
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SLOVO STAROSTKY: 
 

Vážení spoluobčané,  
konec roku 2017 máme za dveřmi, v našich domácnostech opět po roce 
vrcholí vánoční přípravy a je zde také poslední letošní zpravodaj. Úvodem 
bych shrnula hlavní události, které se v obci za celý rok udály.  
Na počátku roku jsme byli opět po roce osloveni společností Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o. možností čerpat finanční prostředky na kulturní 
účely a společenské účely pro dobrovolné spolky a naše občany v rámci 
dalšího ročníku programu Dobrý soused na rok 2017. Z celkové částky 
70.000,- Kč vyčerpala Obec Pazderna celkem 45.000,-. Z toho 10.000 Kč 
bylo věnováno na uspořádání akcí pro naše děti, a to Dětský karneval a 
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Mikuláše s vánočními dílnami. Další část prostředků byla věnována na 
uspořádání dvou výletů, a to Kroměříže a na Lysou Horu, spojeného 
s exkurzí v automobilce Hyundai. Poslední část prostředků jsme investovali 
do pořízení mobilního zastřešení pro naše obecní kulturní akce.  
Sbor dobrovolných hasičů čerpal z fondu Dobrý soused 2017 částku 25.000,- 
Kč. Tyto peníze byly věnovány na činnost kroužku Mladých hasičů a na 
kulturní činnost sboru. Bližší informace budou uvedeny v samostatném 
článku tohoto zpravodaje.  
V prvním čtvrtletí roku byl dokončen proces pořizování Změny č. 1 
Územního plánu Pazderna, která následně nabyla účinnosti dne 11. 05. 2017. 
Byly nám poskytnuty dvě dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to 
na přípravu projektové dokumentace na stavbu chodníku v naší obci a na 
rekonstrukci trubního propustku pod místní komunikací MK3 - Na Skotni. U 
obou akcí již byli vybráni zhotovitelé a realizace proběhne v příštím roce.  
Zrealizovali jsme také třetí a čtvrtou etapu opravy kaple sv. Jana 
Nepomuckého, kde jedna byla zrealizována v rámci projektu Mikroregionu 
Žermanické a Těrlické přehrady a druhá z rozpočtu obce.  
V průběhu roku se řešila mezi okolními obcemi a správou silnic 
Moravskoslezského kraje změna technologie zimní údržby na vybraných 
komunikacích v jejich správě. Tento záměr byl projednán také se správcem 
povodí a příslušnými orgány ochrany životního prostředí. Výsledkem je 
skutečnost, že od letošní zimy dochází na těchto vybraných komunikacích, a 
to i na krajské komunikaci v naší obci ke změně technologie zimní údržby. 
Nebude se již sypat inertním posypem, ale bude se solit. Věřím, že tuto 
informaci přivítají zejména řidiči.    
Tak jako v minulých letech nám byly z úřadu práce poskytnuty finanční 
prostředky na zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce v délce 8 
měsíců. Náplní pracovního místa byla údržba zeleně, veřejných ploch a 
prostranství, údržba obecního majetku atd. V obecním rozpočtu tak mohlo 
díky dotaci zůstat necelých 100.000,- Kč pro jiné potřeby.  
V oblasti kultury zde kromě již zmíněných akcí pořádaných obcí a rodiči v 
rámci fondu Dobrý soused, proběhly také čtyři kulturní akce pořádané 
Sborem dobrovolných hasičů, a to Hasičský ples, Vítání jara s ovarem, 
Tradiční vatra a Dušičkové dny.   
Na podzim proběhly také volby do poslanecké sněmovny ČR.  
 
Závěrem bych zhodnotila obecně rok 2017 vzhledem k popsaným aktivitám, 
získaným finančním prostředkům a finančním úsporám v rozpočtu jako 
úspěšný. Přestože nemusí být práce na přípravě projektů, zpracování 
podkladů pro dotace, jejich vyřízení, následná realizace, další administrace 
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či správa obecních financí navenek znát a může se navenek jevit tak, že 
v obci žádné fyzické aktivity v průběhu roku nejsou vidět, jedná se často o 
velmi zdlouhavou, časově náročnou práci, mnohdy závislou na rozhodnutí a 
schválení jiných orgánů, na ochotě lidí na těchto věcech pracovat, podílet se 
na jejich organizaci a jejich zajištění mnohdy na úkor svých vlastních zájmů 
a volného času.  Ať už se jedná o projekty obce, dobrovolných spolků či 
rodičů, nemůže být vždy vyhověno požadavkům a představám všech občanů.    
Proto bych chtěla touto cestou poděkovat 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, a také členům 
výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů za pomoc našim občanům a 
Sboru dobrovolných hasičů 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 2018. 

