
 

 

 

 
 

SLOVO STAROSTKY 

Vážení občané, 
dostává se Vám do rukou letní číslo obecního zpravodaje a také aktuální 
informace o dění u nás v obci. Poté, co jsme byli informováni o poskytnutí 
dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, proběhlo výběrové řízení na 
zhotovitele rekonstrukce propustku pod místní komunikací „ Na Skotni“ a 
počátkem srpna bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace na stavbu chodníku. Zároveň proběhlo výběrové řízení na 
zhotovitele sanačních prací proti vlhkosti zdí kaple, které jsou přípravou na 
opravu její fasády v rámci projektu „Historie a kulturní krajina“ přeshraniční 
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spolupráce a bude realizována přes Mikroregion Žermanické a Těrlické 
přehrady. Realizace obou projektů bude probíhat paralelně a měla by být 
ukončena do konce měsíce července. O všech projektech budeme průběžně 
informovat. Proběhla anketa o možnosti podpory výstavy domovní ČOV v obci 
v souvislosti s dotační podporu výstavby domovních ČOV Ministerstvem 
životního prostředí. S ohledem na malý zájem občanů nemáme momentálně 
šanci na dotaci dosáhnout a také složité dotační podmínky o dotaci momentálně 
nebudeme žádat. Zvažujeme však jiné možnosti podpory. 
Zastupitelstvo obce Pazderna na svém posledním zasedání schválilo účetní 
závěrku a rovněž závěrečný účet za rok 2016. Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje, odborem kontroly a interního auditu byl proveden 
přezkum hospodaření obce Pazderna za rok 2016, kde nebyly shledány žádné 
nedostatky. Byla projednána také Zpráva o uplatňování územního plánu 
Pazderna, která je zpracovávána pořizovatelem územního plánu (v našem 
případě Odborem územního plánováni a stavebního řádu Magistrátu města 
Frýdek- Místek) po 4 letech od vydání územního pánu a následně co 4 roky. 
Zpráva je k nahlédnutí na web. stránkách obce www.pazderna.eu , v záložce 
územní plán, popř. na OÚ Pazderna a vyhodnocuje uplatňování územního plánu 
za uplynulé období.     
Z kulturních akcí, které v obci proběhly, to byla na počátku května tradiční 
Vatra, pořádaná každoročně u příležitosti osvobození obce Sborem 
dobrovolných hasičů Pazderna, a koncem června druhý obecní zájezd do 
Kroměříže uskutečněný za podpory fondu Dobrý soused 2017 společnosti 
HMMC. Informativní článek o jeho průběhu obecního zájezdu naleznete 
v závěru tohoto zpravodaje. Za organizaci a hladký průběh zájezdu bych tímto 
chtěla poděkovat Marcele Bartkové.  
Na závěr bych Vám popřála pěkný zbytek léta, na svých cestách mnoho 
pěkných zážitků, a abyste si odpočali a načerpali síly do dalšího období. 
 

Ing. Jana Potiorová                                                                 
          starostka  
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

VYDANÉ DNE 19.4.2017 
 

                                O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E 

 o vydání a uložení „Změny č. 1 územního plánu Pazderna – opatření 
obecné povahy“  

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Obecní úřad Pazderna jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce 
Pazderna dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve 
smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 19. 04. 2017 byla vydána 
formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Pazderna Změna č. 1 
územního plánu Pazderna, která nabyla účinnosti dne 11. 05. 2017. 

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených 
místech: 

• Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního 
řádu, ul. Radniční 1148, 738 22 

• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava  

• Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, Dobrá 230, 739 51 Dobrá          
• Obecní úřad Pazderna, Pazderna č. p. 65, 739 51 Dobrá 
• Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu 

Pazderna 
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2. VÝLET AUTOBUSEM Z  OBCE NA LYSOU HORU SPOJENÝ S EXKURZÍ DO 

AUTOMOBILKY HYUNDAI PRO OB ČANY OBCE NAD 60 LET  
 
TERMÍN : 17.8.2017 
 

Kapacita volných míst výletu autobusem 
na Lysou horu, spojeného s exkurzí 
v Hyundai je již téměř vyčerpaná, 
nicméně stále  ještě 6 míst zbývá.  
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo 
obsadit autobus občany nad 60 let, tak 
mají příležitost jet i mladší. Pokud se 
nepodaří obsadit kapacitu autobusu 
občany obce, tak bude výlet doplněn cizími občany v pořadí 
v jakém se již přihlásili.  
 
Přihlásit se můžete u p. Marcely Bartkové (tel. 775 594 910) od 31.7. do 
3.8.2017. 
 
