
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

SLOVO STAROSTKY: 
 

Vážení spoluobčané,  
kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších 
svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se 
dostává do rukou poslední letošní Zpravodaj, proto mi dovolte malé ohlédnutí  
za tím, co se v obci za celý rok událo.  
Počátkem roku přesídlil obecní úřad do nově opravených prostor v hasičské 
zbrojnici. Určitě jste měli během roku příležitost na obecní úřad zavítat a nové 
prostory zhodnotit. Většinou jsme se setkali s kladnými ohlasy a myslím, že má 



 

2 

naše obec důstojné a reprezentativní sídlo, které vypovídá o jejích aktivitách, 
zájmu a činnosti. 
V procesu je také změna č. 1 Územního plánu Pazderna, kdy na posledním 
zasedání Zastupitelstva Obce Pazderna bylo schváleno  její konečné zadání a 
nyní bude probíhat zpracování do písemné a grafické podoby.  
V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o odpadech vznikly obci nové 
povinnosti v oblasti odpadového hospodářství, proto jsme se zaměřili na jejich 
řešení. Proběhla úprava stanovišť na separovaný odpad a staré kontejnery byly 
vyměněny za nové. Řešili jsme, jak se vypořádat s odkládáním biologicky 
rozložitelných odpadů, kdy jsme využili jedné s posledních výzev Operačního 
programu životního prostředí 2007 - 2013 a podali jsme žádost o dotaci na 
svozové auto a kontejnery na svoz bioodpadů. Protože tato výzva sloužila 
k dočerpání finančních prostředků z EU z končícího dotačního období, 
prostředky se musely vyčerpat do konce roku. Celá administrace projektu od 
výběrového řízení až po dodání vozu byla proto hektická, náročná, protože jsme 
si ji administrovali sami, nicméně dotaci jsme získali, administrace úspěšně běží 
a auto i kontejnery již máme v obci, stejně jako peníze z dotace. Tato dotační 
výzva, byla poslední, kde bylo možno auto za těchto podmínek získat. Věřím, 
že v budoucnu bude mít vůz v obci široké uplatnění nejen při svážení 
bioodpadů.  
Dalším projektem, který jsme vyřešili, byl havarijní stav střechy věže kaple, kde 
hrozilo její zřízení a již od loňského roku bylo zakázáno z důvodu bezpečnosti 
zvonění.  Z obecního rozpočtu jsme měli vyčleněny prostředky na její opravu, 
avšak v průběhu května vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační výzvu 
na opravu drobných sakrálních staveb, kde se nám podařilo získat dotaci. Obec 
tak zaplatila z rozpočtu pouze 30% plánovaných nákladů a 70% nákladů se 
formou dotace nakonec vrátilo zpět do obecního rozpočtu. Vzhledem k 
finančním úsporám, kterých se nám podařilo dosáhnout, jsme splatili  bankovní 
úvěry, které obec měla u České spořitelny, a.s. a v současné době je obec vůči 
bankovním ústavům zcela bez dluhů, což je potěšující zpráva. 
V průběhu roku byly realizovány i projekty z Programu Dobrý soused 2015 
financované společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., v celkové 
hodnotě 50.000,- Kč. Před budovou kulturního domu proběhla výsadba 
okrasných keřů a dřevin, která ovšem svého estetického vzhledu dosáhne až za 
několik let, až keříky a stromečky zmohutní a vzrostou. Pod názvem Plameňáci 
zahájil na jaře svou činnost oddíl mladých hasičů, který má 16 členů a mezi 
ostatními dětskými sbory okrsku se hned v počátku uvedl prvními úspěchy 
v hasičských soutěžích, a ukázal, že s Pazdernou je třeba na stupních vítězů 
počítat.  
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Dále jsme připravili podklady na opravu druhé etapy opravy střechy kaple, 
zpracovali jsme Strategický plán rozvoje obce a byla zahájena příprava 
podkladů pro vybudování chodníků v obci. 
Tak jako v minulých letech jsme také žádali o dotace na realizaci našich 
projektů a různých aktivit. Byli jsme úspěšní na úřadu práce, který nám poskytl 
dotaci na zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce v délce 6 měsíců. 
Neúspěšní jsme byli pouze v žádosti o dotaci na opravu místní komunikace 
MK2 (k panu Dužíkovi) na krajském úřadě. 
 
Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat nejen všem zaměstnancům 
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 hasičům a 
rodičům, zajišťujícím a organizujícím v naší obci kulturní akce pro naše 
občany. 
Za všechny zastupitele obce a Obecní úřad Pazderna Vám přeji příjemné prožití 
vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu svých blízkých a šťastné vykročení do 
nového roku 2016. 

 Ing. Jana Potiorová  
                                                                                           starostka  

.   

AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
  

1. ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA MEZI VÁNO ČNÍMI 

SVÁTKY  
Posledním úředním dnem OÚ Pazderna v letošním roce je pondělí 
21.12.2015.  Mezi vánočními svátky bude obecní úřad uzavřen. 
 

