
 

 
 
 
 

  březen 2021 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost 
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo 
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4 
do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci 
mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. 

Seznam sčítacích komisařů: 
 
Markéta Kozelská, číslo průkazu:     90-07-01769                         
sčítací obvod:           ------------ 
Pavla Marciszová, číslo průkazu:      90-07-08528     
sčítací obvod:          73807034            (všechna č.p. kromě č.p. 60) 
Vladimír Fuka,        číslo průkazu:     90-07-10702  
sčítací obvod:          73807025            (č.p. 60) 
Kontaktní místa 
Kontaktní místo:         Česká pošta, s.p., Dobrá č.p. 230, Dobrá 73951 
                                   Tel. 954 273 951 
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NOVÉ HASIČSKÉ AUTO 

 

Již nějakou dobu přemýšlíme o tom, jak vybavit naše hasiče novou 
technikou.  Proto jsme moc rádi, že se nám podařilo získat cisternovou 
automobilovou stříkačku 25 Liaz.  Tu nám darovala obec Horní Bludovice, 
která získala novější typ stejné stříkačky.  Naši hasiči se pustili do práce, 
aby auto dali do bezvadného stavu a ještě spoustu let nám mohlo sloužit. 
Proto ještě připravujeme úpravu garážového stání a žádáme o dotaci na  
výbavu auta. Pokud se vše podaří, tak někdy v létě bude připraveno vyjet 
k zásahu.  

DOBRÝ SOUSED 2021 

Začátkem letošního roku společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o. (HMMC) vyhlásila již tradiční výzvu k podání žádostí o finanční 
příspěvek v programu „Dobrý soused 2021“. 
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Naše obec se programu Dobrý soused úspěšně účastní již 8. rokem. Za obec 
Pazderna byly podány dva projekty. Sbor dobrovolných hasičů Pazderna 
předložil projekt "Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů a mladých 
hasičů v obci Pazderna 2021" ve výši 25 000 Kč a obec Pazderna připravila 
projekt „Podpora kulturních akcí a pořízení vybavení do kulturního 
zařízení obce“ ve výši 25 000 Kč. 

Cílem projektu obce Pazderna je podpora různých kulturních, 
společenských a sportovních akcí, které organizuje obec Pazderna ve 
spolupráci s místními spolky a občany obce. Vzhledem k současným 
opatřením souvisejících s pandemií Covid-19 je alternativním cílem 
projektu pořízení nového vybavení do nově zrekonstruovaného kulturního 
zařízení obce (nové vybavení a nábytek do sálu a do klubovny).  

Hodnotící komise programu oba projekty schválila. Na slavnostním setkání 
dne 12.2.2021 prezident HMMC Cheolseung Baek předal symbolický šek 
v hodnotě 50 000 Kč. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat vedení závodu 
HMMC za finanční příspěvek, který pomůže obohatit kulturní a 
společenský život obyvatel v naší obci. 
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021 

Poplatky v roce 2021 Výše poplatku Splatnost 

Místní poplatek ze psů 

 
100 Kč/první pes/rok 

150 Kč/ druhý a každý 
další pes/rok 

 

31.3.2021 

Místní poplatek za odpady 
 

poplatník = osoba s trvalým pobytem 
v obci, popř. vlastník nemovitosti 

(rekreační objekt, dům, byt), ve které 
není nikdo hlášen k trvalému pobytu 

 
 

poplatník = vlastník nemovitosti, ve 
které není nikdo hlášen k trvalému 

pobytu, a neměl v r. 2020 přihlášenu 
popelnici ke svozu 

(úleva ve výši 100,- Kč dle schválené 
OZV) 

 
 

 
 
 

430 Kč/osoba/rok 
430 Kč/nemovitost/rok 

 

330 Kč/nemovitost/rok 

 

 

30.6.2021 

 
Všechna osvobození a úlevy od poplatku lze najít ve schválených Obecně 

závazných vyhláškách (elektronicky zveřejněných na 
http://www.pazderna.eu/platne-pravni-predpisy-obce-pazderna , k nahlédnutí 
na obecním úřadě) 
 
Občané mohou poplatky zaplatit: 
- hotově na obecním úřadě v úředních hodinách, tj. Po, St 8.00-12.00  

13.00 -17.00 hod  
- bankovním převodem na účet obce č. 1681976379/0800 s následujícími 

údaji:            
  Variabilní symbol:        číslo popisné domu 

  Zpráva pro příjemce:  název místního poplatku 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – poděkování 
 

Letošní Tříkrálová sbírka se od předchozích ročníků zásadně lišila. 
Skupinky koledníků nemohly vyrazit do ulic našich obcí, a tak se k vám 
tříkrálové poselství mohlo donést pouze online. O to víc bychom chtěli 
poděkovat dárcům, kteří přispěli ať už do virtuální kasičky nebo do 
pokladniček, které byly umístěny na veřejných místech jako jsou obecní 
úřady, kostely nebo obchody.  Právě díky pomoci vás všech se podařilo do 
tříkrálových pokladniček ve vaší obci vybrat krásných 5 570 korun. 
Příspěvky využijeme v Domě pokojného stáří a Oáze pokoje na opravy a 
rekonstrukce budov, zdokonalíme fungování Beskydského centra 
duševního zdraví, rozšíříme nabídku terapií pro naše klienty nebo 
podpoříme projekt doučování. 

