stát rozhodne bojovat s pandemií. Přestože momentální situace nevypadá
příliš pozitivně, pevně věřím, že se během příštího roku náš život vrátí zpět
do starých kolejí.
Závěrem, bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zastupitelů,
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinné pohody.

prosinec 2020
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec letošního roku. Ten byl pro nás všechny velmi náročný,
a plný většinou nepříjemných překvapení. Díky pandemii, která nás tak
nečekaně postihla, se nám nepodařilo uskutečnit několik plánovaných akcí.
Za všechny uvedu naplánovanou opravu autobusových zastávek, kterou
snad dokončíme v příštím roce.
Rád bych Vás, jak se již stalo dobrým zvykem, seznámil s plány obce na
příští rok. Máme podáno nebo připravujeme rekordní počet žádostí o
dotace. Konkrétně máme konečně požádáno o dvě dotace na oba úseky
chodníku. Jasno, zda jsme uspěli, budeme mít někdy v polovině příštího
roku. Pokud vše půjde tak jak má, vlastní stavbu budeme schopni zahájit
počátkem roku 2022. Dalším velkým projektem je oprava komunikace MK3
“Na Skotni“, kde máme připravenu kompletní výměnu povrchu. Pokud
budeme úspěšní, projedeme se po novém asfaltu již příští září. Za pomoci
dotací snad i doplníme vybavení našich hasičů a opravíme areál našeho
výletiště, včetně nového umělého povrchu a rozebíratelných mantinelů na
momentálně asfaltovém hřišti. Samozřejmě budeme průběžně zpracovávat
podklady a projektové dokumentace pro další etapy chodníku, hřbitov,
opravy komunikací tak, abychom byli v budoucnu připraveni žádat o
finanční prostředky na realizaci.
Bohužel dnes nejsme schopni ani odhadnout jak se situace bude vyvíjet jak
z hlediska finančních příjmu naší obce a už vůbec nejde předvídat, jak se

