se obci podařilo v posledních letech zrekonstruovat 
celou kapli - věž, střechu, plášť budovy a teď nakonec i vnitřní prostory. 
Jsme moc rádi, že máme objekt po stavební stránce v pořádku. Jediné, co 
nás ještě mrzí je nedobrý stav dřevěného oltáře.  Bylo by dobré, kdyby se 
farnosti Bruzovice podařilo oltář renovovat, aby mohl sloužit dalším 
generacím.  
 

STAVEBNÍ PRÁCE NA BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY 

Jak jste si už jistě všimli, práce na opravách budovy bývalé školy, dnes 
kulturního zařízení obce, jsou v plném proudu. Jsou dokončeny bourací 
práce, probíhají práce na elektroinstalaci, rozvodech topení a vody. 
Naneštěstí se ukázalo, že konstrukce jsou v tak špatném stavu, že bude 
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nutné část stropů strhnout a vyměnit trámy. Přesto vše nasvědčuje tomu, 
že se práce stihnou v termínu.  

Jsme rádi i z toho důvodu, že jsme byli osloveni obcí Horní Domaslavice, 
zda by bylo možno v našich prostorách dočasně umístit jejich mateřskou 
školu. Obec Horní Domaslavice bude budovu mateřské školy v 2. polovině 
tohoto roku zásadně rekonstruovat tak, aby mohla být navýšena její 
kapacita. Zda, na jak dlouho a za jakých podmínek dáme budovu 
k dispozici, bude otázkou dalších jednání. O výsledku vás budeme včas 
informovat.  

 

Projekty „Udržovací práce na kapli svatého Jana Nepomuckého v 
Pazderně - závěrečná etapa - oprava elektroinstalace a dokončení 
oprav vnitřních prostor“ a „Obnova kulturního zařízení obce 
Pazderna“ jsou realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

DOBRÝ SOUSED 2020 

 
Také v letošním roce vyhlásila společnost Hyundai 
Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) výzvu 
k podání žádostí o finanční příspěvek v programu 
„Dobrý soused 2020“. 
Naše obec se programu Dobrý soused pravidelně 

účastní již několik let. Za obec Pazderna byly podány dva projekty. Sbor 
dobrovolných hasičů předložil projekt "Podpora činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů a mladých hasičů v obci Pazderna 2020" ve výši 
25 000 Kč a Obec Pazderna připravila projekt „Podpora kulturních akcí v 
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obci Pazderna v roce 2020“ ve výši 25 000 Kč. Hodnotící komise programu 
oba projekty schválila.  
Na slavnostním setkání dne 5.2.2020 prezident HMMC Donghwan Yang 
předal symbolický šek v hodnotě 50 000 Kč. Tímto bychom chtěli 
poděkovat vedení závodu HMMC za finanční příspěvek, který pomůže 
obohatit kulturní a společenský život obyvatel v naší obci. 
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020 

Poplatky v roce 2020 Výše poplatku Splatnost 

Místní poplatek ze psů 

 
100 Kč/první pes/rok 

150 Kč/ druhý a každý 
další pes/rok 

 

31.3.2020 

Místní poplatek za odpady 
 

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

(rekreační objekt, dům, byt), ve které 
není nikdo hlášen k trvalému pobytu 

 
 

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

pobytu, a neměl v r. 2019 přihlášenu 
popelnici ke svozu 

(úleva ve výši 100,- Kč dle schválené 
OZV) 

 
 

 
 
 

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

 

330 Kč/nemovitost/rok 

 

 

30.6.2020 

 
Osvobození a úlevy od poplatku lze najít ve schválených Obecně 
závazných vyhláškách na tento rok (elektronicky zveřejněny na 
http://www.pazderna.eu/4/ , k nahlédnutí na obecním úřadě) 
 
Občané mohou poplatky zaplatit: 
- hotově na obecním úřadě v úředních hodinách, tj. Po, St 8.00-12.00  

