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S čím se na nás nejčastěji obracíte?

Team S Financial People
Všem spoluobčanům přejeme profíka ve financích, 
který nejen mluví, ale umí také jednat.

� chcete koupit nebo prodat nemovitost (byt, dům, jiné)
� máte dluhy, závazky, stávající hypotéku či úvěr
� máte stávající smlouvu a nevíte, jak s danou finanční 
 institucí dojednat své požadavky 
 (např. změny úvěrových smluv, poplatků)
� vyskytnou se zajímavé investiční příležitosti, 
 chcete konzultaci, jak naložit se svým majetkem

� nerozumíte finančním produktům
� dostanete konkurenční nabídku
 (z banky, pojišťovny, stavební spořitelny...)
� potřebujete kontrolu uzavřených smluv a přepočítání cen, 
 porovnání nabídek
� chcete začít spořit nebo investovat,
 končí vám stávající produkt
� máte dotazy, které chcete nezávisle probrat, 
 nechcete přitom sjednat žádný produkt
� když se vám změní životní situace
 (změna příjmu, rozvod apod.)
� řešíte dědictví
� když se vám narodí dítě.
� máte zdravotní komplikace

Děkujeme za vaši přízeň. Zůstáváme s vámi.
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Budeme se dusit i letos?Budeme se dusit i letos?
Opavsko bylo loni zamořeno smogem

Že se vám 
v minulém 

roce nedýchalo na Opavsku 
příliš lehce? Není divu. Podle 
v minulém týdnu vydané ro-
čenky Českého hydrometeo-
rologického ústavu (ČHMÚ) 
je Opava jedním z 37 měst, 
kde byly loni překročeny po-
volené imisní limity na 100 % 
jejich území.

Zdaleka však není jediná. Z 
našich nejbližších postižených 
můžeme jmenovat také napří-
klad Kravaře, Vítkov, Krnov 
nebo Hlučín. Právě Moravsko-
slezský kraj má v tabulce pře-
kročení limitů největší zastou-
pení - hned dvacet jedna měst. 
Analýza přitom uvádí, že za to 
mohou hlavně vysoké koncen-
trace jemných částic prachu a 
rakovinotvorného benzo[a]py-
renu (B(a)P). A co vlastně pro 
obyvatele těchto měst znečiště-
ní na 100 % jejich území zna-
mená? Jednoduše to, že i kdy-
byste se totiž přestěhovali do 
kterékoli jiné části města, neby-
lo by vám to nic platné. Škodli-
vý vzduch s nadměrnými kon-
centracemi nebezpečných látek 
budete dýchat všude. 

Na aktuální stav znečiště-
ní ovzduší mají podle studií 
ČHMÚ dominantní vliv mete-

orologické podmínky. Nejhor-
ší situace nastává na podzim a 
v zimě, tedy v právě nadchá-
zejícím období a jedná se o 
tzv. zimní smog.  Na vině jsou 
v Opavě především lokální to-
peniště. Ta produkují v případě 
prachu asi 40 až 50 % z celko-
vého množství nebezpečného 
polétavého prachu ve městě. 
Zbytek má na svědomí  auto-
mobilová doprava nebo vzdále-
né zdroje znečišťování ovzduší, 
jako jsou např. továrny a vel-
ké podniky z nedaleké Ostravy 
nebo Polska. 

A co dělají  radnice, aby  ne-
blahou situaci zmírnily? Město 
Opava připravila kampaň Kro-
titelé vzduchu, jež občany se-
znamuje se stavem opavského 
ovzduší a možnostmi nápra-
vy. Od podzimu 2013 ve měs-
tě funguje také projekt Slezské-
ho gymnázia Emisní komisaři, 
který zahrnuje přednášky, pre-
zentace a diskuze na dané téma. 
Občané jsou také informováni 
ve dnech, kdy je zvýšená kon-
centrace škodlivin v ovzduší. 
Školy a školky jsou upozorně-
ny SMS zprávami, MHD jez-
dí s vlaječkami a na webových 
stránkách města je během top-
né sezony umístěn piktogram, 
který znázorňuje aktuální stav. 

REGION OPAVSKO nabídl už 
před třemi lety radnici možnost 
upozorňovat i běžné občany o 
nebezpečí smogu na velkoploš-
né obrazovce v centru Opa-
vy (na hotelu Koruna), vedení 
města však nabídku bezdůvod-
ně odmítlo.

