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Nejčtenější regionální tisk v kraji REGION OPAVSKO je zpravodajský týdeník 
zaměřený na veškeré dění v opavském okrese. Nabízí nejrozsáhlejší zpravodajství 
z Opavska a vychází v pravidelném nákladu 15 000 ks. Žádné jiné médium 
nepřináší takové množství zpráv jako naše noviny. Vše přehledně, v jedné 
vazbě, jednou týdně s pravidelnými tematickými přílohami. Z politiky, sportu, 
ekonomiky, kultury i společenského života přináší pravidelně aktuální informace 
a seznamuje veřejnost s osobnostmi v těchto sférách činnými. Součástí každého 
vydání je magazín TV pohoda. Lokálně zpracovaný týdeník REGION OPAVSKO 
vychází vždy v pondělí odpoledne, kdy je pomocí kolportérů prodáván v ulicích 
Opavy. Od úterního rána je k dispozici na stáncích PNS a dalších prodejních 
místech v celém okrese Opava. V oblasti distribuce žije cca 177 000 obyvatel. 
Předplatné je organizováno prostřednictvím České pošty. 
 

Nabízíme: 
» Inzerci na stránkách týdeníku 
» PR články s fotografií 
» Seriál tematických článků 
» Pozvánky na akce 
» Speciální přílohy týdeníku a partnerských novin 
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Koupí tohoto výtisku přispějete Charitě Opava.  
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že za sebou necháváme rok ko-vového Buvola a vstupujeme do čínského roku Tygra. V prvním vydání REGIONu OPAVSKO ro-ku 2022 se například dočtete o krutém činu, kterého se dopus-til pytlák, když o Vánocích u ob-ce Jelenice zastřelil berana muf-lona. Také se dozvíte o kauze, ve které figuruje kontroverzní firma AGOSTO FIN, od níž opavští rad-ní koupili předražené pozemky v Květinové ulici. Více popisujeme na straně 3. 
Jako lvi bojovali hasiči, kteří se v Bohuslavicích museli probou-rat zdí, aby zachránili tříleté dí-tě, které bylo uvězněné v míst-nosti s puštěným sporákem. Bez přívodu vody a elektřiny, zato s černým kníračem, ži-je v historickém větrném mlý-ně u Hlavnice Tomáš Raab. V rozhovoru vypráví třeba o tom, jak slýchal pláč malé holčičky, kte-rá kdysi ve mlýně zemřela poté, co na ni spadly dveře, o které zava-dili koně. Nebo také o tom, že si otevřel mlynářský skanzen a při-tom buduje farmu zaměřenou na chov geneticky chráněných zvířat. A v neposlední řadě „staří pardá-lové“, zakladatelé týdeníku Regi-on, vzpomínají, jak před třiceti le-ty vznikly nezávislé okresní novi-ny, jejichž obnovenou podobu prá-vě držíte v ruce.Jistě jste si všimli, že v letošním roce jsou noviny kvůli zdražení papíru i dalších služeb o dvě ko-runy dražší. Vyšší cena je však pro nás motivací tvořit ještě kvalitněj-ší zpravodajství, na které jste kaž-dý týden zvyklí.Vše nejlepší do nového roku přeje

hlásím...
poslušně

Nový rok začal pro hlučínské hasiče dramaticky. V Bohuslavicích museli 
zasahovat u dítěte uvězněného v jednom z místních rodinných domů. V 

místnosti byl přitom puštěn sporák a hrozilo, že se dítě může udusit. Kvůli vysoké kvalitě zabezpe-

čení dveří museli hasiči do budovy proniknout skrz okno garáže a následně probourat díru ve stěně, 

kterou se jeden z hrdinů okamžiku protáhl. 

