
 

 

 

 
 

 

SLOVO STAROSTKY: 
 

Vážení občané,  
dovolte mi, abych Vás na úvod seznámila s aktuálním děním v obci. Na počátku 
října proběhly volby do zastupitelstev krajů, jejichž výsledky přinášíme jako 
samostatný bod tohoto zpravodaje. Proběhly opravy povrchů místních 
komunikací a ke konci se blíží také 2. etapa oprav kale sv. Jana 
Nepomuckého, která by měla být dokončena do 15. listopadu tohoto roku. 
Zároveň jsme byli informováni, že žádost o dotaci, která byla podána 
Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady (jehož jsme členem) do Fondu 
mikroprojektů v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce, byla vyhodnocena 
jako úspěšná a v příštím roce dostaneme dotaci ve výši 85% uznatelných 
nákladů na opravu fasády kaple. Práce na vnějším obalu budovy kaple by tak 
měly být v příštím roce dokončeny. Kaple zanedlouho oslaví 150 let od svého 
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vzniku, a protože je kulturním dědictvím naší obce, na které nám současné 
dotační možnosti umožňují čerpat dotace, bude důstojně své významné výročí 
jako krásně opravená reprezentovat. Někomu by se mohlo zdát, proč 
nerealizujeme jiné pro veřejnost prospěšné opravy na územní obce. Věřte, že 
bychom rádi čerpali dotace např. na rozsáhlejší opravu komunikací, opravu 
hřbitova, zastávek nebo jiných staveb občanské vybavenosti, ale bohužel tyto 
projekty nejsou v současné době z evropských dotací podporovány, případně 
jsme o dotace žádali, ale s ohledem na veliký počet žadatelů jsme na ně 
nedosáhli. Nicméně budova kaple je majetkem obce a obec se jako řádný 
hospodář o ni musí starat tak, jako o jiné budovy ve svém majetku. Na všechny 
zmíněné projekty však dojde a počítá se s nimi, s ohledem na náš obecní 
rozpočet však na ně dojde postupně.  
Momentálně byla například dokončena projektová dokumentace na opravu 
propustku na MK3 na Skotni, na jehož opravu bychom chtěli v příštím roce 
požádat o dotaci na realizaci. V příštím roce bude zadáno zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení na stavbu chodníků v obci Pazderna. Na 
zpracování projektu bychom chtěli získat finanční prostředky 
z Moravskoslezského kraje. Uvidíme, jaké dotační tituly budou vypsány. 
Dále pokračuje proces pořizování změny č.1 územního plánu Pazderna. 
Návrh byl odeslán dotčeným orgánům k vyjádření. Všechny obeslané dotčené 
orgány zaslaly kladná stanoviska, s výjimkou Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, který návrh zamítl. Důvodem byl nadměrný rozsah 
zastavitelných ploch na území obce, a tím neopodstatněný důvod na 
vymezování nových ploch pro výstavbu, stejně jako neakceptovatelné umístění 
některých nových ploch. Na počátku října však proběhlo jednání v sídle 
Krajského úřadu, na kterém byl návrh změny ÚP Pazderna osobně projednán. 
Momentálně je Návrh změny ÚP Pazderna přepracováván dle požadavků 
krajského úřadu a bude mu znova odeslán k vyjádření. Nové stanovisko 
bychom měli obdržet do konce tohoto roku. Pak bude proces schvalování 
pokračovat. 
Z kulturních akcí v obci v souvislosti s památkou zesnulých proběhly již 
tradiční „Dušičkové dny“, kdy dobrovolní hasiči připravili pro návštěvníky 
hřbitova v kulturním zařízení  bohaté občerstvení. Naši občané, jejich rodinní 
příslušníci a další návštěvníci tak měli možnost se setkat, posedět, občerstvit se 
a chvíli si odpočinout. 