Znečištěné ovzduší trápí také 
obyvatele Vítkova. „Co se týče 
dopravy, žádná opatření v sou-
časnosti neplánujeme. Co se 
týče způsobu vytápění, pravi-
delně informujeme o možnos-
tech kotlíkových dotací, stejně 
jako upozorňujeme na povin-
nosti, které budou platné v příš-
tích letech,“ sdělila nám Hana 
Marková, vedoucí odboru ži-
votního prostředí MěÚ Vítkov. 

V Hlučíně se na znečištění 
nejvíce podílejí velké průmys-
lové zdroje Ostravska, přenosy 
z Polska, lokální zdroje znečiš-
tění a rovněž doprava. „Hlu-
čín nemůže žádným způsobem 
omezit dopravu, regulovat vel-
ké zdroje Ostravska ani omezit 
přenosy z Polska, kde jsou po-
volené limity pro emise mír-
nější než v ČR. Snažíme se pro-
to zejména o osvětu zaměřenou 
na lokální topeniště, jako jsou 
informace v tisku, na webu, 
kontroly ze strany Městské po-
licie nebo informace o kotlíko-
vých dotacích,“ uzavřela vedou-
cí odboru životního prostředí a 
komunálních služeb MěÚ Hlu-
čín Soňa Prášková.  (pet)

Poslední roky se 
na průběhy vá-

nočních trhů i letního kul-
turního programu v Opavě 
snášela ze strany veřejnosti 
občasná kritika. Proto se prý 
Hláska rozhodla zamyslet 
nad tím, že by vše organizo-
vala sama.

Vánoční trhy pořádala ve 
městě od roku 2012 brněn-
ská firma RK invest. Před tím 

to byla po tři roky pro změnu 
FESTPRO, s. r. o. z Olomou-
ce. Vždy se tedy jednalo o po-
řadatele z poměrně vzdále-
ných měst nepříliš spjatých se 
Slezskem. Také to možná vede 
opavskou radnici k tomu, že se 
musí něco změnit. „Zatím se 
to spíše jen zvažuje. Po zkuše-
nostech s pořádáním letošních 
oslav 790 let města jsme zjistili, 
že by to asi šlo. A pravda je, že 

už nás nebaví dostávat nazlo-
bené maily občanů, že jarmark 
není vůbec místní, že se lidem 
nelíbí a podobně,“ komentuje 
celou záležitost náměstek pri-
mátora Dalibor Halátek.

V kuloárech se hovoří rov-
něž o tom, že by město rádo 
převzalo i pořadatelství opav-
ského kulturního léta. A to 
není všechno. Nepotvrzené in-
formace vypovídají také o tom, 

že by si ráda Hláska shrábla do 
své náruče i organizaci farmář-
ských trhů. Minimálně v tomto 
posledním případě to ale ma-
gistrát jednoduché mít nebude. 
Na rozdíl od předešlých dvou 
akcí totiž farmářské trhy ne-
podléhají takové kritice, Opa-
vané si je oblíbili a převzali za 
své a jejich pořadatel Robert 
Landkaš má s městem smlou-
vu až do roku 2016.  (dat)

Speciální cvičení mělo být 
co nejvíce reálné. Aktéři si 

tak mohli vyzkoušet takřka naostro ob-
dobný zákrok v praxi. 

Jednalo se o již třetí ročník projektu Spe-
ciálních prohlídek Věznice a ústavu pro 
výkon zabezpečovací detence Opava spo-
jených s vloženým závodem jednotlivců. 
Program akce byl rozložen do dvou dnů a 
skládal se ze dvou disciplín, jimiž byla pa-
chová práce a poslušnost. „V případě pa-
chových prací šlo o vyhledávání omamně 
psychotropních látek v uzavřených bedýn-
kách, nákladních vozidlech, botách, obál-
kách, knihách a na celách odsouzených, 
kdy tyto prohlídky byly prováděny za 

běžného provozu věznice,“ uvádí mluvčí 
opavské věznice Barbora Šumberová. 

