
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOVO STAROSTKY 
 

Vážení občané, 
ani jsme se nenadáli, kalendářní rok opět pomalu končí a po roce p
vánoční svátky  - období, kdy se v domácnostech rozsvítí váno
rozvoní se vánoční cukroví a děti netrpělivě očekávají příchod Ježíška
většinu z nás je toto předvánoční období hektické, snažíme se dokon
předsevzetí a závazky, dokoupit poslední vánoční dárky a p
svátky.  
Zároveň se také ohlížíme za tím, co se nám letos podař
uskutečnit, a rozmýšlení a plánování akcí na příští rok, protože stále je co 
opravovat, udržovat a zlepšovat.  

Vánoční svátky, 
krásné a tajemné, 
pohledy vlídné, 

milé a vzájemné. 
Teplo je u krbu 

nebo jen u svíčky 
dlouhý byl celý rok, 
teď už je maličký. 
Děti jak stromeček, 

oči jak korálky- 
copak nám Ježíšek 
přinese za dárky? 

Byť by byl maličký, 
nejmenší na světě 
vykouzlí úsměvy 
na tvářích dítěte. 

 Příjemné prožití svátků váno
všem občanům př

Zastupitelstvo Vaší obce

čí a po roce přicházejí 
domácnostech rozsvítí vánoční stromečky, 

jí příchod Ježíška. Pro 
ní období hektické, snažíme se dokončit svá 

ní dárky a připravit se na 

, co se nám letos podařilo či nepodařilo 
rok, protože stále je co 

ů vánočních 
č ům přeje  

Zastupitelstvo Vaší obce 
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V letošním roce se nám podařilo uskutečnit a dokončit mnoho v
doplacen úvěr na obnovu hasičské zbojnice, podařilo se nám úsp
dlouholetý soudní spor se zhotovitelem výletního a sportovního areálu, kdy 
jsme do obecního rozpočtu mohli zpět vrátit 550 000,- Kč
nucena zaplatit za opravy nekvalitně provedených prací a soudní výlohy
Dětské hřiště u obecního úřadu bylo opatřeno novými herními prvky. Což 
udělalo radost především dětem, kterých u nás v obci přibývá.
Největší investiční akcí byla obnova střešní krytiny na budově
která byla dokončena počátkem října a na její realizaci obec dostane dotaci 
Programu rozboje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. 
Rovněž se nám podařilo zajistit dotaci z Úřadu práce na z
pracovního místa pro pracovníka na údržbu veřejných prostranství a obecního 
majetku, kterého jsme tak mohli zaměstnat na 5 měsíců, aniž bychom zatížili 
obecní rozpočet. Veškeré náklady na zřízení pracovního místa, mzda 
pracovníka a rovněž povinné odvody byly hrazeny z dotace. 
V prosinci byla dořešena záležitost kolem vlastnictví pozemk
komunikací MK2 (k Dužíkům). Po téměř ročním vyjednávání 
s Římskokatolickou farností v Dobré a Biskupstvím ostravsko
nám byl tento pozemek darován do vlastnictví  a komunikace je nyní celá 
v majetku obce Pazderna. 
 Dořešili jsme rovněž dlouholeté nejasnosti kolem sdružené vodovodní p
„Pazderna – Vrchy“. Vlastníkem hlavní části je nyní Obec Pazderna a  tato
je nyní v procesu „rekolaudace“ na vodovod pro veř

Provozovatelem vodovodu bude společnost Severomoravské vodovody a 
kanalizace.  V majetku odběratelů zůstaly nyní pouze dílčí domovní
přípojky k jednotlivým nemovitostem v této lokalitě. 
Dalšími výdaji z rozpočtu byly také opravy a udržování majetku, 
inženýringová příprava realizace rekonstrukce bytu v hasičské zbrojnici, oprava 
hasičského auta, opravy místních komunikací atd.  
Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat nejen všem zam
obecního úřadu, zastupitelům a občanům, kteří se v tomto roce podíleli na 
fungování knihovny, zajišťování činností souvisejících s místní samosprávou, 
údržbou veřejných prostranství, hřbitova, ale také dobrovolným hasi
rodičům, zajišťujícím a organizujícím v naší obci kulturní akce pro naše 
občany. 
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v
blízkých a šťastné vykročení do nového roku 2014. 