OBNOVA KŘÍŽŮ V PAZDERNĚ
Během letošního roku byla provedena obnova dvou křížů v naší obci – „kříž
na Vrchách“ a „kříž u transformátoru“ (naproti pily). Obec Pazderna a
místní občané se tímto snaží zachovávat a obnovovat památky místního
významu.
Letos na jaře došlo během silné vichřice ke zřícení a zničení horní části
kamenného kříže na Vrchách. Obec Pazderna se rozhodla tento kříž
obnovit. Majitel pozemku, na kterém se kříž nachází, daroval pozemek
s křížem Obci Pazderna (parc. č. 268/2). Následně byl kříž zrekonstruován.
Děkujeme tímto občanovi obce za výše uvedený dar.
Dřevěný kříž u transformátoru byl již ve velmi špatném stavu, a proto
vznikla iniciativa místních občanů na obnovu tohoto kříže. Byla vyměněna
celá dřevěná konstrukce a zrenovována socha Krista. Na obnově kříže se
dobrovolně podíleli místní občané: Miroslav Pustka, Vlastimil Weissmann,
Petr Vrubel a Robert Gajdoš. Tímto jim děkujeme.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vzhledem k letošní situaci způsobené šířením koronaviru se letos nekonala
Mikulášská nadílka, tak jak ji znáte z minulých let. Letos byly děti ochuzeny
o možnost setkat se s Mikulášem, čertem a andělem a nejen jim, ale také
všem návštěvníkům nadílky přednést básničku či alespoň nějakou tu
říkanku. Děti do 10 let přesto o nadílku nepřišly. Balíčky financované Obcí
Pazderna dětem přímo domů rozvezli manželé Eva a Karel Kovářovi,
kterým za ochotu velice děkujeme.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO
Společnost SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že cena vody bude od 1.1.2021
47,87 Kč/m³včetně DPH.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V R. 2021
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá
melodie rozeznívá na začátku ledna domácnosti mnoha z nás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice.
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné situaci spojené s šířením
koronaviru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity
Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým opatřením bude sbírka v mnohém
odlišná. I když pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže
přesně říci, zda bude možné a jak bude vypadat koledování Tříkrálové
sbírky v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od
domu spojené s vybíráním příspěvků na podporu charitního díla a pomoc
potřebným – to je základ Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největší
sbírková akce v republice proběhne, dozná však změn. Koledování
v příštím roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny déle. Máme
připraveny alternativní možnosti pro koledování, Tříkrálové požehnání,
3
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možnosti přispět, pokud nebudou moci koledníci vyjít v rozsahu, na jaký
jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká část sbírky se díky
restriktivním opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost je zatím
tak trochu zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat naše webové
stránky nebo sociální sítě, kde budou zveřejňovány aktuální informace.“
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 plánujeme obdobné jako v loňských letech. Mimo opravy a
rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality života
klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež,
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí zdravotní péči, která
zajišťuje i mobilní hospicovou péči a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity
pro klienty. Veškeré záměry naleznete na našich webových stránkách,“
doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat
můžete do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní
aplikaci, příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na webových stránkách Charity FrýdekMístek nebo www.trikralovasbirka.cz.
J. Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
POPISEK KE QR
Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a
pomoci potřebným ve vašem regionu? Může
tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci
pomocí QR kódu nebo příspěvkem na
sbírkový
účet
66008822/0800
VS:77708004.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
I pro r. 2021 zůstává účinná Obecně závazná vyhláška obce
Pazderna č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která byla změněna Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2020. Poplatek za odpady na rok 2021 zůstává
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 po celý r. 2020 přihlášenu popelnici ke svozu, budou
hradit 330,- Kč/nemovitost/rok.
Od poplatku jsou osvobozeni, mimo zákonem stanov. kategorie,
také
a) poplatníci nad 80 let věku včetně
b) poplatníci, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese
sídla ohlašovny, tj. Pazderna 65 a nezdržují se v obci
Pazderna
c) poplatníci s omezenou svéprávností
d) děti do tří let věku včetně
e) poplatníci 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 30.6.2021. Celé znění vyhlášek
je zveřejněno na internetových stránkách obce Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním
úřadu.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Obecně závazná vyhláška obce Pazderna č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů, zůstává účinná i pro r. 2021. 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
31.3.2021. Celé znění vyhlášky je
zveřejněno
na
internetových
stránkách
obce
Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné
podobě k dispozici na obecním úřadu.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA NA KONCI
ROKU 2020 A ZAČÁTKU ROKU 2021
Posledním úředním dnem Obecního úřadu Pazderna bude v letošním
roce pondělí 21. prosince. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad
uzavřen a prvním úředním dnem v novém roce bude 6. leden.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2021
Poslední svoz v letošním roce proběhne 18. prosince.
V roce 2021 budou svozy popelnic se směsným komunálním
odpadem, realizované spol. Frýdecká Skládka, a.s., probíhat i nadále
ve 3-týdenních intervalech, tj. v termínech:
8.1., 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8.,
17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 10.12., 31.12.

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
7
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stát rozhodne bojovat s pandemií. Přestože momentální situace nevypadá
příliš pozitivně, pevně věřím, že se během příštího roku náš život vrátí zpět
do starých kolejí.
Závěrem, bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zastupitelů,
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinné pohody.

prosinec 2020
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec letošního roku. Ten byl pro nás všechny velmi náročný,
a plný většinou nepříjemných překvapení. Díky pandemii, která nás tak
nečekaně postihla, se nám nepodařilo uskutečnit několik plánovaných akcí.
Za všechny uvedu naplánovanou opravu autobusových zastávek, kterou
snad dokončíme v příštím roce.
Rád bych Vás, jak se již stalo dobrým zvykem, seznámil s plány obce na
příští rok. Máme podáno nebo připravujeme rekordní počet žádostí o
dotace. Konkrétně máme konečně požádáno o dvě dotace na oba úseky
chodníku. Jasno, zda jsme uspěli, budeme mít někdy v polovině příštího
roku. Pokud vše půjde tak jak má, vlastní stavbu budeme schopni zahájit
počátkem roku 2022. Dalším velkým projektem je oprava komunikace MK3
“Na Skotni“, kde máme připravenu kompletní výměnu povrchu. Pokud
budeme úspěšní, projedeme se po novém asfaltu již příští září. Za pomoci
dotací snad i doplníme vybavení našich hasičů a opravíme areál našeho
výletiště, včetně nového umělého povrchu a rozebíratelných mantinelů na
momentálně asfaltovém hřišti. Samozřejmě budeme průběžně zpracovávat
podklady a projektové dokumentace pro další etapy chodníku, hřbitov,
opravy komunikací tak, abychom byli v budoucnu připraveni žádat o
finanční prostředky na realizaci.
Bohužel dnes nejsme schopni ani odhadnout jak se situace bude vyvíjet jak
z hlediska finančních příjmu naší obce a už vůbec nejde předvídat, jak se