 Ing. Jana Potiorová  
                                                                                           starostka  
 

.   

AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
  

1. ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA MEZI 

VÁNOČNÍMI SVÁTKY  
Posledním úředním dnem OÚ Pazderna v letošním roce je středa 
20.12.2017.  Mezi vánočními svátky bude obecní úřad uzavřen.  
 
 

2. SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V  ROCE 2018 
 

Poslední svoz v roce 2017 proběhne 22. 12. 2017. 
V roce 2018 budou svozy popelnic s komunálním odpadem, realizované 
spol. Frýdecká Skládka, a.s. probíhat i nadále ve 3-týdenních intervalech,     
tj. v termínech: 
 
12.1., 2.2., 23.2., 16.3., 6.4., 27.4., 18.5., 8.6., 29.6., 20.7., 10.8., 31.8.,  
21.9., 12.10.,  2.11.,  23.11., 14.12. 
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3. DOKONČENÍ LETOŠNÍCH OPRAV NA KAPLI SV . JANA 

NEPOMUCKÉHO V  PAZDERNĚ  
V letošním roce jsme pokračovali 
v opravách kaple sv. Jana 
Nepomuckého v obci. Opravy 
probíhaly v rámci dvou paralelně 
probíhajících projektů. Oprava fasády 
byla financována z dotačních 
prostředků Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Beskydy přes 
Mikroregion Žermanické a Těrlické 
přehrady a jeho projekt „Historie a 
kulturní krajina“. Druhým projektem, 
který souvisel s opravou fasády, ale 
musel proběhnout ještě před ní, byly  
„Udržovací práce kaple sv. Jana 
Nepomuckého v Pazderně – etapa 4“ . 
Předmětem bylo provedení 
hydroizolace soklu, tj. jeho oklepání a 
omítnutí sanační omítkou. Dále byla 
provedena příprava na opravu 
elektroinstalace kaple, která spočívala 
v zasekání skříně pro budoucí nový 
elektrorozvaděč do fasády kaple a 
rozvodu kabeláže z rozvaděče po fasádě na stanovená místa a provedení 
prostupů kabeláže do kaple. Dále bylo provedeno statické zajištění kleneb 
v kapli, které vlivem pohybů stavby praskaly.  Statické zajištění bylo 
povedeno instalací dvou kovových táhel zafixovaných do fasády kaple. 
Nakonec byl v souvislostí ze  zajištění odvádění vlhkosti ze soklu kaple 
proveden kolem kaple okapový chodník z kačírku.  
Na tuto část jsme žádali dotaci, ale bohužel nám nebyla schválena. Proto 
jsme tuto část zafinancovali z obecního rozpočtu, aby mohla být následně 
zahájena oprava fasády. 
Celkové náklady na tuto etapu činily 271.731,78 Kč.  

 
Po ukončení této části mohla být zahájena oprava fasády kaple. Oprava 
fasády kaple byla součástí projektu „Historie a kulturní krajina“, který byl 
financován prostřednictvím Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady 
a jeho cílem byla rekonstrukce drobných sakrálních staveb v obcích 
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Bruzovice, Lučina a Pazderna. Náklady celého projektu mikroregionu po 
realizaci jsou 631 576,17 Kč, z toho náklady obce Pazderna na opravu 
fasády kaple činily zhruba jejich polovinu. Partnerem mikroregionu a jeho 
projektu je polská obec Lodygowice, která rekonstruovala kapli v Zarzeczu 
a vydá dvě publikace „Lodygowice ve staré fotografii“ a „Piterzykowice 
po staletí“ . Stavební práce byly dokončeny 
k 31.10.2017.  