2. PROJEKT UDRŽOVACÍ PRÁCE NA KAPLI SV . JANA NEPOMUCKÉHO 

V PAZDERNĚ- ETAPA 1- OBNOVA STŘECHY A KROVU V ĚŽE KAPLE "  
Dne 26.10.2015 byla ukončena realizace projektu „Udržovací práce na 

kapli sv, Jana Nepomuckého v obci Pazderna – etapa 1 – obnova střechy a 
krovu věže kaple“,  která obnášela kompletní obnovu konstrukce střechy 
kaple. Obec Pazderna, i přes velký počet podaných žádostí, získala na tento 
projekt dotaci ve výši 217.844,- Kč, kterou poskytlo Ministerstvo pro místní 
rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 4  - 
Obnova drobných sakrálních staveb. Celkové náklady projektu činily 
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363.376,- Kč. Projekt byl zahájen 
v polovině září, kdy byla 
demontována a sundána původní 
konstrukce střechy věže. Nová 
konstrukce byla provedena jako 
přesná kopie té staré, aby byl 
zachován původní vzhled kaple. 
Nejdříve byla sestavena nová 
dřevěná střešní konstrukce, která 

byla postupně opatřena 
novou střešní krytinou a 
dalšími klempířskými prvky. 
Poté byla nová střecha 
vyzvednuta a usazena na věž. 
Byly doplněny dešťové 
svody a dokončeny 

klempířské práce, byl osazen zvon a 
kaple opět dostala svůj původní vzhled. 
Kopulka pod křížem na špici věže byla 
nově pozlacena a pro budoucí generace 
byl do ní vložen text, který informuje o 
historii a současném životě v obci a o 
realizované rekonstrukci střechy věže. 

Nyní máme připraven projekt na 
opravu zbývající části střechy kaple. 
Realizace ovšem záleží na finančních 
možnostech obce a vyhlášených 
dotačních programech, které by obci 
umožnily zafinancovat co největší část z dotačních prostředků.  
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3. PROJEKT „  ZKVALITN ĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S  ODPADY V OBCI PAZDERNA  

Koncem listopadu tohoto roku byl v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání 
s odpady v obci Pazderna“ obci dodán nový svozový vůz BONETTI 
s hákovým  nakládačem  a 3 ks kontejnerů o objemu 4 m3. Obec tak může na 
svém území zahájit svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 
(BRKO), který je povinna ze zákona řešit od letošního roku. Odpady budou 
odváženy ke kompostování na kompostárnu spol. Frýdecká skládka, a.s.  
Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí 
vrámci LXIV. výzvy k předkládání žádosti o dotaci. Celkové náklady 
projektu činily 2 522 820,- Kč, dotace ve výši 90% uznatelných nákladů 
činila celkem 2 238 874,15,- Kč (z toho částku 2 114 493,15 poskytnul Fond 
soudržnosti a částku 124 381,- Kč Státní fond životního prostředí) a Obec 
Pazderna zafinancovala z rozpočtu obce částku 283 915,- Kč.  

 
 
 

Podrobný popis systému sběru BRKO a jeho provozování, včetně typu 
BRKO, který bude možné odkládat, bude podrobně upřesněn v některém 
z následujících zpravodajů. 
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4. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 

 

Již tradičně začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků, kteří chodí 
od domu k domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc a přání všeho 
dobrého do Nového roku.  

V obci Pazderna koledníci nechodili, jelikož se nám nepodařilo zajistit ani 
jednu kolednickou skupinku. Rádi bychom opět koledníky ve vaší obci 
měli. Proto se na vás obracím s prosbou, zda byste chtěli vytvořit 
kolednickou skupinku, ozvěte se místnímu koordinátorovi Pavlovi 
Weissmannovi na tel. čísle 725 028 645. 

Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2016. 

Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2016 budou použity na 
zakoupení potřebného vybavení.  

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem 
regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, 
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. 

Díky Tříkrálové sbírce se můžete zapojit do pomoci lidem v nouzi. Předem 
děkujeme za vaše štědré dary. 

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/ 

Mgr. Renáta Zbořilová,  

koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 
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5. ZIMNÍ ÚDRŽBA SOUKROMÝCH P ŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ  
Obec, stejně jako v minulých letech zajišťuje zimní údržbu místních 
komunikací a obecních pozemků. Odhrnování sněhu na soukromých 
příjezdových komunikacích k rodinným domům si zajišťují občané na 
vlastní náklady a lze si jej objednat na  tel. číslech: Vrubel Stanislav  
723 172 311, Vrubel Martin 728 211 748, Vrubel Dominik 728 881 677 

 
6. INFORMACE K PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTI U KULTURNÍHO 

ZAŘÍZENÍ  
Parkoviště v areálu kulturního zařízení není veřejným parkovištěm. Je 
plochou určenou ke krátkodobému odstavení automobilů hostů 
navštěvujících kulturní dům obce při rodinných oslavách, společenských a 
kulturních akcích, dále návštěvníků sportovního areálu a dětského hřiště, 
obecní knihovny nebo spolků, které mají v budově kulturního domu 
umístěny prostory k setkávání. Dále zde mohou zastavit vozidla občanů obce 
při odkládání odpadů do kontejnerů na separovaný odpad nebo vozidla 
odpadové společnosti, odvážející odpad z kontejnerů.  
Jiným vozidlům není dlouhodobé pravidelné nebo dokonce trvalé 
parkování na parkovišti dovoleno.  
 

7. SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V  ROCE 2016 
Poslední svoz v roce 2015 proběhne 18.12.2015. 
V roce 2016 budou svozy popelnic s komunálním odpadem, realizované 
spol. Frýdecká Skládka, a.s. probíhat i nadále ve 3-týdenních intervalech,     
tj. v termínech: 

 
8.1., 29.1., 19.2., 11.3., 1.4., 22.4., 13.5., 3.6., 24.6., 15.7., 5.8., 26.8.,  16.9., 
7.10., 28.10.,  18.11.,  9.12., 30.12. 

 
8. ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY - POTRAVINY APETIT PAZDERNA  

Pro minimální zájem zákazníků omezí potraviny APETIT v hasičské 
zbrojnici v Pazderně od 1. 1. 2016   provoz v odpoledních hodinách.  
 
Nová otevírací  doba:     8,00 - 12,00 denně. 
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9. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAZDERNA Č. 3/2015 
 

Obec Pazderna 
Zastupitelstvo obce Pazderna 

 

Obecně závazná vyhláška obce Pazderna č. 3/2015, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

ZASTUPITELSTVO OBCE PAZDERNA SE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 9.12.2015 USNESENÍM 

Č. 7 USNESLO VYDAT NA ZÁKLAD Ě § 14 ODST. 2 ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH 

POPLATCÍCH , VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A V SOULADU S § 10 PÍSM. D) A § 84 

ODST. 2 PÍSM. H) ZÁKONA  Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ ), VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TUTO OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU (DÁLE JEN 

„ VYHLÁŠKA “):   
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Pazderna touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1 
Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů platí2: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů, 

                                                             
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o místních poplatcích“) 
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu 
delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 
upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny 
obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, 
za které poplatek platí.3 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro 
doručování. 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční 
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; 
není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede 
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě 
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které 
se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou 
byty očíslovány.  

                                                             
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci 
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské 
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.4 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 460 Kč a je tvořena: 

a) z částky  80,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 380,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
činily:  112 811,40 a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 112 811,40  děleno 297  (285 počet osob s pobytem na území obce + 12 
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 379,84 Kč. Z této částky je 
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 380,- Kč.  

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle 
čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění 
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního 
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto 
měsíce.6 

                                                             
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného 
kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 
kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je  

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí 
sociální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.  

(2) Od poplatku se osvobozují: 
a) občané nad 80 let věku včetně 
b) občané, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny, tj. 

Pazderna 65 a nezdržují se v obci Pazderna 
c) občané s omezenou svéprávností 
d) děti do tří let věku včetně 
e) občané pobývající v zahraničí déle než 9 měsíců 
f) poplatník po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v délce 9 

měsíců a více v příslušném kalendářním roce, a to v případě, že tato doba 
bude doložena příslušnými doklady 
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Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem.7 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti 
nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve 
svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková 
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; 
zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.9 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci 
nebo opatrovníkovi poplatníka.10 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.11 
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Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ze dne 10.12.2012 a obecně závazná vyhláška č. 1/2013, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 23. 9. 2013.  

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů. 

Čl. 10 

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. 

  
       
              Martin Sikora,  v.r.                                                        Ing. Jana Potiorová, v.r. 
 místostarosta                                                                        starostka 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.12.2015 

Sejmuto z úřední desky dne: 
 

 

 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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10.  ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO VYŘIZOVÁNÍ OB ČANSKÝCH PRŮKAZŮ A 

CESTOVNÍCH DOKLAD Ů 
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POZVÁNKA 
 

VÁNOCE 2015 – FARNOST DOBRÁ 
FARNOST DOBRÁ INFORMUJE O MŠÍCH V  OBDOBÍ VÁNOC : 

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

31.12.2015        8.00 a Prašivá 15.00 hod. 
1.1.2016        10.30 a 15.00 hod. 

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

Výstava betlémků je do 2.2.2015 v boční kapli kostela svatého Jiří. 
Je možno ji shlédnout vždy půl hodiny před každou mší svatou. 

      
 
     

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Z občanů obce Pazderna  své životní jubileum v období říjen, listopad 
a prosinec  oslavil 
 
Weissmann Jiří 
 
 
Za Obec Pazdernu přejeme  
jubilantovi hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu 
do dalšího života. 
 
 
V Pazderně 16.12.2015                                                 
       
                                                                        Ing. Jana Potiorová, starostka 
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PLACENÁ INZERCE 
  

 

Právní záležitosti projedná a vyřídí  
s občany i podnikateli 

JUDr. Marcela Žoričová 

každou středu mezi 14 – 15 hodinou v zasedací místnosti - 1.poschodí 
Obecního úřadu Lučina  
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 lze volat kdykoliv.  

 

 

 

 

 

 