OBNOVA KŘÍŽŮ V PAZDERNĚ
Během letošního roku byla provedena obnova dvou křížů v naší obci – „kříž
na Vrchách“ a „kříž u transformátoru“ (naproti pily). Obec Pazderna a
místní občané se tímto snaží zachovávat a obnovovat památky místního
významu.
Letos na jaře došlo během silné vichřice ke zřícení a zničení horní části
kamenného kříže na Vrchách. Obec Pazderna se rozhodla tento kříž
obnovit. Majitel pozemku, na kterém se kříž nachází, daroval pozemek
s křížem Obci Pazderna (parc. č. 268/2). Následně byl kříž zrekonstruován.
Děkujeme tímto občanovi obce za výše uvedený dar.
Dřevěný kříž u transformátoru byl již ve velmi špatném stavu, a proto
vznikla iniciativa místních občanů na obnovu tohoto kříže. Byla vyměněna
celá dřevěná konstrukce a zrenovována socha Krista. Na obnově kříže se
dobrovolně podíleli místní občané: Miroslav Pustka, Vlastimil Weissmann,
Petr Vrubel a Robert Gajdoš. Tímto jim děkujeme.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vzhledem k letošní situaci způsobené šířením koronaviru se letos nekonala
Mikulášská nadílka, tak jak ji znáte z minulých let. Letos byly děti ochuzeny
o možnost setkat se s Mikulášem, čertem a andělem a nejen jim, ale také
všem návštěvníkům nadílky přednést básničku či alespoň nějakou tu
říkanku. Děti do 10 let přesto o nadílku nepřišly. Balíčky financované Obcí
Pazderna dětem přímo domů rozvezli manželé Eva a Karel Kovářovi,
kterým za ochotu velice děkujeme.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO
Společnost SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že cena vody bude od 1.1.2021
47,87 Kč/m³včetně DPH.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V R. 2021
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá
melodie rozeznívá na začátku ledna domácnosti mnoha z nás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice.
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné situaci spojené s šířením
koronaviru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity
Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým opatřením bude sbírka v mnohém
odlišná. I když pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže
přesně říci, zda bude možné a jak bude vypadat koledování Tříkrálové
sbírky v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od
domu spojené s vybíráním příspěvků na podporu charitního díla a pomoc
potřebným – to je základ Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největší
sbírková akce v republice proběhne, dozná však změn. Koledování
v příštím roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny déle. Máme
připraveny alternativní možnosti pro koledování, Tříkrálové požehnání,
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možnosti přispět, pokud nebudou moci koledníci vyjít v rozsahu, na jaký
jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká část sbírky se díky
restriktivním opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost je zatím
tak trochu zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat naše webové
stránky nebo sociální sítě, kde budou zveřejňovány aktuální informace.“
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 plánujeme obdobné jako v loňských letech. Mimo opravy a
rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality života
klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež,
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí zdravotní péči, která
zajišťuje i mobilní hospicovou péči a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity
pro klienty. Veškeré záměry naleznete na našich webových stránkách,“
doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat
můžete do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní
aplikaci, příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na webových stránkách Charity FrýdekMístek nebo www.trikralovasbirka.cz.
J. Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
POPISEK KE QR
Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a
pomoci potřebným ve vašem regionu? Může
tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci
pomocí QR kódu nebo příspěvkem na
sbírkový
účet
66008822/0800
VS:77708004.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
I pro r. 2021 zůstává účinná Obecně závazná vyhláška obce
Pazderna č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která byla změněna Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2020. Poplatek za odpady na rok 2021 zůstává
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 po celý r. 2020 přihlášenu popelnici ke svozu, budou
hradit 330,- Kč/nemovitost/rok.
Od poplatku jsou osvobozeni, mimo zákonem stanov. kategorie,
také
a) poplatníci nad 80 let věku včetně
b) poplatníci, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese
sídla ohlašovny, tj. Pazderna 65 a nezdržují se v obci
Pazderna
c) poplatníci s omezenou svéprávností
d) děti do tří let věku včetně
e) poplatníci 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 30.6.2021. Celé znění vyhlášek
je zveřejněno na internetových stránkách obce Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním
úřadu.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Obecně závazná vyhláška obce Pazderna č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů, zůstává účinná i pro r. 2021. 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
31.3.2021. Celé znění vyhlášky je
zveřejněno
na
internetových
stránkách
obce
Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné
podobě k dispozici na obecním úřadu.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA NA KONCI
ROKU 2020 A ZAČÁTKU ROKU 2021
Posledním úředním dnem Obecního úřadu Pazderna bude v letošním
roce pondělí 21. prosince. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad
uzavřen a prvním úředním dnem v novém roce bude 6. leden.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2021
Poslední svoz v letošním roce proběhne 18. prosince.
V roce 2021 budou svozy popelnic se směsným komunálním
odpadem, realizované spol. Frýdecká Skládka, a.s., probíhat i nadále
ve 3-týdenních intervalech, tj. v termínech:
8.1., 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8.,
17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 10.12., 31.12.