Více na str. 5

BOHUSLAVICE 

Dítě bylo uvězněno v místnosti s puštěným sporákem

Hasiči probourali
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Vážné nehody, požáry, ale například i bez-důvodná vražda zvířete. Vánoční svátky a 
novoroční oslavy byly někde na Opavsku dramatické. V sou-
boru vážných nehod dominuje událost, při které první den 
nového roku řidič BMW vjel na stezku pro chodce a cyklisty 
v Komárově a doslova se nabodl na zábradlí mostu (na sním-
ku). Na Štědrý den hasiči zasahovali také u požáru, který vy-
pukl u vsypové loučky na opavském Městském hřbitově. O 
Vánocích se také rozhodl neznámý pytlák zastřelit vzácného 
muflona na Vítkovsku. 

Více na str. 2 a 5       
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Více na str. 4
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zeď a zachránili

Technický ředitel Slezského FC Opa-va Jaroslav Rovňan (vlevo) a klubový 
sekretář Lumír Sedláček (vpravo) dostali vyhazov 
pro nadbytečnost. Veřejným tajemstvím ovšem je, že 
majoritní vlastník, čili město Opava, dělal čistku 
kvůli kauze odposlechů spojených s korupční 

aférou bývalého fotbalového bosse Romana Berbra. V ní figuruje i jméno Rovňana, ale hlavně jeho kamaráda Miroslava Oza-niaka, který je spojen i se Sedláč-kem. Ozaniak, který měl skrze Berbra zařizovat prohry Opa-vy, byl držitelem jedné akcie klubu. Zástupci radnice ho chtějí z vlastnické struktury dostupnými prostředky vy-těsnit, ale „kmotr“ moravskoslezského fotbalu stihl podíl přepsat na syna. 

Téměř jedenáct milionů korun zaplatí město Opava za odkup komunikací a souvisejícího zasí-ťování v ulici Květinová. Znalecký posudek přitom hovoří o sumě o více než dva miliony korun nižší, transakci nedoporučovala vedou-cí finančního odboru a Technické služby odmítají majetek v katastrofálním stavu převzít. Prodejce, firma 
AGOSTO FIN, je navíc poslední dobou mediálně pobírána kvůli svým neka-
lým praktikám hraničícím s vydíráním. Dle primátora Tomáše Navrátila 
ale muselo město na nevýhodnou nabídku přistoupit, aby bylo možné 
realizovat projekt nové obytné čtvrti Stromovka. 

batole

veteránka
Zemřela 

Krvavé svátkyna Opavsku!

OPAVSKO 

Jistá
Práce

Speciální příloha na str. 13-17

perspektiva 2021/2022 Zakladatel skanzenu: 

OPAVA

Čistka ve fotbaleOPAVA

Více na str. 3

Hláska ustoupilaspekulantům

Více na str. 28

T e -
r e z k a Pospěchová z Hněvošic se narodila se vzácnou genetickou vadou, na kterou neexistuje žádný lék. Navíc trpí mentální retardací a pomoci jí může jen rehabilitace, kterou nehradí zdravotní pojiš-ťovna. Na to konto uspořádalo vedení obce s hněvošickou farností novoroční charitativ-ní koncert, který se bude konat v neděli 9. ledna v kostele Krista Dobrého Pastýře. Celý výtěžek bude věnován nemocné holčičce. 

HNĚVOŠICE 

Benefice pro Terezku

Více na str. 2

Prvním miminkem

Foto: archiv rodiny

Hospody, restaurace, ho-tely a další zařízení, kde mohou vstoupit lidé bez očkování, se sdru-žují prostřednictvím aplikace s názvem Vol-né zóny. Podniky, kam mohou návštěvníci vyrazit bez dodržování protiepidemických opatření, přibývají i na Opavsku. Vládní na-řízení odmítá akceptovat například Hotel Belaria Resort v Hradci nad Moravicí, Hos-půdka U Berana ve Vítkově, ale i Skiareál Vaňkův kopec u Velké Polomi nebo opavské kino Odboj. 

