
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVO STAROSTKY: 
 
Vážení spoluobčané,  
kalendářní rok 2016 pomalu končí, 
v našich domácnostech vrcholí 
vánoční přípravy a vám se dostává 
do rukou poslední letošní 
zpravodaj. Dovolte mi tedy malé 
ohlédnutí za tím, co se v obci za 
celý rok událo.  
 Na počátku roku vyhlásila 

společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. další ročník programu 
Dobrý soused na rok 2016, ze které jsme na kulturní účely vyčerpali částku 
70.000,- Kč, oproti minulým letům zvýšenou o 20.000,- Kč.  Z finančních 
prostředků, které jsou určeny na kulturní, společenské účely a činnost místních 
spolků byly podpořeny kulturní akce Dětský den – Olympijské hry v Pazderně, 
Vítání občánků, Oslava 90. výročí založení SDH Pazderna, Mikulášská nadílka 
s předvánočními tvořivými dílnami a nakonec byly pořízeny Pamětní medaile 
obce. Byly uspořádány dva zájezdy, kdy děti z Kroužku mladých hasičů 
navštívily Pustevny a Radhošť v Beskydech a naši občané v rámci 1. Obecního 
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zájezdu zavítali do Čech pod Kosířem, kde navštívili muzeum kočárů, zámek a 
Lázně Slatinice.  
V průběhu celého roku pokračoval proces pořizování  změny č. 1 Územního 
plánu Pazderna. Urbanistickým střediskem v Ostravě byl vypracován Návrh 
změny č.1 Územního plánu Pazderna, který byl projednán s okolními obcemi a 
dotčenými orgány. Z důvodu zamítavého stanoviska Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje byla přímo na Krajském úřadě vyvolána schůzka, kde 
byly projednány jeho připomínky a požadavky a bylo dohodnuto kompromisní  
řešení. Po přepracování Návrhu změny č.1 ÚP Pazderna dle požadavků 
Krajského úřadu jsme počátkem prosince obdrželi i jeho kladné vyjádření a 
proces pořizování změny ÚP Pazderna se po novém roce posune k veřejnému 
projednání. 
V dubnu byl zahájen provoz sytému sběru biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu, který provozovala naše obec a bioodpady svážela nově 
pořízeným svozovým automobilem BONETTI, pořízeným v loňském roce 
z dotace Operačního programu Životní prostředí. Letošní svozy byly ukončeny 
v polovině listopadu a po prvním vyhodnocení můžeme konstatovat, že jsme 
s přehledem naplnili požadované množství bioodpadu, ke kterému jsme 
dotačními podmínkami zavázáni. Tímto bych chtěla občanům, kteří se do 
systému zapojili poděkovat. V letošním roce jsme byli úspěšní ve dvou 
dotačních titulech Programu obnovy a rozvoje venkov 2016 vyhlášených 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Schválené dotace na Drobné sakrální stavby a 
Zapojení dětí do komunitního života v obci, nám umožnily realizovat dvě 
stavební akce, a to druhou etapu udržovacích prací na kapli sv. Jana 
Nepomuckého a rekonstrukce antukového tenisového kurtu na multifunkční 
hřiště s umělým povrchem. Bližší informace o obou projektech byly uvedeny 
v předešlých zpravodajích. Celkově jsme na oba projekty obdrželi částku 
554.100,- Kč. Třetím letošním stavebním projektem, kterým jsme vyřešili 
dlouhodobě špatný stav povrchu na místní komunikaci MK2 směrem k panu 
Dužíkovi, byla oprava povrchu této komunikace. Díky uspořeným finančním 
prostředkům obec zafinancovala projekt z vlastního rozpočtu.  
V průběhu srpna – října jsme připravili také projektovou dokumentaci pro 
opravu propustku na místní komunikaci MK3, mezi p. Plasgurou a p. Tomíkem, 
kterou bychom chtěli zrealizovat v příštím roce.  
Tak jako v minulých letech nám byly z úřadu práce poskytnuty finanční 
prostředky  na zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce v délce 7 
měsíců. Částka 88 956,- Kč tak mohla zůstat v obecním rozpočtu pro jiné 
potřeby.  
V závěru roku proběhla jednání se společnostmi Hyundai a Správa silnic 
Moravskoslezského kraje ohledně bezpečnosti provozu na krajské komunikaci a 
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řešení dopravního napojení krajských silnic na křižovatce u kaple. O závěrech 
jednání budete informování v následujícím zpravodaji, kdy by výsledky jednání 
měly mít již konkrétní podobu. 
Závěrem bych zhodnotila obecně rok 2016 vzhledem k popsaným aktivitám a 
realizacím jako úspěšný a chtěla bych touto cestou poděkovat nejen všem 
zaměstnancům obecního úřadu, zastupitelům a občanům, kteří se v tomto roce 
podíleli na fungování kulturního zařízení, 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 2017. 

 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 středa 
21.12.2016.  Mezi vánočními svátky bude obecní úřad uzavřen.  
 