 
Ing. Jana Potiorová, starostka 
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AKTUÁLNÍ INFORMACE: 
 

1. VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ 

Dne 4.12.2016 od 14.00 hodin proběhne v kulturní zařízení obce Pazderna 
Vítání občánků narozených v období 2013 – 2016. V souladu s požadavky 
danými platnou legislativou vyzýváme rodiče dětí narozených v těchto letech, 
kteří mají zájem se Vítání občánků zúčastnit, ať se přihlásí na obecní úřad 
p. Bartkové na tel. 775 594 910 nebo e-mailem obec@pazderna.eu do pátku 
11.11.2016. 

2. POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU V ROCE 2016 

Poslední letošní plánovaný svoz kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad 
proběhne 18.11.2016.  Tímto bude pro letošní rok svoz ukončen a bude zahájen 
opět v dubnu 2017. 

3. VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJ Ů 2016 
V OBCI PAZDERNA 

Ve dnech  7. a 8. 10. 2016 se 
uskutečnily Volby do zastupitelstev 
krajů. Naši občané měli možnost 
poprvé volit v útulných prostorách 
nového obecního úřadu,  který byl 
přesídlen do budovy hasičské 
zbrojnice před necelými dvěma lety. 
Voliči v Moravskoslezském kraji 
(MSK) měli možnost vybírat 
z kandidátů celkem 25-ti stran, hnutí 
a koalic.  

Volby celorepublikově provázela 
nízká účast voličů a v naší obci to 
nebylo jiné. Z celkového počtu 228 
voličů, bylo vydáno pouze 65 
obálek,  a uznáno pouze 64 platných 
hlasů. Volební účast tak činila pouze 
28.51% a  byla 4. nejnižší v okrese 
F-M.                                                            
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Výsledky voleb v naší obci:  

Kandidátní listina        Platné hlasy 
číslo název celkem v % 

    2 Občanská demokratická strana 2 3,12 

    12 Česká str.sociálně demokrat. 7 10,93 

24 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 21 32,81 

30 ANO 2011 11 17,18 

32 TOP 09 1 1,56 

37 Komunistická str.Čech a Moravy 3 4,68 

47 STAROSTOVÉ a nezávislí 3 4,68 

68 NEZÁVISLÍ 6 9,37 

78 Koalice SPD a SPO 5 7,81 

82 Česká pirátská strana 5 7,81 
 
Pro zajímavost:  

První krajské volby se uskutečnily v r. 2000. V našem kraji, tehdy ještě 
nazývaném Ostravský, kandidovalo pouze 15 stran, hnutí a koalic a volební 
účast v naší obci byla tenkrát 41,51 %. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Volební komise   
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4. OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI PAZDERNA 

Ke dni 31.10.2016 byly dokončeny 
opravy místních komunikacích 
MK2(k panu Dužíkovi), MK3 (na 
Skotni), MK4 (na Vrchy) a MK7(u 
kaple), které probíhaly v průběhu září 
a října. Zhotovitelem byla společnost 
LESOSTAVY Frýdek-Místek a.s. 

 Na komunikacích proběhly 
vysprávky povrchu nerovností a 
výtluků technologií Jet Patcher a na 
MK 2 souvislá oprava povrchu této 
komunikace. Celková částka 
vynaložená na opravy komunikací 
činí  625.722,- Kč a celá bude 
zafinancována z rozpočtu obce 
Pazderna.   

Tímto bych chtěla poděkovat všem, 
kterých se realizace projektu dotkla  
(vlastníci nemovitostí, občané) za 

hladký průběh stavebních prací při omezeních jejich přístupů k nemovitostem a 
ochotu a vstřícnost při řešení přístupu k nemovitostem, případně umožnění 
odstavení stavebních strojů nebo vozidel na svých pozemcích.    

5. REVIZE A KONTROLY KOTL Ů NA TUHÁ PALIVA 

Již několik let se státní správa  snaží  značně omezit znečišťování ovzduší, 
zejména na vesnicích a v malých městech, lokálními topidly na tuhá paliva a 
nástrojem, k tomuto omezování je zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší, který vstoupil v platnost 1. září 2012.  Tento zákon mimo jiné 
nově zavedl i několik důležitých ustanovení pro fyzické osoby 
nepodnikající, i když plnění některých z nich bylo stanoveno zákonem 
na pozdější dobu.  
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Občané, kteří mají doma kotel (stacionární zdroj) napojený na teplovodní 
soustavu mají tedy dle zákona následující povinnosti: 

- podle § 17 odst. 1 písm.e)  
je povinen umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke 
stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům 
a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo 
zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly 
dodržování povinností podle uvedeného zákona. 
 