 
 
 

4. PROJEKT „ REKONSTRUKCE PROPUSTKU POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ 

MK3  V OBCI PAZDERNA “   
 

Do konce října měla být původně dokončena 
„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“. Předmětem je kompletní rekonstrukce propustku 
pod místní komunikací MK3 „Na Skotni – u Plasgurových“. Vlivem 
komplikovaného průběhu stavebního řízení, kdy nám stavební povolení na 
akci bylo vydáno teprve 7.11.2017 jsme byli nuceni akci odložit na jaro 
příštího roku. S Moravskoslezským krajem a také se zhotovitelem akce 
byly uzavřeny dodatky ke smlouvám, jejichž předmětem bylo prodloužení 
termínu realizace akce. O přesném termínu zahájení a ukončení stavebních 
prací a termínu úplné uzavírky komunikace budeme včas informovat.  

 
5. PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K  AKCI „ CHODNÍK 

V OBCI PAZDERNA “  
 

V průběhu měsíců září, října a listopadu 
proběhla výběrová řízení na zhotovitele 
projektu „Chodník v obci Pazderna“, který bude spolufinancován z 
finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to maximální 
částkou 500.000,- Kč v rámci dotačního programu „Program na podporu 
přípravy projektové dokumentace 2017“. Zbylé náklady na projekt uhradí 
obec Pazderna z vlastního rozpočtu. Předmětem projektu je vypracování 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), včetně 
inženýrské činnosti pro zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle vyhlášky 
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146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb včetně inženýrské činnosti pro zajištění vydání stavebního povolení 
a dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně 
soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb.  

 
Projekt bude řešit vybudování chodníku pro pěší podél komunikace 
III/4733 v obci Pazderna, v délce cca 1500 m v úseku od hranice pozemku 
parc.č.127/4 až po odbočku na místní komunikaci MK8 parc.č.384/2, 
o šířce 150 cm s povrchem ze zámkové dlažby, včetně zatrubnění (a sjezdů 
k rodinným domkům). 
Výběrové řízení muselo proběhnout ve dvou kolech. Do první výzvy se 
totiž z pěti oslovených firem nikdo nepřihlásil. Výzva k podání nabídek 
byla tedy vyhlášena podruhé, kdy bylo vyzváno k podání nabídek 10 firem. 
Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči a z nich byl vybrán vítězný 
uchazeč společnost AWT Rekultivace a.s. z Havířova-Prostřední Suché, 
který byl nyní vyzván k podpisu smlouvy o dílo. Předpokládané náklady na 
zpracování výše popsané projektové dokumentace a souvisejících 
inženýrských činností jsou 699.380,- Kč včetně DPH. 

 
6. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 

 
Další ročník Tříkrálové sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2018. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem 
regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, 
farnostmi a různými organizacemi. Na obecních a městských úřadech 
v letošním roce se v rámci Charity Frýdek-Místek zapečetilo 
celkem 293 pokladniček.  Výnos koledování činil v loňském roce 
1 962 141,-Kč, z nichž se 13 996,- Kč vybralo v obci Pazderna. 
Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do 
sbírky. Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se 
koordinátorce Lenka Talavaškové na tel. čísle 733 741 564.  
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7. 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 

 
8. PŘIŠLI JSME O VÁNO ČNÍ STROM  

  
Následkem orkánu Xanthos, 
který nás potrápil v 
posledních dnech  došlo 12. 
prosince v ranních hodinách 
k pádu vánočního smrku u 
naší obecní kaple, který nám 
léta vždy připomínal vánoční 
čas. Výjezdová jednotka 
obce ze stromu sundala 
vánoční osvětlení a strom odklidila. Obec momentálně hledá za vánoční 
strom adekvátní náhradu, kam by vánoční světla mohla umístit. 
 

9. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAZDERNA Č. 1/2017 
 

Zastupitelstvo obce Pazderna na svém 19. zasedání dne 11.12.2017 
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Pazderna č. 1/2017, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti od 
1.1.2018. Na základě této vyhlášky zůstává poplatek za odpady na rok 
2018 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 neměl v předchozím roce přihlášenu 
popelnici ke svozu, budou hradit 330 Kč/nemovitost/rok. Termín 
splatnosti poplatku zůstává 30.6.2018. Celé znění nové vyhlášky bude 
zveřejněno na internetových stránkách obce pazderna www.pazderna.eu 
v záložce obecní úřad, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním 
úřadu. 
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Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 
 

