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Vážení spoluobčané,
další ne moc příjemný rok máme téměř za sebou. Díky nemoci COVID
19 je zde uplatňována spousta opatření, která jsou často nelogická či
minimálně chaoticky vyhlašovaná. Rozdělování občanů na kategorie
také nevidím jako příliš šťastné. K tomu všemu se nám tady
nečekaně rychlým tempem zvyšují ceny snad ve všech oblastech.
Tímto výčet letošních nepříjemných událostí radši ukončím, a dále se
budu věnovat tomu, co se nám, u nás v Pazderně, v letošním roce
podařilo a co nás v příštím roce čeká.
Začnu nejdůležitější akcí - výstavbou chodníku. Jsem opravdu rád, že
se nám vše potřebné podařilo zajistit a samotná stavba mohla být
zahájena tak, aby nám nepropadlo stavební povolení. Práce na
stavbě jsou momentálně přerušeny a pokračovat budou v jarních
měsících hned, jak nám to počasí umožní. Se stavbou bude v příštím
roce jistě spojena spousta omezení a nepříjemností, a to nejen
v dopravě. Bude potřeba uskladnit spoustu materiálu a v naší obci

nemáme žádné dostatečně veliké prostory, které by pro jeho
skladování šly využít. Proto budeme muset improvizovat a materiál
bude umístěn na více místech. Bohužel nemáme jinou možnost a
musíme využít i prostranství před kulturním zařízením, což jistě
zkomplikuje jeho využití. Proto bych Vás chtěl požádat, aby
v průběhu stavby nedocházelo na parkovišti před kulturním
zařízením k dlouhodobému parkování. Odstavené vozidla by jistě
omezovaly pohyb stavebních strojů, nehledě na to, že bude hrozit
jejich poškození. Pokud bude stavba chodníku postupovat dle plánu,
děti půjdou na podzim do školy bezpečně po novém chodníku.
Další ze stavebních akcí, která se již realizuje, je rekonstrukce
asfaltového hřiště na výletišti. Zde je již spousta práce hotová, a
proto je zde předpoklad dokončení v jarních měsících.
Další z důležitých věcí, která nás v letošním roce zaměstnávala a
stále ještě zaměstnává je dovybavení naší Jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Jsem opravdu rád, že se nám podařilo získat
darem do majetku starší cisternovou automobilovou stříkačku CAS
25 Liaz a dotaci 200 000 Kč na její dovybavení. Naši hasiči se
postavili k této příležitosti čelem a při opravě vozidla strávili spoustu
času. Můžu říci, že práce provedli v rozsahu, který jsme si nedokázali
na začátku ani představit. S novým větším vozidlem bylo třeba
upravit i garážové stání. Momentálně to vypadá tak, že na začátku
roku budou naši hasiči připraveni zasahovat u různých
mimořádných událostí s novým vozidlem i vybavením. Dovolím si
říci, že naše jednotka se tímto kvalitativně obrovsky posunula, za což
bych chtěl poděkovat všem našim hasičům, a také celé rodině Vrublů,
kteří dali nezištně k dispozici dílenské prostory a vybavení pro
opravu vozidla.
Od schválení záměru přes zpracování projektové dokumentace,
získání stavebního povolení, finančních prostředků tak, aby se mohlo
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stavět, uplyne v našich podmínkách i několik let. Proto již v této době
začínáme připravovat podklady pro následující léta. Momentálně je
v řešení několik budoucích akcí:
Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na
chodník ve směru na Dobrou.
Stavební povolení na revitalizaci hřbitova by mělo být schváleno
v nejbližší době tak, abychom se mohli ucházet o dotace na realizaci.
Pomalu také připravujeme podmínky pro to, abychom mohli nechat
zpracovat projekt na opravu místní komunikace „ K Bertě“.

Závěrem bych Vám chtěl popřát jménem
svým i jménem zastupitelů, příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku
2022 pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné
pohody.
Bc. Jan Šeděnka, starosta

PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce se nám podařilo opravit povrchy na dvou našich
místních komunikacích, konkrétně „U kaple a Na Skotni“. Dovolte,
abych touto cestou poděkoval našim občanům za projevenou
trpělivost a pochopení, díky které stavba proběhla bez vážnějších
problémů. Dále bych rád vyzdvihl přístup Zemědělského družstva
vlastníků Nošovice, v čele s předsedou p. Zdeňkem Školou, které
nám přispělo na stavbu částkou 50 000 Kč.
Bc. Jan Šeděnka, starosta
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
1/ STANOVENÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Ke splnění povinností uvedených v zákoně č. 54/2020., o odpadech,
obec musí nastavit systém odpadového hospodářství. Systém
nakládání s komunálním odpadem může obec nastavit obecně
závaznou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že Obecně závazná vyhláška
č. 2/2015 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
již nebyla zcela aktuální, Zastupitelstvo obce Pazderna 8.12.2021
usnesením č. 22/4/2021 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku obce Pazderna č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Tato vyhláška mimo jiné obsahuje
informace o složkách komunálního
odpadu, které se v obci soustřeďují
odděleně, kde a do jakých nádob lze
tyto odpady ukládat. Přílohou vyhlášky
je Seznam stanovišť s umístěním
zvláštních
sběrných
nádob
na
shromažďování tříděného odpadu
v obci Pazderna podle druhu tříděného
odpadu (seznam také vložen volně do
tohoto zpravodaje).
2/ ZPOPLATNĚNÍ SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa,
kterou byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání
s komunálním odpadem. Dle nové právní úpravy mohou obce od 1.
ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze
prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za
komunální odpad. Jedná se o:
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 Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a
 Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
Zastupitelstvo obce Pazderna se rozhodlo o zpoplatnění obecního
systému odpadového hospodářství formou místního poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství a na svém zasedání
8.12.2021 usnesením č. 22/5/2021 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku obce Pazderna č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatníkem tohoto místního poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce
Sazba poplatku na r. 2022 činí 500,- Kč
Od poplatku se osvobozuje osoba (mimo zákonem stanovené
kategorie), které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení
v obci a která
a)

je přihlášena na adrese ohlašovny Pazderna 65,
PSČ 739 51,
b) má omezenou svéprávnost,
c) se alespoň 9 měsíců v příslušném kalendářním roce
zdržuje v zahraničí,
d) je starší 80 let věku,
e) nedovršila 3 let věku.
Termín splatnosti poplatku je do 30.6.2022.
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. 2022. Na základě této
vyhlášky je stanoven 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 31.3.2022. Celé znění vyhlášky
je zveřejněno na internetových stránkách obce Pazderna
www.pazderna.eu, případně v tištěné podobě k dispozici na obecním
úřadu.

6

POŘÍZENÍ VYBAVENÍ DO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCE
V průběhu roku 2021 obec Pazderna pořizovala nové vybavení a
nábytek do zrekonstruovaného kulturního zařízení – do sálu,
přípravny jídla a do nové klubovny. Byly pořízeny nové žaluzie,
mikrovlnka, věšáky, nádoby na separovaný odpad a některé
kuchyňské nádobí.
Z programu „Dobrý soused 2021“, který poskytuje společnost
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., byly financovány 4
oboustranné řadové věšáky.

7

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 27. listopadu 2021 se měl ve výletním areálu v Pazderně
uskutečnit tradiční předvánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou.
Bohužel kvůli zhoršené epidemiologické situaci byla tato akce
zrušena. Děti v naší obci do 10 let přesto o nadílku nepřišly. Balíčky
od „Mikuláše“ dětem přímo domů rozvezla paní Eva Kovářová
s rodinou, kterým za ochotu a přípravu balíčků velmi děkujeme.
Bylo předáno celkem 55 balíčků. Také děkujeme rodině paní Ilony
Plasgurové za věcný dárek k balíčkům (vánoční vykrajovací forma).
Mikulášské balíčky byly finančně
podpořeny společností Hyundai
Motor Manufacturing Czech
s.r.o. prostřednictvím fondu
„Dobrý soused 2021“.

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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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PAZDERNA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSLAVIL 95 LET
V sobotu 11.9.2021 oslavil
Sbor dobrovolných hasičů
95 let od svého založení. V
rámci
slavnostní
valné

hromady členů sboru, byla
vzpomenuta historie sboru od
jeho založení dne 14.11.1926 do
současnosti, včetně jeho aktivit a
činnosti. Jako vzpomínka na
zesnulé členy, byl k centrálnímu
kříži na veřejném pohřebišti
položen věnec.
Za svou dlouholetou práci byl
oceněn bývalý starosta sboru
Václav Boháč.
Veřejná část oslavy proběhla ve
Výletním a sportovním areálu. Občané měli možnost si prohlédnout
hasičskou techniku, kterou má obec Pazderna v majetku. A to
hasičský vůz Avie, který prošel rekonstrukcí v roce 2015 a nově také
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cisternu LIAZ, který obec pořídila do majetku
v letošním roce. Pro návštěvníky bylo
připraveno bohaté občerstvení, např. domácí
koláče, uzené klobásy, guláš. K poslechu
zahrála Cimbálová muzika Lipka z Ostravy, pro
děti byly připraveny nafukovací hrad a zápasnická aréna, a pro
dospělé soutěže a kolo štěstí.
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Pořadatelé by touto cestou chtěli poděkovat sponzorům a všem, kteří
se podíleli na přípravě a zdárném průběhu akce. A také p. Iloně
Plasgurové, která darovala jako sponzorský dar perníčky s logem
hasičské slavnosti
Akce byla spolufinancována z programu Dobrý soused 2021 v rámci
projektu „Podpora činnosti sboru dobrovolných hasičů obce Pazderna
2021“ financovaného spol. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