- podle  § 17 odst. 1 písm. h) 

je provozovatel stacionárního zdroje na tuhá paliva od 10 do 300 

kW povinen provádět jednou za dva kalendářní roky 

prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem 

spalovacího zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, 

provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu 

spalovacího stacionárního zdroje, který slouží jako zdroj tepla 

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na 

vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o 

provedení této kontroly vystavené odborně způsobilou osobou 

potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován 

a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně 

ovzduší. Toto ustanovení se týká i zdrojů znečišťování ovzduší 

umístěných v rodinných domech, stavbách pro individuální 

rekreaci apod. První kontrolu je provozovatel povinen zajistit 

do 31. prosince 2016. 

 

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je 
držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob 
pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle je možné 
získat u jednotlivých výrobců kotlů nebo lze využít seznam odborně 
způsobilých osob, na internetové adrese http://www.aptt.cz/opravneni-
ozo.php  na webových stránkách Hospodářské komory.  
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Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem, kde bude uvedeno - název a 
sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů 
spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění. 

V TÉTO SOUVISLOSTI OSLOVILA OBEC PAZDERNA P. VRATIS LAVA 
VOZNICU Z VOJKOVIC, KTERÝ TYTO KOTROLY PROVÁDÍ. 

Občané obce Pazderna, kteří si chtějí nechat provést kontroly kotlů p. 

Voznicou si mohou nechat kotel zkontrolovat ve dnech  7. a 8. prosince 

2016.  Firma pana Voznicy má oprávnění na provádění kontrol krbové 

vložky Banador, kotle Kovarson, Viadrus, Verner, Thermona a Ekoscroll.  

Kontrola jednoho kotle by měla trvat cca 1 hodinu a její celková cena bude 

500,- Kč. 

Zájemci o kontrolu kotle výše zmíněnou firmou se mohou hlásit na 

Obecním úřadě Pazderna v úřední hodiny (Po, St  od 8.00 do 12.00 hod a 

od 13.00 do 17.00 hod) u účetní Bartkové Marcely na tel č. 775 594 910  

558 641 315 nebo e-mailem na obec@pazderna.eu do 30.11.2016. 

Doklady o provedené kontrole kotle je následně nutno uchovávat pro případnou 
kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Fyzické osobě, která na výzvu obce s rozšířenou působností nepředložím 
protokol o kontrole za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 20.000,- Kč. 
Právnické osobě a fyzické podnikající osobě lze za správní delikt uložit pokutu 
do výše 50.000,- Kč. 

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce? 
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem, pokud jsou 
konstrukčně podobné kotlům vyráběných tímto výrobcem. 

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na 
obecní úřad? 
Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je 
uchovávat pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. 
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Jak zjistím příkon mého kotle? 
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. 
Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti 
najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým 
výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností. 

Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo letošním roce 
povinnost zajistit provedení kontroly? 
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které 
budou nainstalovány i v letošním roce 2016. 

Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá 
paliva zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o 
revizi spalinové cesty? 
Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá 
paliva, vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty 
prováděnou dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 
cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně. Pokuty za 
přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se 
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje. 

 

6. KRAJ VYZÝVÁ K LIKVIDACI JMELÍ  
 

V posledních 15 letech se na území Moravskoslezského kraje rozšířilo hojně 
jmelí, které  způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se v zahradách, 
v parcích, podél komunikací, ale také na významných stromořadích, alejích, či 
památných stromech.  

Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu 
nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu 
jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému 
odumírání napadené dřeviny. 
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Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se 
Krajský ú řad Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí obrací 
na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se 
z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt. 