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
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stát rozhodne bojovat s pandemií. Přestože momentální situace nevypadá
příliš pozitivně, pevně věřím, že se během příštího roku náš život vrátí zpět
do starých kolejí.
Závěrem, bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zastupitelů,
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinné pohody.

prosinec 2020
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec letošního roku. Ten byl pro nás všechny velmi náročný,
a plný většinou nepříjemných překvapení. Díky pandemii, která nás tak
nečekaně postihla, se nám nepodařilo uskutečnit několik plánovaných akcí.
Za všechny uvedu naplánovanou opravu autobusových zastávek, kterou
snad dokončíme v příštím roce.
Rád bych Vás, jak se již stalo dobrým zvykem, seznámil s plány obce na
příští rok. Máme podáno nebo připravujeme rekordní počet žádostí o
dotace. Konkrétně máme konečně požádáno o dvě dotace na oba úseky
chodníku. Jasno, zda jsme uspěli, budeme mít někdy v polovině příštího
roku. Pokud vše půjde tak jak má, vlastní stavbu budeme schopni zahájit
počátkem roku 2022. Dalším velkým projektem je oprava komunikace MK3
“Na Skotni“, kde máme připravenu kompletní výměnu povrchu. Pokud
budeme úspěšní, projedeme se po novém asfaltu již příští září. Za pomoci
dotací snad i doplníme vybavení našich hasičů a opravíme areál našeho
výletiště, včetně nového umělého povrchu a rozebíratelných mantinelů na
momentálně asfaltovém hřišti. Samozřejmě budeme průběžně zpracovávat
podklady a projektové dokumentace pro další etapy chodníku, hřbitov,
opravy komunikací tak, abychom byli v budoucnu připraveni žádat o
finanční prostředky na realizaci.
Bohužel dnes nejsme schopni ani odhadnout jak se situace bude vyvíjet jak
z hlediska finančních příjmu naší obce a už vůbec nejde předvídat, jak se