POŘÍZENÍ HASIČSKÉHO PRAPORU
Hasičský prapor, hasičský znak
a socha patrona, sv. Floriana
patří k základním symbolům
každého sboru. SDH Pazderna
má celkem 44 evidovaných
členů, z toho 14 mladých
hasičů. Při příležitosti oslav 90.
výročí založení SDH darovala
Obec
Pazderna
sboru
dřevěnou sochu sv. Floriána.
Stále nám však ještě chyběl
hasičský
prapor
jako
ztělesnění hasičské jednoty
a tradice.
Jsme velmi rádi, že se nám
podařilo
jej
pořídit
v letošním roce, právě u
příležitosti
95.
výročí
založení sboru.
Vyšívaný prapor byl vyroben na zakázku firmou Velebný&Fam s.r.o.
a členům slavnostně představen na prosincové valné hromadě, kde
si jej mohli konečně fyzicky prohlédnout. Na praporu jsou
znázorněny symboly naší obce, např. lněné květy, znak obce a také
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kaple sv. Jana Nepomuckého, které žehná sv. Florian, patron všech
hasičů.

Prapor byl pořízen díky dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a darům na podporu činnosti sboru z Obce Pazderna a
fondu Dobrý soused spol. Hyundai.
Moravskoslezský kraj přispěl finanční částkou 45.000 Kč v rámci
dotačního titulu „Dotační program na podporu sborů
dobrovolných hasičů v roce 2021“, což činí 57% celkové částky na
zhotovení praporu. Z darů na podporu činnosti SDH od Obce
Pazderna a fondu Dobrý soused 2021 jsme uhradili zbylých 43%
nákladů.

Pořízení praporu je poděkováním členům SDH za jejich dlouholetou
a obětavou práci, je symbolem jednoty kolektivu dobrovolných
hasičů, motivací pro další práci a šíření hasičské myšlenky a tradic
dalším generacím.
Bude reprezentací sboru a jeho hodnot na všech kulturních a
společenských akcích, které pořádá. Zároveň s ním budou
reprezentováni všichni, kdo na jeho pořízení přispěli.
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V příštím roce, kdy bude dokončena oprava hasičského vozu LIAZ a
budou vyrobeny také doplňky a slavnostní stuhy k praporu,
plánujeme slavnostní žehnání hasičskému praporu i hasičskému
autu, na které již nyní v předstihu zveme.
Ing. Jana Potiorová, starosta SDH Pazderna

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO
Společnost SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že cena vody bude od
1.1.2022 50,50 Kč/m³ včetně DPH.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V R. 2022
Jaká bude tříkrálová sbírka v r. 2022? Tak to je asi otázka, na kterou
nikdo neznáme přesnou odpověď. „Všechno připravujeme tak, aby
mohla sbírka proběhnout jako tomu bylo dříve v minulosti, tedy i s
koledníky,“ líčí koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě FrýdekMístek Silvie Vojkovská, „Chystáme pokladničky, tašky s cukříky a
kalendáříky pro dárce, drobné dárky a něco na zub pro koledníky.
Koledování bude probíhat, tedy pokud to situace umožní, od 1. do 16.
ledna 2022.“
Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbírky také
do statických pokladniček, které budou rozmístěny stejně jako loni v
kostelích, úřadech, informačních centrech, některých obchodech,
lékárnách, apod. „Seznam míst bude v lednu na našich webových
stránkách a bude průběžně aktualizován. Tato možnost se loni
osvědčila a bude určena pro ty, kdo budou chtít přispět přímo do
pokladničky ve své obci nebo městě a koledníky nepotkají nebo
koledníci nebudou moci vůbec vyjít.“ doplňuje Vojkovská. Další z
novinek, kterou přinesl loňský covidový ročník a která bude
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pokračovat i v příštím roce, je možnost využít možnost
bezhotovostního příspěvku do sbírky, a to buďto přes platební bránu
na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz nebo platbou
přímo na účet s využitím VS pro frýdeckomísteckou Charitu viz
přiložená grafika. Tato možnost bude až do konce ledna 2022.