  
Ing. Jana Potiorová 

                                                                                 starostka  
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Obr. 1 a 2  Budova bývalé školy
a po ukončení obnovy st

  

AKTUÁLNÍ  INFORMACE:  
 

1. REALIZACE OBNOVY ST ŘEŠNÍ KRYTI NY NA BUDOVĚ BÝVALÉ 

DOKONČENA 
 

Jak jsme již v průběhu roku 
informovali, v letošním roce 
probíhala rekonstrukce střešní 
krytiny na budově bývalé 
školy. Budova je památkou 
místního významu  a Obec tak 
mohla na opravu střechy 
zažádat o dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu.  V rámci realizace byla 
provedena demontáž původní 
střešní krytiny, dřevěných latí, 
oplechování a dešťových 
svodů. Poté byla vyspravena a 
ošetřena střešní konstrukce a 
instalována izolační folie. Na 
konstrukci byly nainstalovány 
nové dřevěné latě a položena 
nová střešní krytina – pálené 
tašky v režné barvě. Střecha 
byla opatřena novými 
dešťovými svody, 
oplechováním, novým 
výlezovým oknem, pochůznou 
lávkou, dalšími klempířskými 
prvky a také novým funkčním 
hromosvodem. Nakonec byl na střechu vrácen opravený 
původní okrasný prvek. Při realizaci projektu jsme se snažili zachovat 
původní ráz budovy a původní materiály, které byly na budov
Realizace byla dokončena k 7.10.2013. Celkové náklady na opravu byly 
vyčísleny na 714 896 Kč,-, z čehož cca 50% by mělo být pokryto z

 
 

Budova bývalé školy před 
obnovy střešní krytiny 

 

Ě BÝVALÉ ŠKOLY 

echu vrácen opravený a restaurovaný 
i realizaci projektu jsme se snažili zachovat 

budově použity. 
3. Celkové náklady na opravu byly 

ělo být pokryto z dotace. 
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2.  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MÁ NOVÉ HERNÍ PRVKY  
 
 

V posledních dvou letech jsme 
několikrát žádali o dotaci na 
obnovu herních prvk
hřišti u obecního ú
byl fakt, že dě
přibývá, rodiče mají zájem trávit 
s dětmi volný č
hřiště je zde v obci pro tyto 
aktivity jediným místem. Navíc
životnost původního vybavení 
byla u konce. Vzhledem k
že počet žadatel

finančních prostředků na projekty na dětská hřiště mnohonásobn
možnosti poskytovatelů dotací, byla dána přednost projektů
školám a školkám a my jsme nebyli úspěšní. Zastupitelstvo obce 
rozhodlo pořídit nové herní prvky na dětské hřiště z rozpočtu obce. 
poptaných firem byla vybrána firma HRAS-zařízení hřišť, s.r.o.

hřiště dodala dřevěnou kládovou houpačku, pérové houpadlo koník a herní 
soustavu se dvěma věžičkami, spojenými mostem, se skluzavkou
 
 
 
3. ÚŘEDNÍ HODINY MEZI VÁNO ČNÍMI SVÁTKY  

 
Posledním úředním dnem OÚ Pazderna v letošním roce je st
19.12.2013. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad uzavř

 
4. HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2014
 

Poslední svoz v roce 2013 proběhne 13.12.2013 
V roce 2014budou svozy probíhat i nadále ve 3-týdenních intervalech,
tj. v termínech: 3.1., 24.1., 14.2., 7.3., 28.3., 18.4., 9.5., 
1.8., 22.8., 12.9., 3.10., 24.10., 14.11., 5.12., 26.12. 
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astupitelstvo obce se tedy 

čtu obce. Z několika 
zařízení hřišť, s.r.o., která na naše 
, pérové houpadlo koník a herní 

skluzavkou, žebříkem atd.  

edním dnem OÚ Pazderna v letošním roce je středa 
řad uzavřen. 

