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Vážení spoluobčané,  

je tady prosinec a s ním i poslední letošní zpravodaj naší obce, a zároveň i 
první po komunálních volbách, ze kterých vzešlo nové značně obměněné 
zastupitelstvo obce. Tímto bych rád poděkoval bývalým zastupitelům za tu 
spoustu práce, kterou za své působení vykonali a za podporu a pomoc do 
začátku, která je pro nás neocenitelná.  
Obvykle se na konci roku rekapituluje, ale já bych se chtěl spíše pozastavit 
u toho, co nás v nejbližší době čeká.  Na prvním místě bych rád zmínil 
přípravu projektové dokumentace pro stavbu chodníku. Do té, se nám 
podařilo prosadit takové změny tak, aby se stavba dotkla pozemků 
v soukromém vlastnictví co nejméně. S jednotlivými vlastníky dotčených 
pozemků již postupně jednáme, a pokud půjde vše dobře, rádi bychom 
získali v příštím roce stavební povolení. Dále zastupitelstvo obce schválilo 
úmysl pokusit se získat dotace na závěrečnou etapu opravy kaple, kde 
chybí provést výměnu elektroinstalace a finální úprava vnitřních prostor, a 
na opravu budovy kulturního zařízení, kde bychom rádi dokončili 
rekonstrukci budovy včetně opravy fasády. Pokud se vše podaří, budou obě 
budovy v bezvadném stavu a obec bude moci zaměřit svou pozornost na 
další problémy, které naše občany trápí, mimo jiné na hřbitov a prostory 
okolo kaple.  Momentálně probíhá intenzivní jednání se Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, ze kterého by měla vzejít finální podoba a 
konkrétní projektová dokumentace křižovatky u místní kaple na základě, 
které budeme moci opravit autobusové zastávky, dobudovat chodníky a 
zkrášlit centrum naší obce.  
Závěrem bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zastupitelů, 
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 pevné zdraví, 
mnoho štěstí a rodinné pohody. 

                                                                                     Bc. Jan Šeděnka, starosta 
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OBSAZENÍ FUNKCÍ V NOVÉM ZASTUPITELSTVU 

Dne 5. 11. 2018 na ustavujícím Zastupitelstvu obce Pazderna byl nově do 
funkce starosty zvolen Bc. Jan Šeděnka a rovněž nově do funkce 
místostarosty zvolen RNDr. Zdeněk Belorit. Byly zřízeny výbory 
kontrolní a finanční a jejich obsazení je následující. 
  
Finanční výbor:                            
Jiří Potiora - předseda 
Marie Blahutová, Ing. Kamil Sikora – členové 
 
Kontrolní výbor: 
Eva Kovářová - předsedkyně 
Dominik Vrubel, Věra Bartková – členové 
 

 
 
Zleva doprava: RNDr. Zdeněk Belorit, Bc. Jan Šeděnka, Eva Kovářová, 
Dominik Vrubel, Jiří Potiora, Ing. Kamil Sikora (člen zastupitelstva Martin 
Vrubel se zasedání nezúčastnil) 
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAZDERNA Č. 1/2018 
 

Zastupitelstvo obce Pazderna na svém 2. zasedání dne 10.12.2018 
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Pazderna č. 1/2018, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabude 
účinnosti 1.1.2019. Na základě této vyhlášky zůstává poplatek za 
odpady na rok 2019 v nezměněné výši, tj. 430,- Kč/osobu/rok, 
popř. v případě vlastníků nemovitostí na území naší obce, kde není 
nikdo hlášen k trvalému pobytu 430,- Kč/ nemovitost a rok. 
Vlastníci nemovitostí na území obce, kde není nikdo hlášen k trvalému 
pobytu a neměli v předchozím roce přihlášenu popelnici ke svozu, 
budou hradit 330,- Kč/nemovitost/rok. 
 

     Od poplatku jsou osvobozeni mimo jiné: 

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 
 
 
Termín splatnosti poplatku je do 30.6.2019. Celé znění nové vyhlášky je 
zveřejněno na internetových stránkách obce Pazderna 
www.pazderna.eu, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním 
úřadu. 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAZDERNA Č. 2/2018 
 

Zastupitelstvo obce Pazderna na svém 2. zasedání dne 10.12.2018 schválilo 
Obecně závaznou vyhlášku obce Pazderna č. 2/2018, o místním poplatku 
ze psů, která nabude účinnosti 1.1.2019. Na základě této vyhlášky bude 
nově poplatek za prvního psa 100,- Kč  a za  druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele 150,- Kč.  



4                                  
 

Dále připomínáme, že poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, 
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří 
měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 
Při změně místa trvalého pobytu či sídla  platí držitel psa poplatek od 
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna 
nastala, nově příslušné obci. 