Nestihli jste přispět do statických kasiček a rádi byste podpořili dobrou 
věc? Do online kašičky můžete přispět až do 30. dubna na 
www.trikralovasbirka.cz 

 
Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky za Charitu Frýdek-Místek 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V DALŠÍCH LETECH 
 

Jistě jste z médií zaznamenali, že od nového roku je v platnosti nový zákon 
o odpadech. Ten v příštích letech razantně zvyšuje poplatek za uložení 
odpadu. V roce 2030 bude skládkování úplně zakázáno. Je tvořen tlak na 
třídění a i my budeme muset zareagovat tak, abychom nemuseli zvedat 
poplatky nebo alespoň ne nějak razantně. Systém jaký máme nyní, budeme 
od příštího roku muset změnit.  
Máme několik možností. Určitě nebudou poplatky za odpad stejné, ale 
budou se odvíjet od toho, kdo kolik odpadu do popelnice vyhodí. Dneska je 
možné každou popelnici či vyhozený pytel zvážit a každá domácnost by 
přesně zaplatila za množství svého odpadu. Je to systém asi nejvíce 
spravedlivý. Na druhou stranu je jeho provoz finančně náročný. Další 
z možností je ta, kdy na číslo popisné bude v základním poplatku jedna 
popelnice o určitém objemu a pokud bude mít někdo potřebu další 
kapacity, může si další popelnici připlatit.  
Je jisté, že v třídění odpadu máme veliké rezervy.  Taky můžeme nechat vše 
při starém, ale v tom případě budeme časem platit za odpady 2000 Kč. 
Určitě budeme moc rádi za podněty, návrhy nebo připomínky tak, abychom 
na příští léta našli co nejlepší systém nakládání s odpady.  
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat 

v sobotu 10. 4. 2021 v tomto časovém rozložení: 

Parkoviště u hřbitova   8.00 – 8.15 hod 
 

SOUČÁSTÍ TOHOTO SVOZU   N E N Í   SBĚR PNEUMATIK!! 
 

 

ODEBÍRANÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY 

 
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a 
olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, 
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znečištěné hadry, zbytky ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, 
pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky 
obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, 
fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).  
 

 

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní 
odpady apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod. 

 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti   

U KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ, č.p. 61 v Pazderně dne 10.4. 2021. 

Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu 
z domácností občanů obce (skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace 
apod.).  
 
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, 
odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť! 

 
UPOZORNĚNÍ: 
 
KONTEJNERY NA VELKOBJEMOVÝ ODPAD JSOU URČENY PRO VŠECHNY OBČANY 
OBCE.  
POTŘEBUJE–LI NĚKTERÝ Z OBČANŮ ZLIKVIDOVAT TAKOVÉ MNOŽSTVÍ 
ODPADU, KTERÝM BY SÁM ZAPLNIL TÉMĚŘ CELÝ OBJEM KONTEJNERU, MUSÍ SI 
ZAJISTIT VLASTNÍ KONTEJNER VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE TOHOTO 
ODPADU NA VLASTNÍ NÁKLADY!  
PROSÍME O OHLEDUPLNOST VŮČI OSTATNÍM OBČANŮM OBCE! VŠICHNI SE 
PODÍLÍME NA ÚHRADÁCH ZA ODVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ STEJNÝM DÍLEM! 

 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA JE TU PRO VÁS I V DOBĚ 
PANDEMIE 
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 Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné 

v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a 

strach, že už se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete 

rozloučit, může potkat každého z nás.   

 V dnešní pandemické době, 
kdy je všechno naruby a mění 
se ze dne na den, organizace 
Mobilní hospic Strom života 
se svými pobočkami 
neomezuje provoz a poskytuje 
vysoký standard 
specializovaných zdravotních 
a sociálních služeb v domácím 

prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny pacientům 
s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly 
vyčerpány všechny možnosti léčby a jejich blízkým.  

Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným 
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. 
Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího 
člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky 
hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního 
vydechnutí v rodinném kruhu, doma. 

Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci 
Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní 
hospic Strom života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, 
pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se i o 
nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné 
Covid_19. 
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Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez 

pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným 

zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami! 

Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom 
života kontaktovat,  naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na 
telefonním čísle 553 038 016. 

Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být 
důstojná a milostivá, protože je vždy jedinečná.  

Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života 

 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                 Bc. Jan Šeděnka 
                                                         Starosta 
 

 

Své životní jubileum v období  leden – duben  2021 oslavili 
nebo oslaví: 

 

MICHÁLEK JAN 

SLÍVOVÁ JARMILA 

TOLNAY IGOR 

 

Za Obec Pazderna přejeme  jubilantům hodně štěstí, 
zdraví, životní pohody a elánu do dalšího života. 
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