
 

 

 

 
 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. VOLBY DO POLANECKÉ SN ĚMOVNY ČR 2017 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskutečnily Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Voliči v Moravskoslezském kraji měli možnost 
vybírat z kandidátů 26 stran, hnutí a koalic.  

Vítěz voleb celorepublikově:              ANO 2011               29,64 % 

Vítěz voleb v MSK:                             ANO 2011               35,42 % 

Vítěz voleb v Pazderně:                      ANO 2011               35,93 % 

 

Volební účast: 

Celorepubliková:                        60,84 % 
Moravskoslezský kraj:               55,86 % 
 

Pro zajímavost: 

První volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly v r. 1996 a 
v naší obci se jich zúčastnilo 89,06 % voličů. Od té doby zájem voličů o tyto 
volby pouze klesá, a to až na letošních 56,33 %.  
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Voliči 
v    

seznamu 

Vydané 
úřední 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

229 129 56,33 129 128 

 

Kandidátní listina Platné hlasy 
 číslo Název celkem v % 

01 Občanská demokratická strana 7 5,47  

02 Řád národa – Vlastenecká unie 1 0,78  

04 ČSSD 12 9,38  

07 Starostové a nezávislí 2 1,56  

08 KSČM 7 5,47  

09 Strana zelených 1 0,78  

12 Strana svobodných občanů 1 0,78  

15 Česká pirátská strana 15 11,72  

20 TOP 09 1 0,78  

21 ANO 2011 46 35,93  

23 
Sdružení pro republiku – 
Republikánská strana Miroslava 
Sládka 

1 0,78  

24 KDU-ČSL 22 17,19  

29 
Svoboda a přímá demokracie – 
Tomio Okamura (SPD) 

12 9,38  

 

Ostatní strany a hnutí nedostaly v našem okrsku žádný hlas. 
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2. VOLBA PREZIDENTA ČR – voličský průkaz 

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, 
popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je 
zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta (28. srpna 2017) 
požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, 
který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. 

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 
dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání volič. 
průkazu do okamžiku uzavření stálého nebo zvláštního seznamu (10. 
ledna 2018). Při osobním podání se sepíše  úřední záznam. 

O voličský průkaz lze osobně požádat na obecním úřadě Pazderna v úřední dny: 

Po a St od 8.00 do 12. 00 hod a od 13.00 do 17.00 hod  
u účetní a referentky Marcely Bartkové. 
 

3. OZNÁMENÍ O DOB Ě A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA 

ČESKÉ REPUBLIKY  

 
I. kolo volby prezidenta České republiky se bude konat ve  dnech: 

pátek  12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
sobota 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
případné  

 
II. kolo volby prezidenta České republiky se bude konat ve  dnech: 

pátek  26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
sobota 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
Hlasování bude probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu Pazderna, 
Pazderna č.p. 65. 
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4. NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB V OBCI 
 
V obci Pazderna bude dne 9. 11. 2017 chodit kominík p. Papřok. Občané, 
kteří mají zájem o čištění komína a provedení revize se  mohou 
přihlašovat na obecním úřadě v úředních hodinách do 6. 11. 2017.   
 
Cena revize + čištění činí 400,- Kč. 
  
Kontakt: Obecní úřad  Pazderna, tel: 558 641 315, 775594 910 
               email: obec@pazderna.eu 

5. TOPENÍ A KOMÍNY – INFORMACE HZS MSK  

V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni 
provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti 
související s jejich provozem, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 
Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali 
smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění 
a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní 
zásady jejich provozování. 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových 
cest musí provádět a kdo je může provádět?  

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se 
posuzuje zejména stav a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný 
přístup ke spalinové cestě a k jejím otvorům, dodržení bezpečné 
vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby 
a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při 
minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu spalinové cesty provádí 
oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví.  

Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále 
při každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného 
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spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty 
atd. Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je 
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. 

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením 
na odstraňování pevných usazenin, nečistot a kondenzátů. Čištění 
spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně 
lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky. 

Lhůty čišt ění a kontrol spalinové cesty  

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a 
s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. 
Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by 
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit 
plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy 
do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo 

Výkon 
připojeného 

spot řebiče paliv  
Činnost 

Druh paliva p řipojeného spot řebiče paliv  

Pevné Kapalné  

Plynné 
Celoro ční 

provoz 
Sezónní 
provoz 

Celoro ční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

do 50 kW včetně 

Čištění 
spalinové cesty 

3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 

Kontrola 
spalinové cesty 

1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 

nad 50 kW 
Čištění a 
kontrola 

spalinové cesty 
2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 
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práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. 
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a 
utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). 

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k 
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby 

 

POZVÁNKA 
 

 

 
 
 
 

Pátek    27.10.2017        16.00 – 19.00 hod 

Sobota 28.10.2017         10.00 – 19.00 hod 

Neděle 29.10.2017         10.00 – 17.00 hod 
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Stejně jako v minulých letech, také letos se v sobotu 2. 12. 2017 od 
17.00 hodin  ve Výletním a sportovním areálu  v Pazderně uskuteční 
Předvánoční jarmark  s Mikulášskou nadílkou.  

V letošním roce budeme pokračovat v loni započaté 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. 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!  
 
Srdečně zvou rodiče a zastupitelé obce. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Své životní jubileum v listopadu 2017 oslaví: 
 

        Blahut Ladislav 
 
 
 
 
 
 

Za Obec Pazderna přejeme  jubilantovi hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
 
V Pazderně 24.10.2017                                                   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 Žori čová 
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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MALOOBCHOD ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLŮ 

 

PRODEJ ZAHRADNICKÝCH A ŘEMESLNÝCH POTŘEB 

 

 

PRODEJ STARŠÍCH A NEVYUŽITÝCH VĚCÍ DO KOMISE 

 

 

PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLŮ A SYPKÝCH HMOT 

Horní Tošanovice 40 ( v areálu zámečku ) 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO – PÁ 8:00 – 16:30 
          SO 9:00 – 12:00 

 
Možno i po pracovní době! Volejte na tel.: 732 710 833 
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