OBNOVA KŘÍŽŮ V PAZDERNĚ
Během letošního roku byla provedena obnova dvou křížů v naší obci – „kříž
na Vrchách“ a „kříž u transformátoru“ (naproti pily). Obec Pazderna a
místní občané se tímto snaží zachovávat a obnovovat památky místního
významu.
Letos na jaře došlo během silné vichřice ke zřícení a zničení horní části
kamenného kříže na Vrchách. Obec Pazderna se rozhodla tento kříž
obnovit. Majitel pozemku, na kterém se kříž nachází, daroval pozemek
s křížem Obci Pazderna (parc. č. 268/2). Následně byl kříž zrekonstruován.
Děkujeme tímto občanovi obce za výše uvedený dar.
Dřevěný kříž u transformátoru byl již ve velmi špatném stavu, a proto
vznikla iniciativa místních občanů na obnovu tohoto kříže. Byla vyměněna
celá dřevěná konstrukce a zrenovována socha Krista. Na obnově kříže se
dobrovolně podíleli místní občané: Miroslav Pustka, Vlastimil Weissmann,
Petr Vrubel a Robert Gajdoš. Tímto jim děkujeme.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vzhledem k letošní situaci způsobené šířením koronaviru se letos nekonala
Mikulášská nadílka, tak jak ji znáte z minulých let. Letos byly děti ochuzeny
o možnost setkat se s Mikulášem, čertem a andělem a nejen jim, ale také
všem návštěvníkům nadílky přednést básničku či alespoň nějakou tu
říkanku. Děti do 10 let přesto o nadílku nepřišly. Balíčky financované Obcí
Pazderna dětem přímo domů rozvezli manželé Eva a Karel Kovářovi,
kterým za ochotu velice děkujeme.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO
Společnost SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že cena vody bude od 1.1.2021
47,87 Kč/m³včetně DPH.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V R. 2021
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá
melodie rozeznívá na začátku ledna domácnosti mnoha z nás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice.
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné situaci spojené s šířením
koronaviru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity
Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým opatřením bude sbírka v mnohém
odlišná. I když pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže
přesně říci, zda bude možné a jak bude vypadat koledování Tříkrálové
sbírky v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od
domu spojené s vybíráním příspěvků na podporu charitního díla a pomoc
potřebným – to je základ Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největší
sbírková akce v republice proběhne, dozná však změn. Koledování
v příštím roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny déle. Máme
připraveny alternativní možnosti pro koledování, Tříkrálové požehnání,
3
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možnosti přispět, pokud nebudou moci koledníci vyjít v rozsahu, na jaký
jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká část sbírky se díky
restriktivním opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost je zatím
tak trochu zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat naše webové
stránky nebo sociální sítě, kde budou zveřejňovány aktuální informace.“
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 plánujeme obdobné jako v loňských letech. Mimo opravy a
rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality života
klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež,
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí zdravotní péči, která
zajišťuje i mobilní hospicovou péči a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity
pro klienty. Veškeré záměry naleznete na našich webových stránkách,“
doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat
můžete do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní
aplikaci, příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na webových stránkách Charity FrýdekMístek nebo www.trikralovasbirka.cz.
J. Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
POPISEK KE QR
Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a
pomoci potřebným ve vašem regionu? Může
tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci
pomocí QR kódu nebo příspěvkem na
sbírkový
účet
66008822/0800
VS:77708004.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
I pro r. 2021 zůstává účinná Obecně závazná vyhláška obce
Pazderna č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která byla změněna Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2020. Poplatek za odpady na rok 2021 zůstává
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 po celý r. 2020 přihlášenu popelnici ke svozu, budou
hradit 330,- Kč/nemovitost/rok.
Od poplatku jsou osvobozeni, mimo zákonem stanov. kategorie,
také
a) poplatníci nad 80 let věku včetně
b) poplatníci, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese
sídla ohlašovny, tj. Pazderna 65 a nezdržují se v obci
Pazderna
c) poplatníci s omezenou svéprávností
d) děti do tří let věku včetně
e) poplatníci 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 30.6.2021. Celé znění vyhlášek
je zveřejněno na internetových stránkách obce Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním
úřadu.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Obecně závazná vyhláška obce Pazderna č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů, zůstává účinná i pro r. 2021. 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
31.3.2021. Celé znění vyhlášky je
zveřejněno
na
internetových
stránkách
obce
Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné
podobě k dispozici na obecním úřadu.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA NA KONCI
ROKU 2020 A ZAČÁTKU ROKU 2021
Posledním úředním dnem Obecního úřadu Pazderna bude v letošním
roce pondělí 21. prosince. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad
uzavřen a prvním úředním dnem v novém roce bude 6. leden.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2021
Poslední svoz v letošním roce proběhne 18. prosince.
V roce 2021 budou svozy popelnic se směsným komunálním
odpadem, realizované spol. Frýdecká Skládka, a.s., probíhat i nadále
ve 3-týdenních intervalech, tj. v termínech:
8.1., 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8.,
17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 10.12., 31.12.

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
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stát rozhodne bojovat s pandemií. Přestože momentální situace nevypadá
příliš pozitivně, pevně věřím, že se během příštího roku náš život vrátí zpět
do starých kolejí.
Závěrem, bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zastupitelů,
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinné pohody.