SDH PAZDERNA – DOBRÝ SOUSED 2017 
 

Sbor dobrovolných hasičů v letošním roce obdržel v rámci 
fondu Dobrý soused 2017 od společnosti Hyudai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o. finanční prostředky na 
projekt „Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů a kroužku 
mladých hasičů v obci Pazderna“ 
Projekt byl rozdělen na dvě části. První část projektu byla zaměřená na 
činnost sboru dobrovolných hasičů, která byla podpořena částkou 
15.000,- Kč. Konkrétně byly z finančních prostředků podpořeny akce 
Žehnání svatého Floriána, kterého sbor obdržel darem od Obce Pazderna 
u příležitosti 90. výročí založení Sboru. Akce proběhla 2.9.2017 v místní 
kapli, kdy dřevěné sošce požehnal místní farář Mgr. Pavel Motyka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhou akcí, která byla podpořena z Dobrého souseda bylo uspořádání 
zájezdu za účelem poznání jiných regionů České republiky, kdy hasiči 
navštívili okolí Vranovské přehrady a Znojemsko.  
Ve dnech 27.9. – 30.9.2017 navštívili jadernou elektrárnu Dukovany, 
Pivovar filmových Postřižin v Dalešicích, Vranov nad Dyjí, zahrady zámku 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, zámek Vranov nad Dyjí či vyhlášené 
Znojemské podzemí. 
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Druhá část projektu byla zaměřena na podporu činnosti kroužku 
Mladých hasičů v obci Pazderna, která byla podpořena částkou 10 000,- 
Kč. Finanční prostředky byly použity na organizační zajištění fungování 
kroužku a plánovaný zájezdu dětí do Ostravy. O podzimních prázdninách, 
tj. na konci října děti zavítaly do Hasičského muzea v Ostravě a navštívily 
také Landekpark Ostrava a zdejší hornické muzeum.  
Na závěr roku si pro ně vedoucí kroužku připravili mikulášské čertovské 
řádění jako letošní závěrečné posezení. 
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PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK S  MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU A 

TVOŘIVÝMI DÍLNAMI  
 

2. prosince 2017 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. V sále kulturního zařízení byly připraveny tvořivé dílny, kde si 
rodiče s dětmi vyráběli vánoční ozdoby a dekorace. Akce byla rovněž 
podpořena finančními prostředky z fondu Dobrý soused 2017. 
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INFORMACE 

AKTIVIZAČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY PRO OSOBY 
S AUTISMEM 

Nezisková organizace MIKASA, z. s., zahájila ve Frýdku-Místku 
projekt „Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem“. 
Jde o jeden z mála projektů v Moravskoslezském kraji, který se 
zaměřuje na dospívající a dospělé osoby s Aspergerovým 
syndromem a vysokofunkčním autismem.  

Naším cílem je podporovat a motivovat účastníky v překonávání 
životních překážek a zvyšovat tak jejich schopnost najít a udržet si 
práci, samostatně žít a zapojovat se do běžných aktivit života.  

Účastníkům nabízíme zdarma širokou škálu motivačních, 
vzdělávacích a terapeutických aktivit, které přizpůsobujeme jejich 
individuálním potřebám a přáním. Jednotlivé aktivity se soustředí 
na oblast komunikace, navazování vztahů, partnerství, ale také na 
oblast zaměstnání. Kromě vzdělávání jde také o nácviky 
jednotlivých dovedností.  

Po ukončení programů pojedou účastníci na víkendový pobyt, kde 
si budou moci vyzkoušet nabyté dovednosti v novém prostředí za 
podpory pracovníků realizačního týmu, složeného z psychologů, 
speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. 

Jednou z priorit projektu je dosažitelnost nabízených aktivit, proto 
pracovní tým dojíždí za účastníky do jejich měst, mimo jiné také 
do Frýdku-Místku.  

Bližší informace o projektu můžete nalézt na internetových 
stránkách www.mikasa-detem.cz, nebo u vedoucí sociální 
pracovnice Mgr. Veroniky Cahové, tel. 732 384 709. 

Projekt vznikl za podpory Evropské unie, Evropského sociálního 
fondu, Operačního programu Zaměstnanost.  
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INFORMACE K VOLB Ě PREZIDENTA REBUBLIKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informace k voličským průkazům 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA 
ČESKÉ REPUBLIKY 
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POZVÁNKA 
 

ŽIVÝ  BETLÉM   
 

Živý Betlém u kaple svatého Jana Nepomuckého se bude konat v neděli 
25.12.2017 po mši, tj. kolem 12. hodiny 

 
HASIČSKÝ PLES 

 
SDH Pazderna pořádá v kulturním zařízení obce Pazderna dne 3.2.2018 
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 Žori čová 
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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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 