OPAVSKO

Více na str. 2

se vzpouzí omezením

Hospody

Foto: Hasiči

Miroslava Kaštovská 
Rozhovor s Tomášem Raabem na str. 8 a 9 

Ve starém mlýně 
plakat ducha dítěte 

jsem v noci slýchal

Na první miminko na-rozené v novém roce v opavské porodnici se letos čekalo až do 2. ledna. V neděli dvacet minut po druhé hodině ranní tady na svět přišel chlapeček, který po poro-du vážil 4 120 gramů a měřil a 50 centimetrů. Narodil se čín-ským rodičům a dostal jméno Guo Lijie. 

OPAVA

Více na str. 3

se stal Guo Lijie

 náklad 15 000 ks/týdně

Žijeme

Bezpečně!
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Blíží se zásadní změna 
Zbývá jeden rok. Poté už 

nebude možné použí-
vat typy kotlů na tuhá pali-
va, které nejvíce škodí život-
nímu prostředí a zásadně 
ohrožují naše zdraví. Za po-
rušení tohoto zákazu bude 
hrozit pokuta až padesát ti-
síc korun. Čekat s výměnou 
na poslední chvíli může při-
nést komplikace. Od začát-
ku roku 2022 se totiž očeká-
vá doslova hon na topenáře. 
Po výměně je třeba dbát na 
pravidelné revize. I tato po-
vinnost je z důvodu bezpeč-
nosti a její nesplnění bude 
moci být pokutováno nema-
lou částkou. 

Zásadním trendem v ener-
getice je, a to nejen v Evropě, 
snaha o co nejčistší výrobu 
energie. Mluví se o snižování 
emisí, které znečišťují ovzdu-
ší, a tím velmi škodí lidskému 
zdraví. Z toho důvodu se jis-
té změny brzy dotknou také 
domácích topenišť. Ač jde o 
malá topeniště vesměs v ro-
dinných domech, do ovzduší z 

nich uniká velké množství lá-
tek, které jsou pro lidské zdra-
ví nebezpečné. Jsou to pra-
chové částice, které způsobují 
dýchací potíže, ale také kar-
cinogenní benzo(a)pyren. Už 
od roku 2014 se proto nesmí 
prodávát kotle na tuhá pali-
va první a druhé emisní třídy. 
Od září 2022 už je podle zá-
kona o ochraně ovzduší nebu-
de možné ani používat. Jedná 
se o kotle nejnižších emisních 
tříd, které způsobují největší 
problémy. Zhruba za rok tak 
lidé budou moci tuhými pali-
vy topit pouze v kotlech, které 
budou splňovat limity mini-
málně pro třetí emisní třídu, 
vesměs se jedná o kotle vy-
robené po roce 2000. Ovšem 
pozor. Ani tyto kotle již ně-
jakou dobu nesmí být v pro-
deji. Do budoucna se tak dá 
očekávat, že i ony budou upo-
zaděny. Lepší, co se emisní 
zátěže týče, jsou kotle čtvr-
té a páté emisní třídy. Údaj o 
třídě se nachází na výrobním 
štítku kotle. Pokud tam chybí, 

nebo kotel dokonce žádný ští-
tek nemá, s velkou pravděpo-
dobností povolené emise spl-
ňovat nebude. V kotlech na 
tuhá paliva je možné spalovat 
dřevo, brikety, pelety a další 
dřevěné produkty, ale i hně-
dé či černé uhlí. Ovšem kaž-
dý kotel podporuje jiná pali-
va. Proto je třeba při výběru 
dát pozor, aby byl kotel sku-
tečně určen pro druh paliva, 
kterým chceme vytápět. Roz-
hodně není možné spalovat 
odpadky či třeba kaly. V ta-
kovém případě hrozí poku-
ta zase až padesát tisíc korun. 
Rizikové je třeba i spalování 
takových zdánlivě nevinných 
reklamních letáků. V tiskař-
ských barvách totiž bývá hod-
ně těžkých kovů, které se pá-
lením uvolňují do ovzduší. 
Nebezpečí představuje i spa-
lování rozsekaného nábytku, 
ať už je ze dřeva či dřevotřís-
ky. Nábytek je totiž chemicky 
ošetřený, a tak se do ovzdu-
ší opět dostávají škodliviny.  
Jedině kotel, který je provo-
zovaný tak, jak radí výrobce, 
a ve kterém je spalováno pa-
livo, pro které je určen, bude 
majiteli dobře sloužit, a nebu-
de představovat bezpečnostní 
riziko pro okolí. Nutno podo-
tknout, že v opačném případě 
může vzniknout i riziko požá-
ru. Na trhu je výběr mezi au-
tomatickými kotli na tuhá pa-
liva. Takový kotel si přikládá 
sám. Je opatřen podavačem a 
dopravníkem, který dopraví 
palivo až do hořáku. Tím od-
padá manipulace s palivem či 
dokonce ohněm, tedy i riziko 
úrazu. 

