
 

 

 

 
 

 
SLOVO STAROSTKY: 

 
Vážení občané,  
kalendářní rok 2014 se pomalu chýlí ke svému konci, naše nejmenší 
opět po roce navštívil Mikuláš a v domácnostech vrcholí přípravy na nadcházející 
vánoční svátky. Protože se jedná o první příležitost po komunálních volbách
Vás jménem všech členů nového zastupitelstva obce mohu oslovit, 
abych poděkovala Vám, voličům, za důvěru, kterou jsme od Vás 
obce pro nové volební období 2014 – 2018 dostali.  Jako noví zastupitelé v
se nám opět podaří v obci realizovat projekty, které přispějí k postupnému 
obce a všeobecné spokojenosti našich občanů i návštěvníků. Do zastupite
Pazderna bylo zvoleno celkem 7 členů, z toho 5 ze „Sdružení nezávislých kandidát
obce Pazderna“ a 2 ze sdružení „Naše Pazderna“. Poté, co jeden z
zastupitelů na svůj mandát rezignoval, je konečné složení zastupitelstva obce 
Pazderna následující: Ing. Jana Potiorová, Martin Sikora, Eva Ková

ní rok 2014 se pomalu chýlí ke svému konci, naše nejmenší před pár dny 
řípravy na nadcházející 

po komunálních volbách, kdy 
 nového zastupitelstva obce mohu oslovit, dovolte mi, 

ru, kterou jsme od Vás jako zastupitelé 
Jako noví zastupitelé věříme, že 
ř ějí k postupnému  rozvoji 

Do zastupitelstva obce 
Sdružení nezávislých kandidátů 

„Naše Pazderna“. Poté, co jeden z nově zvolených 
složení zastupitelstva obce 

rna následující: Ing. Jana Potiorová, Martin Sikora, Eva Kovářová, 
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Jan Šeděnka, Jana Stachová, Dominik Vrubel a Martin Vrubel. 
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2014 zastupitelé všemi hlasy 
zvolili do funkce starostky obce Ing. Janu Potiorovou a do funkce 
Martina Sikoru. Dále bylo zvoleno nové složení finančního a kontrolního výboru
Konečné složení zastupitelstva obce, včetně aktuálního obsazení funkcí a složení 
výborů uvádíme v samostatném bodě Aktuálních informací.  
O tom, co se v obci v letošním roce událo, jsme průbě
prostřednictvím našich zpravodajů informovali. Proběhla např
bytových prostor v hasičské zbrojnici, kde Stavební úřad Dobrá v
zahájil kolaudaci; byly realizovány projekty z Programu Dobrý soused 
společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.; dokon
kanalizace a sociálního zařízení v budově bývalé školy, na kterou jsme získali 
dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova z Moravskoslezského kraje. Dále 
jsme dořešili provozování sdružené vodovodní přípojky Pazderna
jsme v loňském roce převzali do majetku a zrekolaudovali  
veřejnou potřebu. Pro obec tuto přípojku od letošního roku provozu
SmVak Ostrava, a.s.  
Připravili jsme také podklady na opravu střechy věže kaple, ale vzhledem k
tísni spojené s přelomem volebního období,   pokročilým ročním obdobím a také 
nepředpokládané finanční náročnosti byla oprava přesunuta na jar
Tak jako v minulých letech jsme také žádali o dotace na realizaci našich projekt
různých aktivit. Byli jsme úspěšní na Krajském úřadě, kde jsme usp
opravy kanalizace a sociálního zařízení v budově bývalé školy, a také na 
práce, který nám poskytl dotaci na zřízení pracovního místa na ve
práce v délce 5 měsíců. Neúspěšní jsme byli pouze v žádosti o dotaci na 
rekonstrukci povrchu antukového tenisového kurtu na multifunkč
povrchem. 
V příštím roce nás čeká oprava střechy na věži kaple, opravy komunikací, p
projektů pro nové dotační období, revize a změna územního plánu obce a mnoho 
dalších aktivit. 
 
Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat nejen všem zamě
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 hasičů

zajišťujícím a organizujícím v naší obci kulturní akce pro naše obč
Za všechny zastupitele obce a Obecní úřad Pazderna Vám přeji 
vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu svých blízkých a šť
nového roku 2015. 