Plán zájezdu:  

- odjezd na Lysou horu okolo 9.00  hod z autobus. zastávek v Pazderně 
- pobyt na vrcholu hory cca 2 hodiny (odjezd cca 13.00 hod) 
- 14.00 hod exkurze Hyundai Nošovice (továrnou se projede vláčky) 
- návrat zpět do Pazderny okolo 16.00 hod 

 
Cena za dopravu autobusem: občan obce 170,- Kč, cizí občan 320,-. Úhradu 
provedou účastníci zájezdu na Obecním úřadu u p. Bartkové a to v termínu od 
2. do 9. 8. 2017. 
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3. REKONSTRUKCE PROPUSTKU POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ MK 3 V OBCI 

PAZDERNA  
 
V průběhu září a října proběhne akce 
„Rekonstrukce trubního propustku pro místní komunikací MK3 v obci 
Pazderna“, podpořená dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“, jejíž 
předmětem je kompletní rekonstrukce propustku pod místní komunikací 
MK3 „Na Skotni – u Plasgurových“. V rámci stavebních prací dojde v místě 
stavby po nezbytně nutnou dobu dočasně k úplné uzavírce místní 
komunikace a bude vyznačena objízdná trasa přes „Vrchy“. O přesném 
termínu zahájení a ukončení stavebních prací a termínu úplné uzavírky 
komunikace budeme včas informovat.  
 

4. UDRŽOVACÍ PRÁCE NA KAPLI SV . JANA NEPOMUCKÉHO  POKRA ČUJÍ  
 

 V červenci byly zahájeny práce na dvou souběžných etapách udržovacích 
prací kaple sv. Jana Nepomuckého. První z nich je realizována v rámci 
projektu „Historie a Kulturní krajina“ Mikroregionu Žermanické a Těrlické 
přehrady, kdy jsme dostali dotaci z fondu Mikroprojektů v rámci česko-
polské přeshraniční spolupráce při Euroregionu Beskydy, jejímž předmětem 
je mimo jiné oprava fasády kaple. Další etapu, která souvisí s fasádou, na 
kterou jsme bohužel letos dotaci nedostali, nicméně musí proběhnout ještě 
před opravou fasády, je provedení sanace vlhkosti zdiva soklu kaple, statické 
zajištění kleneb kaple a příprava na budoucí opravu elektroinstalace. Tato 
část je proto financována z rozpočtu obce. Obě etapy probíhají paralelně a 
jsou spolu koordinovány a měly by být ukončeny do konce července.  
Provoz kaple není v průběhu stavebních prací nijak omezen. 

 
5. OBECNÍ ÚŘAD – ČERPÁNÍ DOVOLENÉ  

 
Ve dnech 24.7. – 28.7.2017  bude probíhat čerpání dovolené na Obecním 
úřadu v Pazderně. V těchto dnech budou úřední hodiny omezeny pouze na 
odpolední dobu, tj. 15.00 - 17.00 hod, kdy bude na OÚ přítomna pouze 
starostka, popř. místostarosta. V této době nebude v provozu pokladna pro 
případné hotovostní platby místních poplatků či úhrad nájmů za hrob. místa.  
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6. HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V 2. POL. ROKU 

2017 
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                       Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 
 

2. OBECNÍ ZÁJEZD  - KROMĚŘÍŽ  
Z deníčku účastníka zájezdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.6.2017 

Ještě se nesešel ani rok s rokem a už jsme opět vyrazili na výpravu za hranice 
všedních dní. Tentokrát na nás čekaly krásy hanáckého města Kroměříže. 
V počtu rekordních 40 účastníků, kdy nejmladšího dělilo od nejstaršího cca 70 
let, jsme vyrazili okolo sedmé hodiny ranní vstříc horkému dni, jakoby nám pán 
Bůh chtěl vynahradit to „zpackané“ počasí minulého zájezdu. Na konci dne už 
jen konstatujeme, že se mu to podařilo i s úroky.  

Ale vraťme se na začátek. Ani letos se prezence účastníků zájezdu, tradičně 
zhruba na 50. km, neobešla bez odhalení černého pasažéra! Tentokrát jim nebyl 
nikdo menší, než roztomilý Yorkšírek jednoho z účastníků, který jel s námi 
poprvé, a tak samozřejmě nemohl tušit, že naší vedoucí jen tak něco neujde. Po 
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důkladném zhodnocení bezpečnostního rizika, pro zdárný průběh zájezdu, byl 
černý pasažér vzat na milost.  

Prázdné sobotní cesty nám umožnily ještě před objednanou prohlídkou 
reprezentačních prostor 
zámku, občíhnout 
liduprázdné Velké 
náměstí, kde se v obležení 
ocitla hlavně lavička 
Václava Havla. Před půl 
desátou, na nádvoří 
Kroměřížského zámku, 
vytváříme dle pokynů 
vedoucí optimisticky se 
tvářící formaci na 
skupinovou promofotku. 

Po několika minutách focení a konstatování, že lepší už to nebude, se ubíráme 
na komentovanou prohlídku.  

Velkoryse zdobené prostory zámku opouštíme po 1,5 hodině a prakticky ihned, 
vyrážíme zdolat zámeckou věž. Široké schody umožňují pohodlný výstup a těm 
soutěživějším i příležitost získat pár skalpů slabších jedinců. Pohled na blízké 
okolí zámku z ptačí perspektivy však získávají všichni, kteří neváhali zdolat 
206 schodů.  Po takovém 
sportovním výkonu, nejen 
že vyhládlo, ale také 
vyschlo v krku, a tak nastal 
čas nechat vydělat místním 
restauratérům.  