prosinec 2020
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec letošního roku. Ten byl pro nás všechny velmi náročný,
a plný většinou nepříjemných překvapení. Díky pandemii, která nás tak
nečekaně postihla, se nám nepodařilo uskutečnit několik plánovaných akcí.
Za všechny uvedu naplánovanou opravu autobusových zastávek, kterou
snad dokončíme v příštím roce.
Rád bych Vás, jak se již stalo dobrým zvykem, seznámil s plány obce na
příští rok. Máme podáno nebo připravujeme rekordní počet žádostí o
dotace. Konkrétně máme konečně požádáno o dvě dotace na oba úseky
chodníku. Jasno, zda jsme uspěli, budeme mít někdy v polovině příštího
roku. Pokud vše půjde tak jak má, vlastní stavbu budeme schopni zahájit
počátkem roku 2022. Dalším velkým projektem je oprava komunikace MK3
“Na Skotni“, kde máme připravenu kompletní výměnu povrchu. Pokud
budeme úspěšní, projedeme se po novém asfaltu již příští září. Za pomoci
dotací snad i doplníme vybavení našich hasičů a opravíme areál našeho
výletiště, včetně nového umělého povrchu a rozebíratelných mantinelů na
momentálně asfaltovém hřišti. Samozřejmě budeme průběžně zpracovávat
podklady a projektové dokumentace pro další etapy chodníku, hřbitov,
opravy komunikací tak, abychom byli v budoucnu připraveni žádat o
finanční prostředky na realizaci.
Bohužel dnes nejsme schopni ani odhadnout jak se situace bude vyvíjet jak
z hlediska finančních příjmu naší obce a už vůbec nejde předvídat, jak se

OBNOVA KŘÍŽŮ V PAZDERNĚ
Během letošního roku byla provedena obnova dvou křížů v naší obci – „kříž
na Vrchách“ a „kříž u transformátoru“ (naproti pily). Obec Pazderna a
místní občané se tímto snaží zachovávat a obnovovat památky místního
významu.
Letos na jaře došlo během silné vichřice ke zřícení a zničení horní části
kamenného kříže na Vrchách. Obec Pazderna se rozhodla tento kříž
obnovit. Majitel pozemku, na kterém se kříž nachází, daroval pozemek
s křížem Obci Pazderna (parc. č. 268/2). Následně byl kříž zrekonstruován.
Děkujeme tímto občanovi obce za výše uvedený dar.
Dřevěný kříž u transformátoru byl již ve velmi špatném stavu, a proto
vznikla iniciativa místních občanů na obnovu tohoto kříže. Byla vyměněna
celá dřevěná konstrukce a zrenovována socha Krista. Na obnově kříže se
dobrovolně podíleli místní občané: Miroslav Pustka, Vlastimil Weissmann,
Petr Vrubel a Robert Gajdoš. Tímto jim děkujeme.
2

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vzhledem k letošní situaci způsobené šířením koronaviru se letos nekonala
Mikulášská nadílka, tak jak ji znáte z minulých let. Letos byly děti ochuzeny
o možnost setkat se s Mikulášem, čertem a andělem a nejen jim, ale také
všem návštěvníkům nadílky přednést básničku či alespoň nějakou tu
říkanku. Děti do 10 let přesto o nadílku nepřišly. Balíčky financované Obcí
Pazderna dětem přímo domů rozvezli manželé Eva a Karel Kovářovi,
kterým za ochotu velice děkujeme.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO
Společnost SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že cena vody bude od 1.1.2021
47,87 Kč/m³včetně DPH.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V R. 2021
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá
melodie rozeznívá na začátku ledna domácnosti mnoha z nás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice.
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné situaci spojené s šířením
koronaviru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity
Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým opatřením bude sbírka v mnohém
odlišná. I když pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže
přesně říci, zda bude možné a jak bude vypadat koledování Tříkrálové
sbírky v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od
domu spojené s vybíráním příspěvků na podporu charitního díla a pomoc
potřebným – to je základ Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největší
sbírková akce v republice proběhne, dozná však změn. Koledování
v příštím roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny déle. Máme
připraveny alternativní možnosti pro koledování, Tříkrálové požehnání,
3
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možnosti přispět, pokud nebudou moci koledníci vyjít v rozsahu, na jaký
jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká část sbírky se díky
restriktivním opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost je zatím
tak trochu zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat naše webové
stránky nebo sociální sítě, kde budou zveřejňovány aktuální informace.“
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 plánujeme obdobné jako v loňských letech. Mimo opravy a
rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality života
klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež,
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí zdravotní péči, která
zajišťuje i mobilní hospicovou péči a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity
pro klienty. Veškeré záměry naleznete na našich webových stránkách,“
doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat
můžete do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní
aplikaci, příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na webových stránkách Charity FrýdekMístek nebo www.trikralovasbirka.cz.
J. Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
POPISEK KE QR
Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a
pomoci potřebným ve vašem regionu? Může
tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci
pomocí QR kódu nebo příspěvkem na
sbírkový
účet
66008822/0800
VS:77708004.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
I pro r. 2021 zůstává účinná Obecně závazná vyhláška obce
Pazderna č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která byla změněna Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2020. Poplatek za odpady na rok 2021 zůstává
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 po celý r. 2020 přihlášenu popelnici ke svozu, budou
hradit 330,- Kč/nemovitost/rok.
Od poplatku jsou osvobozeni, mimo zákonem stanov. kategorie,
také
a) poplatníci nad 80 let věku včetně
b) poplatníci, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese
sídla ohlašovny, tj. Pazderna 65 a nezdržují se v obci
Pazderna
c) poplatníci s omezenou svéprávností
d) děti do tří let věku včetně
e) poplatníci 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 30.6.2021. Celé znění vyhlášek
je zveřejněno na internetových stránkách obce Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním
úřadu.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Obecně závazná vyhláška obce Pazderna č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů, zůstává účinná i pro r. 2021. 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
31.3.2021. Celé znění vyhlášky je
zveřejněno
na
internetových
stránkách
obce
Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné
podobě k dispozici na obecním úřadu.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA NA KONCI
ROKU 2020 A ZAČÁTKU ROKU 2021
Posledním úředním dnem Obecního úřadu Pazderna bude v letošním
roce pondělí 21. prosince. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad
uzavřen a prvním úředním dnem v novém roce bude 6. leden.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2021
Poslední svoz v letošním roce proběhne 18. prosince.
V roce 2021 budou svozy popelnic se směsným komunálním
odpadem, realizované spol. Frýdecká Skládka, a.s., probíhat i nadále
ve 3-týdenních intervalech, tj. v termínech:
8.1., 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8.,
17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 10.12., 31.12.