014 

týdenních intervalech,     
.5., 30.5., 20.6., 11.7., 
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5. HASIČSKÉ AUTO TAKÉ PROŠLO OBNOVOU  
 
Již delší dobu bylo potřeba 
provést rozsáhlou údržbu 
obecního hasičského auta.  
Protože nejsou finanční 
prostředky na nákup nové 
techniky, rozhodlo se 
zastupitelstvo obce po 
dohodě se členy jednotky, že 
poskytne z rozpočtu obce 
finanční prostředky na nákup 
materiálu a náhradních dílů 
na repasování stávající 
techniky a členové jednotky zajistí provedení oprav hasič
měsíce pak probíhala rozsáhlá oprava, na které členové jednotky odpracovali 
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu cca 500 hodin. Všem 
zúčastněným tímto zastupitelstvo obce za jejich obětavost dě
 

6. ZIMNÍ ÚDRŽBA  
 
Obec, stejně jako v minulých letech zajišťuje zimní údržbu místních 
komunikací a obecních pozemků. Odhrnování sněhu na soukromých 
příjezdových komunikacích k rodinným domům si zajiš
vlastní náklady a lze si jej objednat na  tel. číslech: 
723 172 311, Vrubel Martin 728 211 748, Vrubel Dominik 728
 

7. CENA VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2014 
 
Na základě oznámení společnosti SmVaK, a.s. dochází od 1.1.
zvýšení cen vodného a stočného. Voda pitná 38,04 Kč/m
Nová cena bude uplatněna po prvním odečtu měř
po 1.1.2014. 
 

8. VÝMĚNA KONTEJNERŮ NA PLASTY  
 
Po několikerém upozornění občanů, že kontejner na pla
Skotni“ má nedostatečnou kapacitu a je trvale přeplňován byl
výměna kontejnerů mezi lokalitami u Němců a na Skot

hasičského auta. Dva 
členové jednotky odpracovali 
ěnu cca 500 hodin. Všem 
ětavost děkuje. 

uje zimní údržbu místních 
ěhu na soukromých 

si zajišťují občané na 
číslech: Vrubel Stanislav  

211 748, Vrubel Dominik 728 881 677 

nosti SmVaK, a.s. dochází od 1.1.2014 ke 
č/m3 (vč. DPH 15%). 

č ěřidel následujícím 

, že kontejner na plasty v lokalitě „na 
ř ňován byla provedena 
na Skotni. Na Skotňu byl 
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přemístěn větší kontejner z lokality „u Němců“ o objemu 2100 l a menší 
kontejner ze“ Skotni“ byl umístěn „u Němců“.  
 

9. NOVODOBÁ SANITKA VE M ĚSTĚ FRÝDKU -M ÍSTKU A JEHO BLÍZKÉM
OKOLÍ  

 
Ve městě Frýdku-Místku a jeho okrajových 
nová služba pro seniory, maminky s dětmi, hendikepované a 
ostatní spoluobčany, jenž, nemají nárok na klasickou 
přepravu sanitním vozem, ale potřebují se dopravit k
do nebo z nemocnice, na rehabilitace, do lázní a podobn

Pro tyto případy vznikl v roce 2011 projekt  ,,Novodobá sanitka“. Nyní máte 
možnost našich služeb využít i v okrese Frýdek – Místek. P
provádí osobními auty a ceny máme příznivé. 18Kč za ujetý kilometr mimo 
město a ve městě si účtujeme jednotnou sazbu  80Kč
samotnou přepravu a cenu Vám můžeme sdělit i př
poskytujeme služby zcela zdarma a to: bezpečné vyzvednutí u Vás doma a 
doprovod k lékaři či do nemocnice, pomoc při vyř
vyzvednutí léků, pomoc se zavazadly, bezplatné čekání do 30 minut a jiné. 
Po dohodě Vám taktéž přepravíme děti v naších sedač
invalidní vozíky. 

Projekt Novodobá sanitka získal první místo v národní sout
2012. 