Jednotlivé úkony prováděli aktéři v sa-
motném areálu věznice, ale například i v 
prostorách Armády spásy ČR, hasičské-
ho záchranného sboru a na Kynologic-
kém cvičišti v Opavě. Zapojili se psovo-
di z věznic v Opavě, Ostravě, Olomouci, 
Heřmanicích, Znojmu, Břeclavi, Kuřimi, 
Oráčově, Vinařicích a také již zmíněný 
příslušník Vojenské policie. Nejvíce bodů 
ve všech disciplínách pak nasbíral opavský 
Jan Matýsek se psem Amirem, heřmanic-
ký Robert Stach se psem Quidem a ostrav-
ský Ladislav Zavadil se svým svěřencem 
Quranem.  (dat) 

 Foto: archiv

Hláska si chce jarmark pořádat sama

Psovodi trénovali ve věznici
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Jedno parkovací místo za 70 tisíc

Zbrusu nové parkoviště mají nyní v Hlu-
číně-Rovninách. Výstavbu financovalo 

město a po přepočtu nákladů se ukázalo, že vybudování jed-
noho parkovacího místa vyšlo na takřka sedm desítek tisíc.

Parkoviště vyrostlo na místě původního chodníku a zatrav-
něné plochy u ulice Dukelská a má kapacitu pro 36 aut. Celko-
vě se přitom náklady vyšplhaly až na 2,5 milionu korun. Vzni-
kl tu ale mimo jiné i nový chodník ze zámkových dlaždic, který 
se napojuje na stávající stezku pro pěší. Postaveny tu byly také 
tři nové sloupy veřejného osvětlení. Ovšem náklady byly po-
měrně vysoké zejména kvůli překážkám, které bylo nutné kvů-
li výstavbě překonat. „Stavbu komplikovala například přeložka 
třech podzemních silových kabelů nízkého napětí, které ved-
ly do přilehlé školní jídelny. Náročné bylo ale především od-
vodnění parkoviště. Dešťová voda se totiž nemohla, na základě 
požadavku VaK Hlučín, odvést do stávajících uličních vpustí. 
Proto byla navržena mezi novým parkovištěm a chodníkem 
podélná vsakovací mulda, která vodu odvádí do propustných 
vrstev podloží v hloubce 2,5 – 4 metry,“ říká tiskový mluvčí 
města Hlučína Miroslav Pech.  (dat)

V pondělí se bude 
rozhodovat o primátorovi

Předběžně už je o složení nového vedení opav-
ské radnice rozhodnuto. Pomyslné razítko ale 

musí dát na vše ještě ustavující zastupitelstvo. 
To se sejde v pondělí 10. listopadu v 15 hodin v prostorách 

Kulturního domu Na Rybníčku. Dodejme, že se zde bude mimo 
jiné hlasovat o jmenování primátora města Martina Vítečka a 
jeho náměstků Josefa Stiborského, Dalibora Halátka a Simony 
Bierhausové.  (dat)

Ukázky pomůcek i her 
pro zrakově postižené

Den otevřených dveří plný informací a ukázek 
připravuje Základní škola Havlíčkova, vzdělá-

vající zrakově postižené děti a žáky s vadami řeči. Dveře do-
kořán budou ve škole v pátek 7. listopadu, a to od 8 do 16 
hodin.

Během této doby si návštěvníci mohou prohlédnout pro-
story školy, školní družiny a internátu, v dopoledních hodi-
nách mohou nahlédnout přímo do výuky. Je připraven boha-
tý doprovodný program. V něm je zahrnuta ukázka goalballu, 
showdownu, psychomotorických her, Axmanovy techniky mo-
delování, výuky prostorové orientace a samostatného pohybu 
zrakově postižených. Každému zájemci bude proveden zdar-
ma oční test, k dispozici budou kompenzační pomůcky včetně 
lup a možnosti jejích využití v domácnosti a při práci, simula-
ce zrakových vad pomocí simulačních brýlí i ukázka pomůcek 
pro nevidomé neboli  Braillovo písmo na dosah.  K ojedinělým 
bude patřit také ukázka měření dioptrií u malých dětí jako dů-
ležité prevence zjišťování zrakových vad. Na dotazy budou od-
povídat speciální pedagogové školy a speciálních pedagogic-
kých center, sociální pracovnice a zdravotní sestra.   (mk)   

Nové parkoviště v Hlučíně-Rovninách má kapacitu pro 
šestatřicet aut a přišlo městskou kasu na dva a půl mili-
onu korun.  Foto: Archiv města

ROVNINY
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