 Ing. Jana Potiorová 
                                                                                 starostka  
 

nka, Jana Stachová, Dominik Vrubel a Martin Vrubel. Na veřejném 
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Dobrá v současné době 
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místní samosprávou, údržbou 
bitova, ale také dobrovolným hasičům a rodičům, 

obci kulturní akce pro naše občany. 
přeji příjemné prožití 

kruhu svých blízkých a šťastné vykročení do 

Ing. Jana Potiorová  



 

3                                  
 

.   

AKTUÁLNÍ  INFORMACE:  
 

1. ZASTUPITELSTVO OBCE PAZDERNA 2014 - 2018 
 

 Zastupitelé obce :  
 
Ing. Jana Potiorová 
Martin Sikora 
Eva Kovářová 
Jana Stachová 
Jan Šeděnka 
Dominik Vrubel 
Martin Vrubel 
  
Starostka: 
Ing. Jana Potiorová 
 
Místostarosta: 
Martin Sikora 
 
Finanční výbor: 
Jana Stachová- předseda 
Marie Blahutová, Jan Šeděnka - členové 
  

 
2. ÚŘEDNÍ HODINY MEZI VÁNO ČNÍMI SVÁTKY  

 
Posledním úředním dnem OÚ Pazderna v letošním roce je st
17.12.2014. Mezi vánočními svátky bude obecní úř
přestěhován do nových prostor.  

 
3. ZMĚNA SÍDLA OBECNÍHO Ú ŘADU PAZDERNA  

 
S koncem roku 2014 ukončí Obecní úřad Pazderna své pů
bývalé školy a bude přestěhován do rekonstruovaných prostor v
hasičské zbrojnice na adrese  Pazderna č.p. 65. První ú
stanoven na pondělí  12.1.2015.  

Kontrolní výbor:
Eva Kovářová 
Dominik Vrubel, V
Bartková- č

 

edním dnem OÚ Pazderna v letošním roce je středa 
ními svátky bude obecní úřad uzavřen a 

ad Pazderna své působení v budově 
hován do rekonstruovaných prostor v 1.patře 

První úřední den je 

Kontrolní výbor:  
Eva Kovářová - předseda 
Dominik Vrubel, Věra 

členové 
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Se změnou sídla OÚ Pazderna je spojena i změna úř
následovně: 

      
        

NOVÁ ADRESA:  
 
OBECNÍ ÚŘAD PAZDERNA 
Pazderna 65 
739 51 

             
            NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY  
 
       Pondělí   8.00 – 12.00    13.00 – 17.00 hod
       Středa    8.00 – 12.00    13.00 – 17.00 hod
 

       Starostka          Po, St    15.00 – 17.00 hod
         Místostarosta   
 
       Telefonní čísla, emailové adresy zůstávají beze změ

 
4. REKONSTRUCE V BUDOVĚ BÝVALÉ  ŠKOLY  – PROJEKT 

KANALIZACE A SOCIÁLNÍHO ZA ŘÍZENÍ KULTURN ÍHO CENTRA  

PAZDERNA"  
 
Dne 29.10.2014 byla zahájena realizace projektu 
„Oprava kanalizace a sociálního zařízení 
kulturního centra v obci Pazderna“, na kterou je obci 
rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši max. 50% uznatelných náklad
tj. do max.výše 241 800,- Kč. Projekt obnáší opravu stávající jímky, 
začištění povrchu nad ní, obnovu keramických podlah  na chodbách budovy, 
včetně obkladu schodiště a podlahy samotného sociálního za
bude provedena kompletní obnova sociálního 
elektroinstalace, obkladů, rozvodů tepla, vody a nového sanitárního 
vybavení. Stavební práce budou ukončeny do 20.12.2014.
 

ěna úředních hodin a to 

17.00 hod 
hod 

17.00 hod 

ěny. 

PROJEKT „ OPRAVA 

ÍHO CENTRA  V OBCI 

obci schválena dotace z 
ve výši max. 50% uznatelných nákladů, 

opravu stávající jímky, 
na chodbách budovy, 

 a podlahy samotného sociálního zařízení. Dále 
etní obnova sociálního zařízení, včetně 

vody a nového sanitárního 
eny do 20.12.2014. 
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5. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 

 
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 dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka 
mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným p
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladni
regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. 
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 201
V naší obci Pazderna se během Tříkrálové sbírky 2014 vybralo 8 903,
což je o 366,-Kč více než v loňském roce. Úspěch celé
aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. 
zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se místnímu koord
Pavlu Weissmannovi na tel. čísle 725 028 645. 