Technická pro kotel  
i komín je nutná 

Kdo řídí auto, je zvyk-
lý chodit co dva roky na po-
vinnou technickou kontrolu. 

Kvůli bezpečnosti je to velmi 
důležité. Kontrola může od-
halit závady, které by v pro-
vozu mohly způsobit neštěstí. 
Obdobně je tomu u topenišť. 
Také kotle a komíny by měly 
ze zákona absolvovat pravi-
delnou „technickou“. S tím 
rozdílem, že zatímco s au-
tem musíme dojet na urči-
tou stanici, v případě kotle a 
komínu dorazí k nám domů 
revizní technik. Majitelé ro-
dinných domů či rekreačních 
objektů, kteří topí v kotli na 
tuhá paliva, by měli pamato-
vat, že co dva roky musí je-
jich kotel projít kontrolou. 
Při této revizi technik zkon-
troluje technický stav kotle a 
schopnost jeho provozu. Cí-
lem je, aby se případné záva-
dy odhalily a odstranily dříve, 
než způsobí nějaký problém či 
dokonce katastrofu. Vyhýbat 
se této zákonné povinnosti se 
rozhodně nemusí vyplatit. Za 
chybějící doklad o této kont-
role hrozí pokuta až dvacet ti-
síc korun. V případě, že dojde 
k závadě na kotli, nebo v hor-
ším případě k požáru, bude 
pojišťovna žádat potvrzení o 
tom, že revize byla provede-
na. Pokud ho vlastník nebu-
de mít, těžko získá odpovída-
jící náhradu škody. Naopak 
mu bude hrozit minimálně 
pokuta. Pokud by se někomu 
něco stalo, hrozí sankce ještě 
tvrdší. A pak je tu komín. I on 
musí být pravidelně kontrolo-
ván. U většiny topenišť musí 
tato kontrola proběhnout jed-
nou ročně. Kominík odstra-
ní z komína různé usazeniny 
a nečistoty, tak aby nehrozil 
vznik požáru. Toto riziko je i 
u kotlů na tuhá paliva vyšších 
emisních tříd. Výrobci se totiž 
kvůli ekologii snaží snižovat 
teplotu spalin. Tím ale roste 
riziko vzniku dehtu, protože 

na vybrané krby a kamna

K R B O V É  S T U D I O  O P A V A

až 

 25% 
     sleva

Regionální zastoupení 
KANADSKÝCH 

KRBOVÝCH KAMEN

Nebezpečné kotle musí z domácností pryč

nízká teplota nemusí být do-
statečná pro vznik potřebné-
ho komínového tahu. Dehet 
ovšem vzniká i při spalování 
špatně vysušeného dřevo. De-
het se může v komínu vznítit 
a dojde k nebezpečnému po-
žáru. Rozhodně to nezname-
ná, že by ekologičtější kotle na 
tuhá paliva byly nebezpečné, 
naopak pro naše životní pro-
středí a společnost jsou pří-
nosem. Jen je třeba dbát na 
pravidelné kontroly komína, 
a ještě před instalací nového 
kotle, by měl odborník zkont-
rolovat, zda je právě pro tento 
kotel stávající spalinová cesta 
dostatečná. 