13.00 -17.00 hod  
- 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 úterý. Tímto 
dnem skončilo putování tří králů. 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. 
„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování a jeho přípravy zapojili, 
zejména pak všem malým i velkým koledníkům. Stejně tak patří naše díky 
také dárcům, kteří podpořili pomoc potřebným a rozvoj charitního díla v 
regionu, České republice i zahraničí. Spolu s třemi králi přejeme všem co 
nejlepší rok 2020,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. 
Právě díky pomoci vás všech se podařilo ve vaší obci vybrat krásných 14 
513 korun. Celkový výnos letošní sbírky na Frýdeckomístecku činí 
neskutečných 2 374 608 korun. Vybranou částku použijeme na opravy a 
úpravy pobytových zařízení, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a 
mládež, stejně jako na terénní službu pro nemocné osoby. Všem moc 
děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2020. 

Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky za Charitu Frýdek-Místek 
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POZVÁNKA NA 5. OBECNÍ ZÁJEZD 
 

TERMÍN:         20. ČERVNA 2020 
Plánovaný program: 

- cca 6.30 hod – odjezd z Pazderny  zájezdovým autobusem do 
Vojenského muzea v Králíkách 

- okolo poledne přesun do Horského resortu Dolní Morava – dle 
svého výběru může účastník zájezdu strávit zbytek dne návštěvou 
Stezky v oblacích (výška stezky 55 m), ke které se lze dostat 
čtyřsedačkovou lanovkou nebo na bobu, návštěvou některého ze 
zážitkových či adrenalinových parků, jízdou na Mamutí horské 
dráze (3 km dlouhá nejdelší dráha v česku), procházkou po okolí, 
více informací lze najít na https://www.dolnimorava.cz/leto  
 

   
                                                            

- vzhledem k možnostem  Resortu Dolní Morava společný oběd 
nebude tentokrát objednáván  

- okolo 20.30 hod – návrat domů 

Obec uhradí občanům obce :   
 - dopravu zájezdovým autobusem v rámci programu „Dobrý soused 2020“ 
 
Účastník zájezdu si hradí sám:  
- vstupné do Vojenského muzea  [120,- Kč  plné, 80,- Kč snížené (studenti, 
děti a senioři ), 290,- Kč rodinné (2 dospělí + max. 3 děti)] 
- vstupy na Dolní Moravě (dosud není zveřejněn ceník na léto 2020) 
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Na vstupné do Vojenského muzea popř. na dopravu se budou vybírat 
peníze předem. 
 
PŘIHLÁŠKY NA ZÁJEZD LZE PODAT:      

- telefonicky na  tel. 558 641 315, 775 594 910 
-  e-mailem na obec@pazderna.eu  
- osobně  na OÚ Pazderna 

 
TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ:       DO 30. DUBNA 2020 

Pokud kapacita autobusu nebude naplněna do 30. dubna 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. 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat 

v sobotu 2. 5. 2020 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 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.).  
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NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní 
odpady apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod. 

 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti   

U HŘBITOVA v Pazderně dne 2. 5. 2020. 
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.
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BLAHOPŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Pazderně 4.3.2020                                               Bc. Jan Šeděnka 
                                                         Starosta 
 

 

 

Své životní jubileum 50,60,70 a 80 let v období  leden – 
duben  2020 oslavili nebo oslaví: 

FIGUROVÁ IVA 

MASÁROVÁ IRENA 

PLASGURA ROSTISLAV 

PASÍRBKOVÁ VĚRA 

SLÍVA MILAN 

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



10                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany a 

podnikateli 
 
každou středu mezi 14 – 15 hodinou (je vhodné předem zavolat na tel. č. 
603 447 219) 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. 
. 
  
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. 2020 

OBEC PAZDERNA
ODPAD Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Plast
Papír
Sklo
Kov
Bioodpad