Poplatková povinnost zaniká dnem, 
kdy přestala být fyzická nebo právnická 
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, 
jeho ztrátou, darováním nebo 
prodejem), přičemž se poplatek platí i 
za započatý kalendářní měsíc, ve 
kterém taková skutečnost nastala. 
Termín splatnosti poplatku je do 
31.3.2019. Celé znění nové vyhlášky je 
zveřejněno na internetových stránkách 
obce Pazderna www.pazderna.eu, 

případně v tištěné podobě k dispozici na obecním úřadu. 
 
Pokud Vám letos zanikla poplatková povinnost a ještě jste to na 
obecní úřad účetní Marceli Bartkové nenahlásili, tak, prosím, učiňte 
do konce letošního  roku.  
 

ZIMNÍ ÚDRŽBA SOUKROMÝCH PŘÍJEZDOVÝCH 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 

 
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA NA KONCI ROKU 

2018 A ZAČÁTKU ROKU 2019 VÁNOČNÍMI SVÁTKY 

Posledním úředním dnem Obecního úřadu Pazderna bude v letošním roce 
středa 19. prosince.  Mezi vánočními svátky bude obecní úřad uzavřen a 
prvním úředním dnem v novém roce  bude 7. leden. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-
Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými 
organizacemi, proběhne příští rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší 
štědrosti podařilo celkem vybrat 2 268 959, z toho 15 112 korun ve vaší 
obci.  

 

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby 
byla maximalizována její transparentnost. Každá Charita například sepisuje 
tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze 
použít. „Využití Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným u 
nás v regionu, v republice, ale část putuje také na podporu potřebných a 
charitní činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se chceme 
zaměřit více na podporu aktivit „investičního“ charakteru. V obecné rovině 
se jedná zejména o obnovu dosluhujícího vozového parku u terénních 
služeb, rekonstrukce v pobytových zařízeních, vybudování adekvátního a 
bezpečného zázemí pro služby. Na všechny tyto věci se obtížně shání 
prostředky z běžných zdrojů a přitom jsou velmi důležité, protože abychom 
se mohli o naše klienty postarat, musíme se k nim dostat a zajistit jim 
pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou to tedy investice do našich klientů,“ 
doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.  Konkrétní 
záměry najdete na webu Charity Frýdek-Místek. 

Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete 
do tříkrálových pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS. 

Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. 

 

Jana Opluštilová 

Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 
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MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ 
PŘEHRADY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 

Mikroregion byl založen v září 1999 sedmi obcemi (Albrechtice, Dolní 
Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina, Soběšovice, Těrlicko a 
Žermanice). Postupem času přistoupily Pazderna, Horní Bludovice, 
Bruzovice a Havířov. Hlavním cílem bylo a je trvalý, všestranný rozvoj obcí.  

Jsem přesvědčený, že se to dařilo i v uplynulém volebním období. 
Starostové obcí se scházeli pravidelně a řešily společná témata.  

K velkým záměrům uplynulého období patřila realizace sítě cyklotras a 
cyklostezek, jejich propojení mezi sebou a na Havířov. Zde nastal velký 
posun v realizaci na trasách z Havířova k vodním nádržím v Těrlicku a 
v Lučině. K dokončení dalších úseků se zpracovává projektová 
dokumentace pro stavební řízení. 

Mikroregion byl úspěšný i v podání žádostí o dotace. Dokončili jsme přes 
Region Beskydy již 4. projekt v přeshraniční spolupráci s obcí Lodygowice, 
zaměřený na opravy drobných sakrálních objektů za 646 000 Kč. 
S Powiatem Pszczyňskim jsme pro podporu cestovního ruchu realizovali 
projet Study tour 4 jezer za 70 000 Kč. Město Havířov poskytlo, pro 
dokončení propojení cyklotras k vodní nádrži Žermanice, dotaci na 
zpracování projektové dokumentace ve výši 320 000 Kč. 
Z Moravskoslezského kraje jsme získali na činnost mikroregionu 475 000 
Kč a na  projekty studie cyklotras a opravy místních komunikací 1 742 000 
Kč. Celkem mikroregion získal v uplynulém období  3 253 000 Kč. 

Důležitou roli sehrál mikroregion v roce 2009 podáním žádosti do fondu 
Revitalizace Moravskoslezského kraje u Ministerstva obchodu a průmyslu. 
V územích obcí, která splňovala podmínky fondu, tak obce v individuálních 
7 projektech získaly 140 523 000 Kč (kanalizační sítě, místní komunikace, 
parkovací plochy, most, projektové dokumentace). Mikroregion je aktivním 
členem i v dalších organizacích jako Region Beskydy  a MAS Pobeskydí. 
Z finančních prostředků, které MAS Pobeskydí v území poskytuje, získaly 
obce Bruzovice, Horní Domaslavice a Těrlicko  15 513 000 Kč na výstavbu a 
opravy chodníků. 