Moderní plynové kotle 
jsou bezpečnější 

Mnoho lidí již zastaralý ko-
tel vyměnilo, a to s využitím 
kotlíkových dotací. O tyto do-
tace je možné žádat i v letoš-
ním roce. Krajské výzvy se 
zaměří na nízkopříjmové ro-
diny, ostatním domácnostem 
pomůže program Nová zele-
ná úsporám. Tady je možné 
podávat žádosti od října le-
tošního roku. Podrobné in-
formace jsou dostupné na 
stránkách ministerstva ži-
votního prostředí. Dotaci je 
možné získat na kotle na bio-
masu, na plynový kondenzač-
ní kotel, či třeba různá tepel-
ná čerpadla. Možností je tedy 

vícero. Z hlediska bezpečnos-
ti mívají lidé největší obavy z 
plynového vytápění. Pravdou 
je, že kdyby zařízení nemělo 
dostatek vzduchu a oxid uhli-
čitý unikal do místnosti, hro-
zí lidem uvnitř otrava, skončit 
to může i výbuchem. To pak 
skutečně bývají tragédie. Jen-
že moderní kotle mají zajištěn 
dostatečný přísun vzduchu 
zvenčí speciálním průdu-
chem. K tomu mají i další po-
jistky. Když přitom budeme 
dbát na dobrý stav komínu 
a kouřovodu, riziko je zane-
dbatelné. Jestliže chceme mít 
jistotu, můžeme do místnos-
ti instalovat čidlo úniku CO2. 
Pokud obavy přesto přetrvá-
vají, nabízí se možnost tepel-
ného čerpadla, jehož obli-
ba navíc stále roste. Jednou z 
největších výhod je možnost 
regulovat jím teplotu v domě 
celoročně. Čerpadlo je schop-
no nejen vytápění, ale i chla-
zení. Snad jediným nebez-
pečím v případě některých 
tepelných čerpadel je delší vý-
padek elektrického proudu za 
tuhých mrazů. Podle řady vý-
robců by ale muselo jít o sku-
tečně extrémní podmínky, ke 
kterým u nás nedochází. Při 
běžných výpadcích proudu a 
při mrazech, které u nás býva-
jí, podle nich voda v izolova-
ném potrubí nezamrzne. 

(niki)

Takový kouř bychom od příštího roku již nemě-
li vídat.

Nové kotle budou muset procházet pravidelnými 
revizemi.
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SMOG
STOP

DÝCHEJME
ZDRAVĚ!
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Designové klimatizace pro Váš domov
S t y l o v é  p r o d u k t y ,  p r o  v a š e  p o h o d l í  a  S v ě ž í  v z d u c h

Naše specializace
designové 
klimatizace

vzduchotechnika

tepelná čerpadla

+420 725 682 254 / +420 730 547 342
info@climago.cz

U Studia 277/12, 700 30 Ostrava

Stojíme si za svou prací a chceme vám vždy dodat jen to nejlepší za výbornou cenu. 

Nabízíme vám produkty světových značek, které budou ozdobou vašeho interiéru.

Nabízíme také montáž ekonomických klimatizací panasonic a Sinclair. pro podrobnější informace nás kontaktujte.

Ovzduší se zhoršilo
Kvalita ovzduší nad Opavskem 

se po obrovském zlepšení, 
které nastalo v  počátcích pande-
mie, opět zhoršila. Zatímco v roce 
2020 byly limity pro znečištění 
hrubým polétavým prachem pře-
kročeny pouze devět dnů, v  loň-
ském roce už bylo toto číslo více 
než dvojnásobné. Co se týká po-
řadí znečištěných oblastí v České 
republice, Opava skončila čtyři-
advacátá ze 123 míst, kde měření 
probíhalo. 