 

2. PROJEKT UDRŽOVACÍ PRÁCE NA KAPLI SV . JANA NEPOMUCKÉHO 

V PAZDERNĚ - ETAPA 2 
 

V druhé polovině roku byl 
zahájen projekt „Udržovací 
práce na kapli sv., Jana 
Nepomuckého v Pazderně – 
etapa 2“,  která navazovala na 
loňskou 1. etapu. Předmětem 
projektu byla kompletní 
obnova špatného stavu 
střechy na budově kaple, 
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včetně střešní krytiny, dešťových svodů, vybudování dešťové kanalizace,  
vsakovacího objektu a instalace hromosvodu. Obec Pazderna zažádala na 
tento projekt o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2016, dotační titul 4 - Obnova 
drobných sakrálních staveb, ze kterého bylo možno opravu financovat. I 
přes velký počet podaných žádostí jsme byli úspěšní a obci byla schválena 
její max. výše 300.000,- Kč. Projekt byl zahájen na přelomu srpna a září. 
Práce probíhaly tak, aby byl zachován původní vzhled kaple. Stavební 
práce na obnově střechy komplikovalo špatné počasí a většina tesařských i 
klempířských prací musela proběhnout pod ochrannou plachtou, aby 
nezateklo do vnitřních prostor kaple. Na dřevěné konstrukci byly 
vyměněny její poškození části, napadené dřevokazným hmyzem a 
houbami, konstrukce byla naimpregnována a postupně opatřena novou 
měděnou střešní krytinou a dalšími klempířskými prvky, včetně 
dešťových svodů. Konstrukce střechy tak byla zajištěna proti vnikání 
vody do vnitřních prostor. Z důvodu dlouhodobé životnosti a minimálních 
nároků na údržbu byla oproti původně plánované krytině z lakovaného 
plechu zvolena měděná střešní krytina. Aby srážkové vody nepodmáčely 
budovu kaple, byla vybudována dešťová kanalizace a vsakovací objekt, 
kde jsou nyní dešťové vody 
ze střechy zasakovány. 
Stavební práce byly 
ukončeny k 14.11.2016 a ve 
čtvrtek 22.12.2016 
proběhne za přítomnosti 
zástupců obce a stavebního 
úřadu Dobrá kolaudace. 

 Konečná cena projektu po   
 dokončení všech stavebních    
 prací je 1.318. 450, 90 Kč. 
Dotace z MMR na projekt 
činí 300.000,- Kč, zbytek 
uhradila obec z vlastního rozpočtu.  O finanční spoluúčast na projektu byla 
požádána také římsko-katolická církev. O výsledku jejich rozhodnutí jsme 
však zatím nebyli informováni.  
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3. VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PROVOZU PROJEKTU „  ZKVALITN ĚNÍ 

NAKLÁDÁNÍ S  ODPADY V OBCI PAZDERNA  

Koncem listopadu tohoto roku byl ukončen 1 rok provozu systému sběru 
biologicky rozložitelného odpadu na území obce Pazderna, který je součástí 
projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Pazderna“, a v rámci 
kterého byl obci v loňském roce dodán svozový vůz BONETTI s hákovým  
nakládačem a 3 ks kontejnerů o objemu 4 m3. Obec tak v období od dubna 
do poloviny listopadu svážela na svém území biologicky rozložitelný 
komunální odpad (BRKO), jehož sběr a nakládání s ním je povinna ze 
zákona řešit od loňského roku. Odpady jsou odváženy ke kompostování na 
kompostárnu spol. Frýdecká skládka, a.s. Za první rok bylo na kompostárnu 
z našeho území odvezeno celkem necelých 34 tun bioodpadu. Podmínka 
poskytnutí dotace, která obci ukládá odevzdat každoročně minimálně 18 tun 
bioodpadu, byla tedy s velkou rezervou naplněna.  

 
4. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 

 

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. Sbírka bude probíhat od 1. do 15. ledna 2017. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem 
regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi 
a různými mládežnickými organizacemi. 
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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. SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V  ROCE 2017 

 
Poslední svoz v roce 2016 proběhne 30.12.2016. 
V roce 2017 budou svozy popelnic s komunálním odpadem, realizované 
spol. Frýdecká Skládka, a.s. probíhat i nadále ve 3-týdenních intervalech,     
tj. v termínech: 
 
20.1., 10.2., 3.3., 24.3., 14.4., 5.5., 26.5., 16.6., 7.7., 28.7., 18.8., 8.9.,  29.9., 
20.10.,  10.11.,  1.12., 22.12. 
 

7. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAZDERNA Č. 1/2016 
 

Obec Pazderna 
Zastupitelstvo obce Pazderna 

 
Obecně závazná vyhláška obce Pazderna č. 1/2016, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

ZASTUPITELSTVO OBCE PAZDERNA SE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 13.12.2016 
USNESENÍM Č. 13 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 “):   
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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, 

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 

                                                             
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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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.  

(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 

                                                             
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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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  430,- Kč a je tvořena: 

a) z částky  64,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 366,- 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 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu činily:  108 980,50 a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 108 980,5  děleno 298  (286 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) = 365,71 
Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky ve výši 366,- 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 
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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 
 

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 

                                                             
7   § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
8   § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
9    § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10   § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11   § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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(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 

Čl. 9 
Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 9.12.2015 .  

