
 

 

 prosinec 2019 

Vážení spoluobčané,  

je tady prosinec a s ním i poslední letošní zpravodaj naší obce. Rád 
bych tuto příležitost využil k rekapitulaci uplynulého roku a také 
bych Vás rád seznámil s našimi plány na rok příští. 

Tento rok byl z velké části vyplněn přípravou projektové 
dokumentace ke stavbě chodníku. Jsem opravdu rád, že se nám 
konečně podařilo v měsíci listopadu získat stavební povolení.  Díky 
tomu můžeme hledat vhodné dotační tituly tak, abychom získali 
finance pro vlastní stavbu.  

Závěrečná etapa opravy kaple probíhá dle plánu. O vánočních 
svátcích by již měla být kaple využívána ve „zkušebním“ provozu 
s tím, že drobné nedodělky a případné vady se dodělají v průběhu 
měsíce ledna. Rekonstrukce bývalé školy již také probíhá. Zde jsme 
na začátku a je předčasné postup prací jakkoli hodnotit.  

Za hlavní neúspěch roku považuji dopravu v naší obci. Přes několik 
jednání z různými orgány ohledně omezení rychlosti ve směru na 
Dobrou jsme se neposunuli ani o píď a vše zůstává při starém. Snad 
se příští rok i v této věci ledy pohnou.   

Pro rok 2020 máme v plánu opravit všechny autobusové zastávky, 
po vzoru zastávky u kaple.  Taky bychom rádi začali zpracovávat 
projektové dokumentace pro pokračování chodníku ve směru na 
Dobrou a kompletní revitalizaci hřbitova.  Rádi bychom měli tyto 
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projekty připraveny tak, abychom mohli postupně žádat o dotace a 
realizovat je. Zejména na hřbitově začíná zlobit odvodnění, 
plánované rozvržení hrobových míst už také není poplatné době - 
minimálně tyto věci budeme muset v blízké budoucnosti řešit.  

Závěrem bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zastupitelů, 
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 pevné 
zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. 

 
                                                                                    Bc. Jan Šeděnka, starosta 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAZDERNA Č. 2/2019 
 

Zastupitelstvo obce Pazderna na svém 10. zasedání dne 9.12.2019 
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Pazderna č. 2/2019, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
která bude účinná od 1.1.2020. Na základě této vyhlášky zůstává 
poplatek za odpady na rok 2020 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 přihlášen k trvalému pobytu a neměli v roce 2019 přihlášenu 
popelnici ke svozu, budou hradit 330,- Kč/nemovitost/rok. 

Od poplatku jsou osvobozeni, mimo zákonem stanov. kategorie,       
také 

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 
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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 30.6.2020. 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. 3/2019 
 

Zastupitelstvo obce Pazderna na svém 10. zasedání dne 9.12.2019 
schválilo také Obecně závaznou vyhlášku obce Pazderna č. 3/2019, o 
místním poplatku ze psů, která bude účinná od 1.1.2020. Na základě 
této vyhlášky zůstává poplatek za prvního psa 100,- Kč  a za  
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč.  

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 31.3.2020. Celé znění nové 
vyhlášky je zveřejněno na internetových stránkách obce Pazderna 
www.pazderna.eu, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním 
úřadu. 

 

4                                  
 

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 

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA PAZDERNA 

Z důvodu rušení Místní knihovny Pazderna 
probíhá likvidace knižního fondu. Část knih 
se již podařilo prodat  při konání Mikulášské 
nadílky. Vzhledem k tomu, že stále ještě 
v knihovně (bývalá škola, č.p. 61) zůstává více 
jak polovina knih, bude probíhat ještě  ve 
čtvrtek 19.12.2019 od 15.00 do 18.00 hod 

jejich prodej (10,- Kč/ks). Knihy, které se neprodají ani ve čtvrtek, 
si mohou lidé odnést zdarma v pátek 20.12.2019 od 15.00 do 
18.00 hod.  
Knižní fond je tvořen převážně beletrií (romány pro ženy, detektivky 
apod.), ale vybrat si lze ještě  i z dětských knih. Velké množství knih je 
pouze 1 – 5 let starých. 

Upozorňujeme občany, kteří by si  i nadále chtěli knihy  půjčovat, že 
Místní knihovna Dobrá je ráda uvítá v této půjčovní době: 

 Školní rok                               Prázdniny 

Pondělí 12.00 - 17.30 12.00 - 16.30 
Úterý 8.00 - 11.00 12.00 -17.30 9.00 -11.00 12.00 - 16.30 
Středa zavřeno zavřeno 
Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.00 -17.30 9.00 -11.00 12.00 - 16.30 
Pátek zavřeno zavřeno 
Sobota každá lichá 8.00 - 11.00 každá lichá 8.00 - 11.00 
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PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU A 

TVOŘIVÝMI DÍLNAMI 
 

 

V sobotu 30. listopadu 2019 se ve Výletním a 
sportovním areálu v Pazderně uskutečnil již tradiční 
předvánoční jarmark spojený s Mikulášskou 
nadílkou. V sále kulturního zařízení probíhaly tvořivé 
dílny, kde si děti samy vyráběly vánoční ozdoby a 

dekorace. K občerstvení byla připravena teplá medovina, klobásky 
z udírny, zelňačka a domácí koláčky a koblížky. I letos k nám zavítal 
svatý Mikuláš s andělem a čerty a všem hodným dětem nadělil 
balíček s dobrotami. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a 
organizaci jarmarku podíleli.  
 