Moravskoslezský kraj patří dlou-
hodobě k oblastem s nejvíce znečiš-
těným ovzduším, a to nejen v Čes-
ké republice, ale dokonce i v  rám-
ci Evropy. Situace se ale různí okres 
od okresu. Opavsko na tom zdale-
ka není tak špatně jako Ostravsko. 
Přímo tristní je situace na území 
aglomerace Ostrava, Karviná, Frý-
dek-Místek. Pro představu, ve Věř-
ňovicích (část obce Dolní Lutyně 
v  okrese Karviná) byl povolený li-
mit pro znečištění PM10, tedy hru-
bými prachovými částicemi, v roce 
2021 překročen šestapadesát dnů v 
roce. Také zde naměřená maximál-
ní koncentrace těchto škodlivin je 
závratná, činila totiž téměř 220 mi-
krogramů na metr krychlový. Pro-
ti tomu jsou hodnoty z měřící sta-
nice v  Opavě-Kateřinkách daleko 
uspokojivější. Denní imisní limit, 
který je stanoven na padesát mik-

rogramů hrubých prachových čás-
tic na metr krychlový, zde byl pře-
kročen jednadvacetkrát. Maximál-
ně zde byla naměřena koncentra-
ce těchto škodlivin 107,5 mikro-
gramů na metr krychlový. Český 
hydrometeorologický ústav praco-
val s daty získanými na 123 stani-

cích napříč celou Českou republi-
kou. Vůbec nejhorší hodnoty byly 
naměřeny ve výše zmíněném kar-
vinském okrese. Hodnoty ze sta-
nice v Opavě-Kateřinkách skončily 
na čtyřiadvacátém místě. Znamená 
to tedy, že výsledky z téměř sto sta-
nic byly pro dýchání člověka lepší. 
Ještě pesimističtěji to bude působit, 
když čísla z loňského roku srovná-
me z hodnotami naměřenými roku 
2020. Tehdy totiž došlo k překro-
čení denního imisního limitu pro 
PM10 pouze v devíti dnech. Roční 
nárůst je tedy více než stoprocent-
ní. Na druhou stranu s  udržením 
tak optimistických hodnot se pod-
le odborníků nedalo počítat. Kvali-
ta ovzduší se tak výrazně nezlepšila 
náhodou. Velmi úzce to souviselo 
s koronavirovou pandemií. Změny 
ve společnosti byly obrovské. Větši-
na z nás byla nucena změnit život-
ní styl, došlo k výraznému omeze-
ní dopravy včetně letecké. Bylo tedy 
jasné, že až se začneme přibližovat 
k životu, jaký jsme žili před pande-
mií, kvalita ovzduší se opět zhor-
ší. Porovnávat tedy data z loňské-
ho roku pouze s rokem 2020 nesta-
čí. Důležité je podívat se na situa-
ci v dlouhodobějším časovém hori-
zontu, a z  takového pohledu se už 
loňská situace bude jevit daleko po-
zitivněji. 

Pokračování na následující straně

bydlíme lépe
pŘeHled možností a služeb pro lepší interiér a exteriér

m ě s í č n í k  p r o  vá š  m o d e r n í  d o m ov 

Lidem byty nestačí, na víkend chtějí na chaty
Přes všední dny v měst-

ském bytě, o víkendu 
na chatě, tak si představuje 
bydlení stále více lidí. Do-
konce přibývá majitelů ro-
dinných domů, kteří touží 
po další nemovitosti, která 
by jim sloužila výhradně k 
rekreaci. Poptávka značně 
převyšuje nabídku, což tla-
čí ceny za chaty a chalupy 
nahoru. 

Covidová pandemie pro-
měnila realitní trh. Realitní 
makléři evidují nevídaný zá-
jem o nemovitosti k rodinné 
rekreaci. Lidem už zkrátka 
nestačí vlastnit byt ve měs-
tě. Chtějí navíc víkendové 
bydlení v přírodě. Na měst-
ských sídlištích sice bývalo 
o víkendech prázdněji i před 
covidem, současná situace 
je ale jiná. Tak obrovský zá-
jem o chaty a chalupy dříve 
nebyl. Koronavirus změnil 
naše hodnoty. Mnoho lidí 
se naučilo trávit více času 
se svou rodinou a pobývat 
víc v přírodě. Zjistili jsme, 
jaké to je žít nějakou dobu 
bez komerční zábavy, jako 
jsou kina či zábavní centra. 
V takové době byli majitelé 
rekreačních objektů ve vý-
hodě. Mohli změnit všední 
prostředí, měli kde nechat 
vydovádět děti a netrápil je 