Po obědě míří někteří z nás 
nejdříve do expozice Karla 
Kryla či zrcadlového 
bludiště, jiní rovnou do 
podzámecké zahrady. 
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Vzhledem k počasí se většina z nás stává zákazníky provozovatele turistického 
vláčku, který nás povozí po rozsáhlém prostranství parku, plného zajímavých 
zákoutí, za zvuku hudby Karla Kryla, Zdeňka Svěráka a dalších. Po 

půlhodinové 
nezapomenutelné 
komentované projížďce 
vláčkem je čas na zmrzlinu 
a kávičku v podzámeckých 
kavárnách. Jen těžko se 
později zvedáme z pod stínu 
kavárenských deštníků, ale 
čas běží a cílů před námi 
ještě mnoho.  

Na tzv. trase Unesco se 
nachází také Arcibiskupské vinné sklepy, na jejichž důkladnou prohlídku jsme 
si již od rána mnozí dělali zálusk. Ovšem co čert nechtěl, kde se vzala, tu se 
vzala naše vedoucí, a že prý ve sklepích je stálá teplota okolo 9 °C a taková 
velká změna teplot prý není nic pro náš kardiovaskulární systém. Na naše 
námitky, že ve sklepích jsou k vidění zachované nejstarší části zdiva gotického 
hradu ze 13. století a my přece nemůžeme odjet domů, aniž bychom je viděli, 
nám pohotově odpověděla, 
že nedaleko jsou dva 
významné kostely 
s výzdobou, která také stojí  
zato. S tou výzdobou sice 
měla pravdu, ale vinný 
sklep je vinný sklep a 
gotický kostel je gotický 
kostel, co si budeme 
povídat.  
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Jak zpívá božský Kája 
v jedné ze svých písní 
„Čas letí jako 
bláznivý, já nechytím 
ho ani vy …“ a před 
námi je stále ještě 
jeden z hlavních cílů 
zájezdu, a to Květná 
zahrada. Po chvíli 

odpočinku stráveného ve stínu již výše 
zmíněných církevních památek, šlapeme se 
sluncem v zádech asi kilometr ke vstupní bráně 
Květné zahrady. Vzhledem k tomu, že 
nádhernými kvetoucími ornamenty je zahrada 
proslavená, tak pohled na zahradu z vyhlídky 
244 m dlouhé kolonády je povinností!  A pak už 
jen zbývá rozvrhnout si čas, tak abychom si prohlédli něco z dalších krás 

zahrady (Pomerančová 
zahrada, Králičí kopec, Lví 
a Neptunova kašna, Pstruží 
rybníky a další) a ještě stihli 
svlažit hrdla něčím 
studeným v areálu umístěné 
kavárně před definitivním 
odjezdem z Kroměříže.  

Před Justiční akademií, 
odkud byl dohodnutý 
odjezd, se to již před 

sedmou hodinou večerní hemžilo účastníky zájezdu, kteří si živě sdělovali své 
zážitky. Mládež toho evidentně za celý den neměla ještě dost a poslední zbytky 
energie se snažila vybít přeskakováním květinových záhonů. 
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Netrvalo dlouho a provalila se informace, že jedna účastnice získala 
diplomatickou cestou od jednoho místního občana velkou igelitku nádherných 
třešní. Kdosi  dostal nápad, že až všichni nastoupíme do autobusu, tak by se 
taška mohla nechat kolovat. Nápad to nebyl špatný, až do chvíle, než jsme si 
uvědomili, že nikdo z nás nikdy nečetl žádnou vědeckou studii o tom, jaký vliv 
má na organizmus kombinace vychlazené jedenáctky, italské zmrzliny a 
hanáckých třešní. Jelikož první dvě zmiňované poživatiny ten den tekly 
proudem a v autobuse tentokrát nebylo WC, nebyl nakonec nikdo, kdo by se 
odvážil na třešně jen pohlédnout. 

V devatenáct hodin místního času vyrážíme příjemně unaveni zpět k domovu. 
Klimatizovaný autobus dává zapomenout, že venku stále ještě pálí sluníčko, i 
když se už pomalu chystá zapadat. Kolem půl deváté přijíždíme zpět do té naší 
malé vesničky. Vracíme se s novými zážitky, suvenýry, někteří i puchýři, ale 

hlavně zvědaví, kam se podíváme příště. 

V Pazderně 19.7.2017                                                    Ing. Jana Potiorová 
                                                     Starostka 
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INZERCE 
 

  

 

  

MALOOBCHOD ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLŮ 

 

PRODEJ ZAHRADNICKÝCH A ŘEMESLNÝCH POTŘEB 

 

 

PRODEJ STARŠÍCH A NEVYUŽITÝCH VĚCÍ DO KOMISE 

 

 

PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLŮ A SYPKÝCH HMOT 

Horní Tošanovice 40 ( v areálu zámečku ) 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO – PÁ 8:00 – 16:30 
          SO 9:00 – 12:00 

Možno i po pracovní době! Volejte na tel.: 732 710 833 