V případě zájmů nás kontaktujte na tel. čísle: 604 960 378,
nebo email: frydek-mistek@novodobasanitka.cz 
           Web: www.novodobasanitka.cz 

 
10.  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 

 
 
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky 
koledníků a chodí od domu k domu s koledou a 
přáním všeho dobrého do Nového roku. Díky 

“ o objemu 2100 l a menší 

ÍSTKU A JEHO BLÍZKÉM  
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ělit i před jízdou. Navíc 
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národní soutěži Rozjezdy 

378, 
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dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a v
koledníci setkávají s vlídným přijetím. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček 
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a r
mládežnickými organizacemi. 
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2014.
Ve vaší obci Pazderná se během Tříkrálové sbírky vybralo 8 537,
573,-Kč více než v loňském roce. Úspěch celé akce závisí na aktivit
se dobrovolně zapojují do sbírky. Pokud byste měli zájem p
koledníkům, ozvěte se místnímu koordinátorovi panu Pavlu Weissmannovi na 
tel. čísle 725 028 645. 
Výtěžek z letošní sbírky byl použit na tato charitní stř

pečovatelská služba, ošetřovatelská služba, Dům pokojného stá
odlehčovacích služeb a týdenní stacionář, Oáza pokoje pro psychicky nemocné, 
Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub 
Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. 
Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2014 budou použity na stejná 
střediska. 
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

 
11. HASIČI PŘICHÁZEJÍ S KAMPANÍ VARUJÍCÍ P ŘED NEBEZPE

POŽÁRY V  DOMÁCNOSTECH  
 

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v
spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, 
HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující p
hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan
uhelnatého v domácnostech.  

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob p
událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé 
paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod 
Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly ně
zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal 
v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku. 

íkrálová sbírka mezi lidmi známá a většinou se 

, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu 
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Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub 
Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. 

íkrálové sbírky za rok 2014 budou použity na stejná 

http://www.trikralovasbirka.cz/ 

NEBEZPEČNÝMI PLYNY A  
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domácnostech. V živé 
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Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a 

únikem plynu se stal 



 

8 
 

Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. A
počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 č

celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob p
v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami p
požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob p
v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných. 

Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu 
vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektor
metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou dopln
rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je 
vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a 
detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlási

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domácnostech. Ačkoli 
domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z 

et usmrcených osob při požárech 
usmrcenými osobami při ostatních 

ěných osob při požárech 
ěných.  

) jsou k dispozici vedle popisu 
 požáru a detektorů plynů – 

butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o 
řený seznam firem, které je 

ňovat a upravovat. Tyto 
domácnostech. Hlásiče požáru 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v období od října do prosince  oslavili:
 
Otto Špok 
Hubert Bartek 
Alena Potiorová 
Eliška Křístková 
 
Za Obec Pazdernu přejeme všem  
jubilantům hodně štěstí, zdraví, životní pohody  
a elánu do dalšího života. 

íjna do prosince  oslavili: 



 

10 
 

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
 

M IKULÁŠSKÁ NADÍLKA S  PŘEDVÁNOČNÍM PRODEJE
 
Dne 30.11. 2013 zavítal mezi 
naše nejmenší Mikuláš 
s Andělem. Na setkání 
s Mikulášem přišlo  do prostor 
dětského hřiště téměř 50 dětí z 
naší obce a nejbližšího okolí. Za 
pěknou básničku nebo písničku 
dostaly děti od  Mikuláše 
drobný dárek a pro rodiče bylo 
připraveno několik stánků 
s vánočními ozdobami, 
adventními dekoračními 
předměty, perníčky a také teplými nápoji a medovinou. 
 
 

POZVÁNKY  
 

 

                           KLOBOUKOVÝ PLES  
 

Sbor dobrovolných hasičů Pazderna srdečně zve na Kloboukový ples, který se 
uskuteční 25.1.2014 od 19.00 hodin v kulturním zařízení obce Pazderna. 
Vstupné bude 250 Kč (včetně večeře). K tanci zahraje živá hudba, na 
programu je bohatá tobola a také široká nabídka občerstvení. 
si koupit pouze v předprodeji. 
Kontaktní osoba: Jiří Potiora -  tel. 604 955 681, příp. e
potiora@seznam.cz. 