tolik otazník visící nad letní-
mi dovolenými. Není divu, 
že lidé nyní spatřují ve vlast-
nictví chaty více výhod než 
dřív. Zájem o rekreační ob-
jekty je enormní už zhruba 
rok. Je sice pravda, že s kon-
čícím létem trošku klesl, na 
jaře a začátkem léta byl vyš-
ší, na druhou stranu je ale i 
teď nesrovnatelně větší, než 
tomu bylo před pandemií. 
Realitní makléři navíc pře-
pokládají, že trend zájmu o 
tyto objekty bude pokračo-
vat i vzhledem k tomu, že 
opět začínají stoupat počty 
nemocných. 

Místo v kancelářích  
se pracuje na chatách

Promítá se tu ještě jed-
na věc, a to je přetrvávající 
home office. Zatímco před 
covidem byla možnost prá-
ce z domu spíše výjimeč-
ným benefitem, nyní je dale-
ko běžnější. Řada lidí může 
vykonat mnoho pracovních 
povinností odkudkoli, kde je 
internetové připojení, tedy 
klidně z terasy u své cha-
ty. Díky tomu mohou v re-
kreačních objektech trávit 
více času, nemusí tak často 
pendlovat mezi touto nemo-
vitostí a městem. „Za covidu 
jsme koupili chatu v Mok-

řinkách. Nejprve jsme tam 
trávili jen víkendy, postupně 
jsme tam ale byli stále více 
a nyní už tam skoro bydlí-
me. Máme tu přírodu, klid, 
výběh pro psy, vše, co nám 
ve městě chybělo,“ líčí mla-
dý pár. Žena za prací dojíž-
dět nemusí, muž ano, každo-
denní cesta autem do Opavy 
mu ale za výhody bydlení v 
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Roubenky jsou čím dál tím populárnější.

Pobyt o víkendu na chatě mimo město se stává snem mnoha lidí.

přírodě podle jeho slov stojí. 
Tento pár měl štěstí, že cha-
tu podle svých představ k ce-
loročnímu používání sehnal. 
Nyní už je situace taková, že 
poptávka značně převyšuje 
nabídku. Když se v nabídce 
objeví chata v dobrém stavu 
a v pěkné lokalitě, je velmi 
rychle prodána. S tím souvisí 
rostoucí ceny. Za rok vzrost-
la cena rekreačních objektů 
asi o patnáct až dvacet pro-
cent, v žádaných lokalitách 
ještě více. Lidé mají o objek-
ty zájem zejména pro vlast-
ní potřebu, v současné době 
má smysl ale i nákup chaty 
s tím, že ji majitel bude pro-
najímat. I krátkodobé pro-
nájmy totiž postupně zdra-
žují. Nejvíce se v takovém 
případě vyplatí nemovitost s 
celoročním provozem. Fak-
tem ale je, že růst hodnoty 
chat a chalup není v dlouho-
dobém horizontu tak stabil-
ní, jako je tomu třeba u bytů. 
Zajímavé je, že zatímco dří-
ve poptávali chaty a chalu-
py vesměs lidé z městských 
bytů, dnes přibývá zájem-
ců z řad majitelů rodinných 

domů. Ani oni už se svými 
rodinami nechtějí trávit vše-
chen čas na jednom mís-
tě. Dům, který mají spojený 
se všedním životem, chtě-
jí na víkendy vyměňovat za 
chatu. „Máme rodinný dům 
na okraji města, už pár mě-
síců ale koukáme po chatě. 
Chceme něco, kde bychom 
mohli občas se synem na ví-
kend nebo na prázdniny. Asi 
bych to i pronajímal. Pení-
ze máme, zatím jsme ale nic 
vhodného nenašli. Nabídka 
je mizerná,“ svěřuje se osm-
ačtyřicetiletý podnikatel z 
Opavy. 