Doporučený postup eliminace jmelí:  

• Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou 
likvidací zabránit dalšímu šíření,  

• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání 
jeho dalšímu šíření), 

• podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem, 
• v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení 

dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, 
památné stromy) tyto přednostně ošetřovat. 

Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě dotazů či 
žádostí o konzultace 
ve vazbě na případná 
ošetření či kácení 
a zákonných postupů 
můžete kontaktovat 
příslušný obecní úřad 
(popř. Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje, odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 
795 622 385). 

 

Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální 
informace  
k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet. 
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POZVÁNKA 
 

 
Stejně jako v minulých letech, také letos se v sobotu 26. 11. 2016 od 
17.00 hodin  ve Výletním a sportovním areálu  v Pazderně uskuteční 
Předvánoční jarmark  s Mikulášskou nadílkou.  

V letošním roce bude akce obohacena o tvořivé dílny pro děti  
s Mikulášskou i vánoční tématikou, které se budou konat v prostorách 
kulturního zařízení od 15.00 hod. Děti si budou moci samy vyrobit 
výzdobu, která zkrášlí v adventním čase jejich pokojíčky nebo udělají 
radost rodičům či prarodičům. V sále bude připraveno také posezení pro 
návštěvníky akce. 

K prodeji budou nabídnuty adventní věnce, vánoční ozdoby, svíčky, 
výrobky z medu, perníčky i ručně vyráběná mýdla. 
 
Zajištěno je i občerstvení včetně teplé medoviny!  
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

    Své životní jubileum v měsící listopadu   tohoto roku oslavil   pan :     
 
 
Vrubel Stanislav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Obec Pazdernu přejeme  
jubilantovi hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
V Pazderně 4.11.2016                                                   Ing. Jana Potiorová 
                                                     Starostka 
 
 
 

 

OZNÁMENÍ 
  
 
Dne 9. listopadu 2016 nebude z pracovních důvodů   přítomna na Obecním 

úřadě Pazderna účetní Marcela Bartková. 

 

Děkujeme za pochopení. 
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INZERCE 
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  Železářství – půjčovna nářadí  

Voda - elektro - barvy – laky –rybářství 

 
Nabízíme: 

spojovací materiál, šrouby, matice, podložky, vruty, závitové tyče, hřebíky, 

hmoždinky, brusivo a vrtáky, brusné a řezné kotouče, barvy, laky, ředidla, 

štětce, válečky, tmely, silikony, chem. kotvy,   PUR pěny a čistič PUR pěny, 

zahradní hadice a spojky, zednické a ruční nářadí, žárovky ( led, úsporné, 

halogenové...),  vypínače, zásuvky, el. kabely. Plastové a mosazné redukce, 

spojky, HTB kolena a jiný spojovací  materiál na vodu.   

Pro rybáře nabízíme pruty, navijáky ,swingery,stojany na pruty, podběráky, 
gumáky, návnady, krmení, háčky . 

Autokosmetika- odstraňovač hmyzu, čistič disků, autošampon, směsi do 
odstřikovačů,  cockpity 

Zábavní pyrotechnika, petardy, dýmovnie, kompakty s různými efekty                                                                           

Grilovací uhlí, grilovací vidlice a gril. motorky, rošty, set grilovacího nařadí. 

Nově vám nabízíme k zapůjčení techniku pro váš dům a 

zahradu, vybrat si u nás můžete z této nabídky: 

 Vrtací a sekací kladiva 
 Řezací nářadí – úhlová bruska, pila ocaska 
 Zahradní technika – benzínový vertikutátor, ben. plotové nůžky, 
              ben. řetězová pila 
 Čistič koberců a čalounění KARCHER 
 Výčepní zařízení 
Ceny zápůjčného a další informace získáte na prodejně nebo na níže uvedeném 

tel. čísle.    

Lučina 6 (vedle OÚ Lučina)    
Kontakt:  720 955 815, 
zelezarstvilucina@seznam.cz   
Otevírací doba:     

     Po – Čt  7:30 - 11:30    12:30 – 16:00 
     Pá          7:30 – 11:30   12:30 – 17:00               
     So          8:00 - 11:30  
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