                                                         Jaroslav Votýpka 
                                                         administrátor mikroregionu 
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PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU A 

TVOŘIVÝMI DÍLNAMI 
 
V sobotu 1. prosince 2018 proběhl ve Výletním a sportovním areálu obce 
Pazderna již tradiční předvánoční jarmark spojený s Mikulášskou 
nadílkou. V sále kulturního zařízení byly připraveny tvořivé dílny, kde si 
naše děti samy vyráběly vánoční ozdoby a dekorace.  
 

 
 
V nabídce jarmarku nechyběly tradiční vánoční ozdoby, adventní věnce a 
výrobky z medu. K občerstvení byla připravena medovina, klobásky 
z udírny, zelňačka a domácí koláčky a koblížky. Hodné děti měly nakonec 
velkou radost z návštěvy Mikuláše, anděla a čerta. 
Dík patří všem, kteří věnovali přípravě této akce svůj čas a energii i těm, 
kteří svou účastí akci podpořili. 
 

 
 Akce byla podpořena finančními prostředky z fondu 
Dobrý soused 2018. 
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SVITÍME ANEB TEAMBUILDING (STMELOVÁNÍ KOLEKTIVU) 
 OBECNÍHO ÚŘADU 

 
V loňském prosincovém 
zpravodaji jste se mohli dočíst, 
jak naše obec přišla o smrk u 
kaple, na  kterém bylo po 
mnoho let v době adventu 
tradičně rozsvěcováno vánoční 
osvětlení. Převážná část kusů 
světelného řetězu byla i po 
pádu smrku funkční, tak  
zbývala jen otázka, kam s ním. 
Najít strom, který by stál na 
vhodném místě, nebylo 
nakonec, tak složité. Nastrojit 
ho, už chtělo šikovnost a 
trpělivost, kterou musel 
prokázat hlavně novopečený 
starosta za asistence stejně 
novopečeného místostarosty a 
za přítomnosti staropečené účetní. Hotový teambuilding to byl.  
Nemalou zásluhu na konečném díle, má také občan naší obce Karel Kovář, 
kterému vděčíme, za vysoce odbornou a hlavně rychlou elektrikářskou 
práci. Tak, že na Mikuláše se již děti mohly prohánět pod nazdobeným 
stromem. 
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2019 

Poslední svoz v letošním roce  proběhne 14. prosince. 

V roce 2019 budou svozy popelnic se směsným komunálním odpadem, 
realizované spol. Frýdecká Skládka, a.s., probíhat i nadále ve 3-týdenních 
intervalech,     tj. v termínech:  
 
4.1., 25.1., 15.2., 8.3., 29.3., 19.4., 10.5., 31.5., 21.6., 12.7., 2.8., 23.8.,  
13.9., 4.10.,  25.10.,  15.11., 6.12., 27.12. 
 
 

POZVÁNKA NA AKCI „SENIOR BEZ NEHOD“ 

Akce je určena pro publikum nad 65 let a jejím 
cílem je snížení nehodovosti seniorů a 
připomenutí správných zásad chování 
v dopravním provozu z pohledu seniora – 
chodce, cyklisty a řidiče. Jedná se o edukativní 
přednášku formou divadelních scének spojených 

s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Délka pořadu je cca 70 
minut a vstup je zdarma.  

Termín  představení bude pondělí 4. března 2019 od 15:00 hodin,  
v kinosále (Auditoriu) závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech. 

Občané Pazderny, kteří mají zájem se akce zúčastnit, ať se prosím, nahlásí  
u účetní Marcely Bartkové na tel. č. 558 641 315 nebo 775 594 910 do 25. 
února 2019. 

 
ŽIVÝ BETLÉM  

 
Již tradiční Živý Betlém u kaple 
svatého Jana Nepomuckého v 
Pazderně se bude konat i letos, a to 
v neděli  

23. prosince 2018 
po   mši   svaté,   tj.  kolem   12.  hodiny. 
Jste srdečně zváni. 
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HASIČSKÝ PLES 
 

SDH Pazderna pořádá 
v kulturním zařízení obce 
Pazderna dne  
 

9. února 2019 
 
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! 

 
 

INZERCE 
 
 
 
 
 
 
 

Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany 

a podnikateli 
 
každou středu mezi 14 – 15 hodinou v zasedací místnosti 
- 1.poschodí Obecního úřadu Lučina - JUDr. Marcela Žoričová 
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 můžete volat kdykoliv. 
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