Rekonstrukcím  
se lidé vyhýbají

Největší zájem je o nemo-
vitosti s napojením na vodu 
a kanalizaci. Lidé chtějí ve-
směs chaty, které nevyžadují 
velké opravy. Větším rekon-
strukcím se chtějí vyhnout. 
Je to jednak tím, že je ne-
dostatek řemeslníků a člo-
věk se načeká, než se na něj 
ve stavební firmě dostane 
řada, a jednak kvůli inten-
zivně se zdražujícímu sta-

vebnímu materiálu. Chat, 
které se dají hned obývat 
je ale poskrovnu. Naopak 
zchátralých objektů k pro-
deji přibývá. Lidé, kteří ta-
kové nemovitosti vlastní, se 
snaží využít situace na trhu 
a prodat nemovitost za vyš-
ší cenu. Jestliže člověk zva-
žuje koupi chaty či chalupy 
k rekonstrukci, měl by být 
obezřetný. Nejlepší je, nene-
chat se strhnout k rychlému 
jednání, ale pozvat si odbor-
níka, který dokáže posou-
dit technický stav objektu a 
odhalit větší závady. Člověk 
se díky tomu může vyhnout 
velmi nepříjemné situaci, 
kdy by stál před otázkou, 
zda provést několikami- 
lionovou rekonstrukci nebo 
objekt zbourat a postavit 
místo něj nový. Pozornost je 
třeba věnovat zejména vlh-
kosti a statickým poruchám, 
dále stavu střechy a komínu. 
Zjistit bychom si měli jak je 
to s pitnou vodou v objek-
tu, a jestliže má vlastní stud-
nu, zda je voda v ní skuteč-
ně pitná. 

(niki)

Zajišťujeme inzerci v příhraničních polských týdenících



REGION OPAVSKO
Horní náměstí 58

746 01 Opava
www.regionopavsko.cz

KONtAKt: tel.: 553 652 988
email:

inzerce@regionopavsko.cz

  ceník inzerce

NEJBĚŽNĚJŠÍ ROZMĚRY /šířka x výška/

2 x 1 modul 
84 x 44 mm

2 x 2 moduly 
84 x 90 mm
cena dle počtu modulů

2 x 3 moduly 
84 x 136 mm

3 x 2 moduly 
127 x 90 mm

4.500,- Kč

6 x 2 moduly 
258 x 90 mm

8.000,- Kč

3 x 4 moduly 
127 x 182 mm

4 x 3 moduly 
170 x 136 mm

8.000,- Kč

1/2 strany
6 x 4 moduly 
258 x 182 mm

14.000,- Kč

Celá strana
6 x 8 modulů 
258 x 366 mm

26.000,- Kč

technické podmínky inzerce: preferujeme dodání v tiskovém 
pdf, akceptujeme podklady (inzerát nebo fotografie) v jpg, tif, 
psd v rozlišení min. 300 dpi/velikost inzerátu. Texty v MS Office 
případně OpenOffice.

Platnost od 1. 3. 2022
Základní ceny inzerce v normálním vydání týdeníku REGION OPAVSKO: 

Základní ceny (bez DPH)
– modul  800 Kč
– 1/8 strany  4.500 Kč
– 1/4 strany  8.000 Kč
– 1/2 strany  14.000 Kč
– 1/1 strany  26.000 Kč 

Přirážky:

-  titulní strana   +300 %

- poslední strana   + 100 %

- jiné konkrétní místo   + 50 %

Slevy: 

3-6 opakování      – 10 %

7-10 opakování    – 20 %

11 a více         – dohodou

n e j č t e n ě j š í  r e g i o n á l n í  t ý d e n í k  v  č e s k é  r e P u b l i c e

Fakturační údaje: Vydavatelství StISK, s.r.o.,  
Městská 710/4, 794 01 Krnov

IČ 26826453, DIČ CZ 26826453