 
6. ZIMNÍ ÚDRŽBA SOUKROMÝ CH PŘÍJEZDOVÝCK KOMU

 
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. SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V  ROCE 2015 
 
Poslední svoz v roce 2014 proběhne 26.12.2014 
 
V roce 2015 budou svozy probíhat i nadále ve 3-týdenních intervalech,
tj. v termínech: 
 
 16.1., 6.2., 27.2., 20.3., 10.4., 1.5., 22.5., 12.6., 3.7., 24.7.,
16.10.,  6.11.,  27.11., 18.12. 

 

vlídným přijetím. 
, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem 

Místek ve spolupráci s obcemi, 

ník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2015  
íkrálové sbírky 2014 vybralo 8 903,-Kč, 

ěch celé akce závisí na 
 zapojují do sbírky. Pokud byste měli 

te se místnímu koordinátorovi panu 

ÍJEZDOVÝCK KOMU NIKACÍ  

uje zimní údržbu místních 
ěhu na soukromých 

ům si zajišťují občané na 
číslech: Vrubel Stanislav  

211 748, Vrubel Dominik 728 881 677 

týdenních intervalech,     

.7., 14.8.,  4.9., 25.9., 
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8. ZAHÁJENÍ  ČINNOSTI  MLADÝCH  HASIČŮ 
 

Vzhledem k rostoucímu počtu dětí v naší obci a absenci 
volnočasových aktivit v obci zahájí Sbor dobrovolných hasi
v příštím roce činnost dětského družstva mladých hasičů
například příprava a účast na soutěžích v dětském 
zdravověda, hry a sportovní akce apod. Pokud by rodič

děti přihlásit, mohou se ozvat na emailovou adresu potiora@seznam.cz
kde zašlou jméno a věk dítěte. Informace mohou získat 
604 955 681. Kontaktní osobou je velitel Sboru dobrovolných hasi
Potiora. Po přihlášení dostatečného počtu dětí bude svolána informativní 
schůzka s rodiči, kde budou představeni vedoucí a projednán
kroužku. 
 

POZVÁNKA 
 

          HASIČSKÝ PLES 

 
Sbor dobrovolných hasičů Pazderna srdečně zve na Hasič
proběhne v sobotu 31.1.2015 v budově bývalé školy. Bližší informace o  

začátku akce, vstupném  a připravovaném programu budou zve
plakátech a internetových stránkách obce.

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Z občanů obce Pazderna  své životní jubileum v  prosinci tohoto
 
 
Sikora Miloslav 
 
 
Za Obec Pazdernu přejeme  
jubilantovi  hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu 
 do dalšího života. 
 
V Pazderně 15.12.2014                                                
       
                                                                        Ing. Jana Potiorová

obci a absenci dětských 
obrovolných hasičů Pazderna 

mladých hasičů.  Náplní  by byly  
ětském  požárním sportu, 

sportovní akce apod. Pokud by rodiče měli zájem své 
potiora@seznam.cz, 

získat také na tel. č. 
. Kontaktní osobou je velitel Sboru dobrovolných hasičů Jiří 

tí bude svolána informativní 
edstaveni vedoucí a projednána organizace 

 zve na Hasičský ples, který 
 bývalé školy. Bližší informace o  

budou zveřejněny na 
plakátech a internetových stránkách obce. 

tohoto roku, oslavil 

                                             

Ing. Jana Potiorová, starostka 
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PLACENÁ INZERCE 
  

KOSMETICKÉ SLUŽBY    MGR. PAVLA KONŮPKOVÁ , MOBIL   

 
Lifting – nová technika masáže obličeje 
            -aktivuje výživu kůže 
            -zlepšuje krevní oběh, barvu kůže a její dýchání 
            -odplavuje odpadové látky 
            -zmírňuje svalovou únavu 
            -vyhlazuje vrásky 

Masáž lávovými kameny 
Tato terapie má hluboké relaxační účinky.  
             -zbavuje stresu a napětí v těle 
             -blahodárně působí na ztuhlé svaly, bolesti hlavy a lymfatický systém
             -pomáhá při detoxikaci, upravuje potíže s trávením 
             -posiluje imunitní systém, zlepšuje koncentraci a spánek 

Líčení, čištění pleti, masáž obli čeje a dekoltu, barvení řas a obo č
obočí, depilace obli čeje, depilace t ěla 
 
ARTISTRY, E.FUNKHOUSER, NUTRILITE – produkty pro zdraví a krásu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBIL   606 223 062 

sobí na ztuhlé svaly, bolesti hlavy a lymfatický systém 

as a obo čí, úprava 

produkty pro zdraví a krásu  
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