A jak Charita Frýdek-Místek získané prostředky využije. „Záměry na
využití Tříkrálové sbírky jsou podobné jako v minulosti. Podpoříme jimi
rozvoj a provoz mobilní hospicové péče naší Salvie a doučování v
sociálně potřebných rodinách. Část prostředků půjde na
spolufinancování nákupu potřebných automobilů pro terénní služby,
tak aby se naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým klientům. Zbytek
pak použijeme na plánovanou rekonstrukci v Domově pokojného stáří
a zřízení tréninkového bytu pro lidi s duševním onemocněním.“
nastiňuje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do koledování nebo organizace
Tříkrálové sbírky a osobně se tak účastnit této tradiční a největší
sbírkové akce, bude více než vítán a neodejde s prázdnou. Kontakt na
koordinátorku za Charitu Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou je
silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733 741 564. Děkujeme.
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NEPOJISTNÁ DÁVKOVÁ POMOC STÁTU V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ
S ÚHRADOU DODÁVEK ENERGIÍ
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků
za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové
dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci,
konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI. Základním předpokladem
využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
• žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy
u některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim
DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři
posuzuje:
• stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují
společně (posuzují se příjmy a majetek, zohledňují se náklady na
bydlení)
• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše
dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny. Úřad práce ČR o
dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro
vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné
podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových
stránkách
MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cenenergii. Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady
na energie, je možné realizovat také prostřednictvím opakujících se
nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení a
doplatek na bydlení.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky
dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp.
pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
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žadatele. Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů
je k dispozici na portále Ministerstva práce a sociálních věcí,
www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
MILOSTIVÉ LÉTO JASNĚJI A SNADNĚJI
S PORADENSKÝM CENTREM
Slyšeli jste už o akci Milostivé léto? Víte, k čemu tato akce slouží?
Naše Poradenské centrum Vám o ní může poskytnou informace a
zároveň být i nápomocné při jejím uplatnění.
Milostivé léto je akcí vyhlášenou státem, která proběhne ve dnech od
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Díky Milostivému létu se můžete zbavit
vysokých exekučních poplatků a úroků z prodlení. K tomu, abyste
mohli Milostivého léta využít, je však nutné splnit 3 podmínky:
• Máte dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu - dlužíte např.
státu, obci či jejich organizacím – dopravní podniky,
nemocnice, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český
rozhlas, ČEZ, atd.
• Váš dluh je v exekuci – pokud Váš dluh není ještě v exekuci
nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit
• Exekuce je vedena soudním exekutorem – Milostivé léto se
nevztahuje na správní nebo daňové exekuce (tj. exekuce
vymáhány celní správou, finanční správou či okresní správou
sociálního zabezpečení)
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Pokud máte zájem využít této jedinečné šance a vymanit se ze
svých dluhů, pak se na nás můžete obrátit. Jestliže si nejste jisti,
zda se Vás Milostivé léto týká, poradíme Vám.
Pro více informací nás kontaktujte:
Poradenské centrum:
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz
tel.: 737 627 872
web: www.charitafm.cz
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PAZDERNA NA KONCI
ROKU 2021 A ZAČÁTKU ROKU 2022
Posledním úředním dnem Obecního úřadu Pazderna bude v letošním
roce pondělí 20. prosince. Mezi vánočními svátky bude obecní úřad
uzavřen a prvním úředním dnem v novém roce bude 5. leden.

BLAHOPŘÁNÍ
Své životní jubileum v období listopad a prosinec
2021 oslavili nebo oslaví:
Bialek Karel
Hodrová Jaroslava
Slívová Naděžda
Za Obec Pazderna přejeme jubilantům hodně štěstí,
zdraví, životní pohody a elánu do dalšího života.

Bc. Jan Šeděnka, starosta
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2022
Poslední svoz v letošním roce proběhne 31. prosince.
V roce 2022 budou svozy popelnic se směsným komunálním
odpadem, realizované spol. Frýdecká Skládka, a.s., probíhat i nadále
ve 3-týdenních intervalech, tj. v termínech:
21.1., 11.2., 4.3., 25.3., 15.4., 6.5., 27.5., 17.6., 8.7., 29.7., 19.8., 9.9.,
30.09., 21.10., 11.11., 2.12., 23.12.
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