 

                            DĚTSKÝ KARNEVAL  
 

8.2.2014  proběhne v kulturním zařízení Dětský karneval. Pro d
každým rokem připravena zábava, soutěže a pohoštění.

 
 
 

                             VEPŘOVÉ HODY  

KULTURNÍHO ŽIVOTA  

NÍM PRODEJEM  

zve na Kloboukový ples, který se 
řízení obce Pazderna. 

tanci zahraje živá hudba, na 
čerstvení. Lístky je možné 

říp. e-mailová adresa: 

. Pro děti bude jako 
že a pohoštění. 
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1.3.2014 proběhnou v místním Výletním, sportovním a dě
druhé VEPŘOVÉ HODY, které pořádá Sbor dobrovolných hasi
v Pazderně. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat např
zabijačkovou polévku, škvarky, výborné domácí koláče a další dobroty. 

 
                       VÁNOCE 2013 - DOBRÁ 

 
                24.12.                   15.00 a 22.00 hod.
             25.12., 26.12.        8.00 a 10.30 hod. 

                       31.12.2013      10.30 a Prašivá 15.00 hod.
         1.1.2014        10.30 a 15.00 hod. 

25.12. je pásmo Živý betlém v 17.00 hod. v kostele sv. Ji
 

Výstava betlémků je do 2.2.2014 v boční kapli kostela svatého Ji
Je možno ji shlédnout vždy půl hodiny před každou mší svatou.

 
Ke všem vypsaným kulturním akcím v obci Pazderna budou v
vyvěšeny podrobné informace na plakátech a na internetových stránkách obce.

 
V Pazderně 13.12.2012                                                    Ing. Jana Potiorová

                                                                       s
 

INZERCE 
 

Chystáte se rekonstruovat nebo stavět rodinný dům, případně
Potřebujete poradit a nevíte kde se obrátit? 
Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru zdarma s výhodným úro
kompletního servisu v oblasti vašich financí - stavební spoř
životní pojištění Vital , penzijní připojištění PF KB , pojišt
ALLIANZ , pojištění domácnosti ALLIANZ. Zařízení bě
nadstandartních podmínek, spotřebitelského úvěru , kreditní karty v
Možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním pojišt
zvýhodněných podmínek.  
Bc. Dana Hárendarčíková 
Rodinný finanční poradce 
Mobil : 724070197,  Email:  dana.harendarcikova@mpss.cz ,  
danaharenda@email.cz 

místním Výletním, sportovním a dětském areálu již 
ádá Sbor dobrovolných hasičů 

vníci budou mít možnost ochutnat např. ovarové koleno, 
če a další dobroty.  

15.00 a 22.00 hod. 
 

10.30 a Prašivá 15.00 hod. 

25.12. je pásmo Živý betlém v 17.00 hod. v kostele sv. Jiří. 

ní kapli kostela svatého Jiří. 
ed každou mší svatou. 

i Pazderna budou v předstihu 
vých stránkách obce. 

.2012                                                    Ing. Jana Potiorová 
starostka 

řípadně koupit byt? 

výhodným úročením včetně 
stavební spoření, investiční a 

ní PF KB , pojištění nemovitosti 
řízení běžného účtu za 

ru , kreditní karty v KB.   
ru ESSOX se zákonným a havarijním pojištěním za 
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ANDRI Mgr.P.Kon ůpková, Dobrá 230
 

Kosmetické služby: 
Líčení 

Barvení řas a obočí 
Úprava obočí, depilace 

Čištění pleti 
Masáž obličeje a dekoltu 

 
Masáž páteře, celého těla - Bc.Hana Čajánková

Masáž lávovými kameny 
Liftink obličeje 

Akupunktura – hubnutí - Mudr.Gabriela Klementová
 

Akupunktura – odvykání kouření 
Produkty pro zdraví a krásu – Nutrilite, Artistry

 

Objednávky na tel.606 223 062 

pková, Dobrá 230  

ajánková  

Mudr.Gabriela Klementová  

Nutrilite, Artistry 

 


