
 

  

  

 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAZDERNA – 
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily Volby do zastupitelstev obcí. Voliči 
v naší obci vybírali ze sedmi kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů obce 
Pazderna.  

Kandidát Hlasy 

Pořadí 
zvolení poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

3 Belorit Zdeněk RNDr. 36 71 17,83 1 

7 Šeděnka Jan Bc. 39 64 16,08 2 
1 Vrubel Dominik 30 50 12,56 3 
2 Kovářová Eva 41 59 14,82 4 
4 Vrubel Martin 28 49 12,31 5 
5 Sikora Kamil Ing. 27 51 12,81 6 

6 Potiora Jiří 43 54 13,56 7 

  
Voličů v seznamu:    231 
Volební účast:           41,99 % 
 
 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

Dosavadní starostka obce zve všechny nově zvolené zastupitele, ale také 

občany na  ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pazderna, které se 
uskuteční dne 5. listopadu 2018 od 18.00 hodin v sále kulturního 
zařízení, č.p. 61. Navržený program zasedání bude zveřejněn na úřední 
desce. 



 

2                                  
 

NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB V OBCI 
 
V obci Pazderna bude dne 10. 11. 2018 chodit kominík p. L. Papřok. 
Cena revize + čištění činí 350,- Kč (stejná cena bude za pouhé čištění či 
revizi).Občané, kteří mají zájem o čištění komína a provedení revize se 
mohou přihlašovat na obecním úřadě do 8. 11. 2018 na tel.: 558 641 315 
nebo 775 594 910, email: obec@pazderna.eu .   
 
 

POVINNOU REVIZI KOTLE NA PEVNÁ PALIVA 
POTŘEBUJETE AŽ V ROCE 2019 

Více než tři čtvrtě milionu domácností mělo mít do konce letošního roku 
hotovou další revizi kotle na tuhá paliva dle zákona  o ochraně ovzduší. 
Na základě zkušeností z r. 2016. kdy proběhly první zákonné revize, 
MŽP novelizovalo zákon o ochraně ovzduší. Novela přináší několik 
novinek, které lidem ušetří výdaje, a přínos revizí pro kvalitu ovzduší 
přitom zachová. Od 1. září letošního roku stačí mít revizi pouze každé 3 
roky. Nově se tak povinnost další revize posouvá až na r. 2019. 

 „Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, 

že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do 

konce roku 2016. My jsme po zkušenostech s první vlnou revizí navrhli 

změny a ty prosadili ve Sněmovně. Revize jsou nově povinné ne každé 

dva, ale každé tři roky, což lidem ušetří peníze, ale efekt revizí zůstane 

zachován. Navíc, pokud lidé nebudou mít techniky určené výrobcem 

svého kotle v dosahu, budou si moci vybrat jiného ‚revizáka‘ ze svého 

okolí, aby třeba neplatili nesmyslné částky za dopravu.“ vysvětluje 
ministr Richard Brabec. 

Chystá se zastropování ceny za revizi i za dopravu  

Pro prevenci před přemrštěnými cenami, MŽP aktuálně jedná s 
Ministerstvem financí o možnosti zavedení limitu ceny jak za službu tak 
i dopravu při revizích kotlů. Cenová regulace MF by měla zastropovat 
cenu za službu samotnou i cenu za kilometr jízdy. Cena by tak byla 
předvídatelná a nepřekročitelná. 
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Budete mít možnost najít si levnější službu 
 
Ministerstvo životního prostředí také připravuje novou komplexní 
databázi ‚revizáků‘ v ČR. „Díky ní budou lidé moci pohodlně pomocí 

formuláře nebo mapového prohlížeče, po zadání adresy, umístění kotle, 

výrobce a typu kotle vyhledávat nejbližšího technika.“ doplňuje ředitel 
odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič. Databázi se snaží MŽP 
vyvinout tak, aby byla v provozu již v průběhu roku 2019, tedy pro 
druhou vlnu povinných revizí. 
 

POZVÁNKA 
 

 

 
 
 

Pátek     2.11.2018         15.00 – 19.00 hod 
Sobota   3.11.2018         10.00 – 19.00 hod 
Neděle   4.11.2018         10.00 – 16.00 hod 
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Stejně jako v minulých letech, také letos se v sobotu 1. 12. 2018 od 
17.00 hodin  ve Výletním a sportovním areálu  v Pazderně uskuteční 
Předvánoční jarmark  s Mikulášskou nadílkou.  

I v letošním roce budeme pokračovat v  tradici  tvořivých dílen 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 malým dárečkem.  
 
K prodeji budou nabídnuty adventní věnce, vánoční ozdoby, svíčky, 
výrobky z medu, perníčky i ručně vyráběná mýdla. 
 
Zajištěno je i občerstvení!  
 
Srdečně zvou rodiče a zastupitelé obce. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Své životní jubileum v období  říjen - prosinec 2018 oslaví: 
 
 
 Bartek Hubert 
 

        Křístková Eliška 
 
 
 
 

Za Obec Pazderna přejeme  jubilantům hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
 
V Pazderně 26.10.2018                                                Ing. Jana Potiorová 
                                                     starostka 
 
 
 

INZERCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany 

a podnikateli 
 
každou středu mezi 14 – 15 hodinou v zasedací místnosti 
- 1.poschodí Obecního úřadu Lučina - JUDr. Marcela Žoričová 
formou poradenství z oblasti občanského a rodinného práva, 
včetně sepisování listin, žádostí, smluv – kupních , darovacích apod. , 
také převody nemovitostí, výměnky, služebnosti – věcná břemena apod. 
Je vhodné předem zavolat na tel. č. 603 447 219 . 
  
Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová 
Havířov-Město, Na Fojtství 8, 
tel. : 597 810 741, e-mail: zoric@atlas. Cz 
 
Na obě tel. čísla můžete volat kdykoliv. 
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