Akce byla podpořena finančními prostředky z fondu „Dobrý soused 
2019“. 
 

      

 

 

6                                  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato známá 
melodie rozezní na začátku ledna domácnosti mnoha z vás. A to díky 
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice, která 
letos proběhne již podvacáté. 

Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku 
organizuje Charita Frýdek-Místek ve 
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organizacemi. Díky vaší 
štědrosti a obětavé práci koledníků se 
nám loni podařilo celkem vybrat 2 
227 293 Kč,  z toho 15 529 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 používáme vykoledované finanční prostředky 
napříč cílovými skupinami na zajištění aktivit a investic, na které 
nemůžeme najít zdroje jinde. Jedná se například o volnočasové a 
vzdělávací aktivity pro klienty, investice do vozového parku pro 
terénní služby, které jezdí za klienty domů nebo rekonstrukce 
v pobytových zařízeních,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity 
Martin Hořínek. Konkrétní záměry najdete na webu Charity Frýdek-
Místek. 

Tříkrálová sbírka 2020 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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PROJEKT „INFORMACE JAKO FORMA OCHRANY OSOB 
V SENIORSKÉM VĚKU“ 

 

Více než 60 tisíc seniorů v Moravskoslezském kraji získá obálku, 
kterou spolu s osobními údaji vloží o lednice. Díky samolepce 
záchranáři v život ohrožujících situacích obálku vyjmou a dozví se 
důležité informace. Projekt nese název IN.F.Obálka, tedy "INformace 
jako Forma Ochrany."  

„Chceme posílit bezpečí seniorů v našem kraji a zároveň usnadnit 
práci záchranářům. V plastové obálce bude informace o zdravotním 
stavu, užívaných lécích, ale také kontakty na blízké. Takže pokud se 
stane, že bude babička nebo dědeček v bezvědomí, důležité 
informace budou okamžitě po ruce,“ uvedl náměstek hejtmana kraje 
pro sociální oblast Jiří Navrátil a vysvětlil, že kromě obálky 
s dotazníkem k vyplnění dostanou senioři také speciální samolepku 
nebo magnet, podle kterého záchranáři poznají, že je obálka v lednici 
připravena. Samolepka bude umístěna na lednici nebo na dveře 
z vnitřní strany bytu.  

Použití obálek je velmi jednoduché. Senioři vyplní podle 
přiložených pokynů jednoduchý formulář, vloží ho do speciální 
plastové obálky, pak dají obálku do ledničky, nejlépe do vnitřní 
přihrádky dveří. Pak samolepkou označí dveře lednice nebo dveře 
z vnitřní strany bytu, tak budou záchranáři vědět, že je pro ně 
IN.F.Obálka v ledničce připravená 

Celý projekt bude stát 1,35 milionu korun, 70% nákladů pokryje 
státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zbytek zaplatí 
kraj ze svého rozpočtu. IN.F.Obálka bude obsahovat plastovou 
obálku, formulář k vyplnění, informační leták s návodem vyplnění a 
informační samolepku nebo magnetku na lednici. 

Také naše obec se do projektu zapojila a obálky by měla obec održet 
do konce tohoto roku. 
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA NA KONCI 

ROKU 2019 A ZAČÁTKU ROKU 2020 

Posledním úředním dnem Obecního úřadu Pazderna bude v letošním 
roce středa 18. prosince.  Mezi vánočními svátky bude obecní úřad 
uzavřen a prvním úředním dnem v novém roce  bude 6. leden. 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2020 

Poslední svoz v letošním roce  proběhne 27. prosince. 

V roce 2020 budou svozy popelnic se směsným komunálním 
odpadem, realizované spol. Frýdecká Skládka, a.s., probíhat i nadále 
ve 3-týdenních intervalech,     tj. v termínech:  
 

17.1., 7.2., 28.2., 20.3., 10.4., 1.5., 22.5., 12.6., 3.7., 24.7., 
14.8., 4.9.,  25.9., 16.10.,  6.11.,  27.11., 18.12., 

 
 

 
ŽIVÝ BETLÉM  

 
Již tradiční Živý Betlém u kaple svatého Jana 
Nepomuckého v Pazderně se bude konat i 
letos, a to v neděli 29. prosince 2019 po   
mši   svaté,   tj.  kolem   12.  hodiny. 
 
Jste srdečně zváni. 
 

 
 
 
 

V Pazderně 13.12.2019                                         Bc. Jan Šeděnka, starosta 
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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. 

- inzerce    - 