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
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stát rozhodne bojovat s pandemií. Přestože momentální situace nevypadá
příliš pozitivně, pevně věřím, že se během příštího roku náš život vrátí zpět
do starých kolejí.
Závěrem, bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zastupitelů,
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinné pohody.

prosinec 2020
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec letošního roku. Ten byl pro nás všechny velmi náročný,
a plný většinou nepříjemných překvapení. Díky pandemii, která nás tak
nečekaně postihla, se nám nepodařilo uskutečnit několik plánovaných akcí.
Za všechny uvedu naplánovanou opravu autobusových zastávek, kterou
snad dokončíme v příštím roce.
Rád bych Vás, jak se již stalo dobrým zvykem, seznámil s plány obce na
příští rok. Máme podáno nebo připravujeme rekordní počet žádostí o
dotace. Konkrétně máme konečně požádáno o dvě dotace na oba úseky
chodníku. Jasno, zda jsme uspěli, budeme mít někdy v polovině příštího
roku. Pokud vše půjde tak jak má, vlastní stavbu budeme schopni zahájit
počátkem roku 2022. Dalším velkým projektem je oprava komunikace MK3
“Na Skotni“, kde máme připravenu kompletní výměnu povrchu. Pokud
budeme úspěšní, projedeme se po novém asfaltu již příští září. Za pomoci
dotací snad i doplníme vybavení našich hasičů a opravíme areál našeho
výletiště, včetně nového umělého povrchu a rozebíratelných mantinelů na
momentálně asfaltovém hřišti. Samozřejmě budeme průběžně zpracovávat
podklady a projektové dokumentace pro další etapy chodníku, hřbitov,
opravy komunikací tak, abychom byli v budoucnu připraveni žádat o
finanční prostředky na realizaci.
Bohužel dnes nejsme schopni ani odhadnout jak se situace bude vyvíjet jak
z hlediska finančních příjmu naší obce a už vůbec nejde předvídat, jak se