(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. 2017. 

  

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2016 

Sejmuto z úřední desky dne: 
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 
 

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK S  MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKOU A TVO ŘIVÝMI DÍLNAMI  

 
O prvním adventním víkendu 
jsme měli možnost navštívit ve 
Výletním a sportovním areálu 
malý předvánoční jarmark 
spojený s mikulášskou 
nadílkou. V nabídce nechyběly 
tradiční vánoční ozdoby, 
perníčky, adventní věnce, teplá 
medovina a čaj nebo klobásky 
přímo z udírny. V sále 
kulturního zařízení byly 
připraveny tvořivé dílny, kde si 
rodiče s dětmi vyráběli vánoční 
ozdoby a dekorace, vánoční a 
adventní přání nebo si  
mohly technikou broušení na sklo vyrobit a ozdobit vánoční svícny. 
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VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ 
 

V neděli 4.prosince 2016 jsme v sále kulturního zařízení přivítali nové 
občánky, kteří se do naší obce narodili v letech 2013-2016. Celkem bylo 
přivítáno 9 dětí, z toho dvě narozené v roce 2013, jedno narozené v roce 
2014, tři narozené v roce 2015 a tři narozené v letošním roce 2016. Byli to 
Tereza Kovářová, Jan Kotásek, Vojtěch Maceček, Dan Tomášek, Vanesa 
Sikorová, Rozálie Škorníková , Ellen Stuchlíková, Ondřej Belorit, Vojtěch 
Vrubel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro oživení slavnostního odpoledne si děti z kroužku Mladých hasičů pod 
vedením jejich vedoucí Michaely Harvišové připravily krátké kulturní 
vystoupení. Adélka Bialková a Jakub Potiora zahráli na klavír a Nikolka 
Stankušová a Adélka Bialková zarecitovaly básně. Děti dostaly Pamětní list 
a Pamětní medaili, která jim tento den připomene a pro všechny přítomné 
bylo připraveno malé občerstvení v podobě dortu a kávy. 
 
Obě akce se uskutečnily  s finanční podporou fondu Dobrý soused společnosti Hyundai 
Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 
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POZVÁNKA 
 

HASIČSKÝ PLES 
 

SDH Pazderna pořádá v kulturním zařízení obce Pazderna dne 4.2.2017 
hasičský ples. Bližší informace o programu, vstupném a kontakty pro rezervaci 
míst budou zveřejněny v průběhu měsíce ledna na internetových stránkách 
obce, případně prostřednictvím pozvánek doručených přímo do domácností.  
 
Srdečně zvou pořadatelé! 

      
     

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Z občanů obce Pazderna  své životní jubileum v  prosinci  oslavila 
 
 
Jaroslava Hodrová  
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Obec Pazdernu přejeme  
jubilantce  hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu 
do dalšího života. 
 
 
V Pazderně 19.12.2016                                                 
       
                                                                        Ing. Jana Potiorová, starostka 
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INZERCE 
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Voda - elektro - barvy – laky –rybářství 
Nabízíme: 

spojovací materiál, šrouby, matice, podložky, vruty, závitové tyče, hřebíky, 

hmoždinky, brusivo a vrtáky, brusné a řezné kotouče, barvy, laky, ředidla, 

štětce, válečky, tmely, silikony, chem. kotvy,   PUR pěny a čistič PUR pěny, 

zahradní hadice a spojky, zednické a ruční nářadí, žárovky ( led, úsporné, 

halogenové...),  vypínače, zásuvky, el. kabely. Plastové a mosazné redukce, 

spojky, HTB kolena a jiný spojovací  materiál na vodu.   

Pro rybáře nabízíme pruty, navijáky ,swingery,stojany na pruty, podběráky, 
gumáky, návnady, krmení, háčky . 

Autokosmetika- odstraňovač hmyzu, čistič disků, autošampon, směsi do 
odstřikovačů,  cockpity 

Zábavní pyrotechnika, petardy, dýmovnie, kompakty s různými efekty                                                                                                     

Grilovací uhlí, grilovací vidlice a gril. motorky, rošty, set grilovacího nařadí. 

Nově vám nabízíme k zapůjčení techniku pro váš dům a 

zahradu, vybrat si u nás můžete z této nabídky: 

 Vrtací a sekací kladiva 
 Řezací nářadí – úhlová bruska, pila ocaska 
 Zahradní technika – benzínový vertikutátor, ben. plotové nůžky, 
              ben. řetězová pila 
 Čistič koberců a čalounění KARCHER 
 Výčepní zařízení 
Ceny zápůjčného a další informace získáte na prodejně nebo na níže uvedeném 

tel. čísle.    

Lučina 6 (vedle OÚ Lučina)    
Kontakt:  720 955 815, 
zelezarstvilucina@seznam.cz   
Otevírací doba:     

     Po – Čt  7:30 - 11:30    12:30 – 16:00 
     Pá          7:30 – 11:30   12:30 – 17:00               
     So          8:00 - 11:30  