OBNOVA KŘÍŽŮ V PAZDERNĚ
Během letošního roku byla provedena obnova dvou křížů v naší obci – „kříž
na Vrchách“ a „kříž u transformátoru“ (naproti pily). Obec Pazderna a
místní občané se tímto snaží zachovávat a obnovovat památky místního
významu.
Letos na jaře došlo během silné vichřice ke zřícení a zničení horní části
kamenného kříže na Vrchách. Obec Pazderna se rozhodla tento kříž
obnovit. Majitel pozemku, na kterém se kříž nachází, daroval pozemek
s křížem Obci Pazderna (parc. č. 268/2). Následně byl kříž zrekonstruován.
Děkujeme tímto občanovi obce za výše uvedený dar.
Dřevěný kříž u transformátoru byl již ve velmi špatném stavu, a proto
vznikla iniciativa místních občanů na obnovu tohoto kříže. Byla vyměněna
celá dřevěná konstrukce a zrenovována socha Krista. Na obnově kříže se
dobrovolně podíleli místní občané: Miroslav Pustka, Vlastimil Weissmann,
Petr Vrubel a Robert Gajdoš. Tímto jim děkujeme.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vzhledem k letošní situaci způsobené šířením koronaviru se letos nekonala
Mikulášská nadílka, tak jak ji znáte z minulých let. Letos byly děti ochuzeny
o možnost setkat se s Mikulášem, čertem a andělem a nejen jim, ale také
všem návštěvníkům nadílky přednést básničku či alespoň nějakou tu
říkanku. Děti do 10 let přesto o nadílku nepřišly. Balíčky financované Obcí
Pazderna dětem přímo domů rozvezli manželé Eva a Karel Kovářovi,
kterým za ochotu velice děkujeme.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO
Společnost SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že cena vody bude od 1.1.2021
47,87 Kč/m³včetně DPH.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V R. 2021
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá
melodie rozeznívá na začátku ledna domácnosti mnoha z nás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice.
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné situaci spojené s šířením
koronaviru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity
Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým opatřením bude sbírka v mnohém
odlišná. I když pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže
přesně říci, zda bude možné a jak bude vypadat koledování Tříkrálové
sbírky v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od
domu spojené s vybíráním příspěvků na podporu charitního díla a pomoc
potřebným – to je základ Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největší
sbírková akce v republice proběhne, dozná však změn. Koledování
v příštím roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny déle. Máme
připraveny alternativní možnosti pro koledování, Tříkrálové požehnání,
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možnosti přispět, pokud nebudou moci koledníci vyjít v rozsahu, na jaký
jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká část sbírky se díky
restriktivním opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost je zatím
tak trochu zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat naše webové
stránky nebo sociální sítě, kde budou zveřejňovány aktuální informace.“
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 plánujeme obdobné jako v loňských letech. Mimo opravy a
rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality života
klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež,
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí zdravotní péči, která
zajišťuje i mobilní hospicovou péči a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity
pro klienty. Veškeré záměry naleznete na našich webových stránkách,“
doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat
můžete do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní
aplikaci, příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na webových stránkách Charity FrýdekMístek nebo www.trikralovasbirka.cz.
J. Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
POPISEK KE QR
Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a
pomoci potřebným ve vašem regionu? Může
tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci
pomocí QR kódu nebo příspěvkem na
sbírkový
účet
66008822/0800
VS:77708004.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
I pro r. 2021 zůstává účinná Obecně závazná vyhláška obce
Pazderna č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která byla změněna Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2020. Poplatek za odpady na rok 2021 zůstává
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 po celý r. 2020 přihlášenu popelnici ke svozu, budou
hradit 330,- Kč/nemovitost/rok.
Od poplatku jsou osvobozeni, mimo zákonem stanov. kategorie,
také
a) poplatníci nad 80 let věku včetně
b) poplatníci, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese
sídla ohlašovny, tj. Pazderna 65 a nezdržují se v obci
Pazderna
c) poplatníci s omezenou svéprávností
d) děti do tří let věku včetně
e) poplatníci 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 30.6.2021. Celé znění vyhlášek
je zveřejněno na internetových stránkách obce Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním
úřadu.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Obecně závazná vyhláška obce Pazderna č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů, zůstává účinná i pro r. 2021. 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
31.3.2021. Celé znění vyhlášky je
zveřejněno
na
internetových
stránkách
obce
Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné
podobě k dispozici na obecním úřadu.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA NA KONCI
ROKU 2020 A ZAČÁTKU ROKU 2021
Posledním úředním dnem Obecního úřadu Pazderna bude v letošním
roce pondělí 21. prosince. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad
uzavřen a prvním úředním dnem v novém roce bude 6. leden.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2021
Poslední svoz v letošním roce proběhne 18. prosince.
V roce 2021 budou svozy popelnic se směsným komunálním
odpadem, realizované spol. Frýdecká Skládka, a.s., probíhat i nadále
ve 3-týdenních intervalech, tj. v termínech:
8.1., 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8.,
17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 10.12., 31.12.

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
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