EKONOMIKA
Mohu zažádat
o odklad splátek?
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Školní statek se modernizuje

občanské judo

J

sem bez práce. Pracovní poměr jsem měla na dobu určitou do
letošního 30. dubna, ovšem ještě v únoru jsem byla zaměstnavatelem ubezpečena, že dojde k jeho prodloužení, protože jsou
se mnou velmi spokojeni. To se však změnilo v době nastalé „koronakrize“. Zaměstnavatel mi v průběhu měsíce dubna sdělil, že
z důvodu snížení tržeb se rozhodl pracovní poměr neprodloužit.
Od května jsem vedena na Úřadu práce a došlo tak k výraznému
snížení příjmu. Jedná se mi zejména o dvě půjčky, kde jsem splátky uhradila v květnu z úspor, ale nyní v červnu už nebudu mít z
čeho. Jedná se o klasické půjčky, které každý měsíc splácím. Slyšela jsem, že mohu nyní požádat o odklad splátek. Za jakých okolností bych mohla žádat? Mám na to vůbec nárok? Pavlína K.
Uvádíte, že z důvodu ztráty zaměstnání v souvislosti s opatřeními
způsobenými epidemiologickou situací je pro vás nyní složitější hradit splátky úvěrů. Píšete, že se jedná o klasické úvěry. Dle zákona č.
177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19 byla u úvěrů, které byly sjednány a
čerpány před 26. březnem 2020, stanovena pro dlužníky ochranná
doba, po kterou nejsou povinni úvěr splácet, protože o dobu ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů. Tato ochranná
doba je obecně stanovena do 31. října 2020, případně do 31. července 2020, pokud si dlužník výslovně tuto kratší ochrannou lhůtu zvolí. Z vašeho e-mailu vyplývá, že dosud nejste s plněním dluhu v prodlení a ani se do prodlení dostat nechcete. Je dobře, že situaci řešíte
dostatečně dopředu, protože jednou z podmínek využití tohoto zákona k řešení nastalé situace je to, že dlužník nebyl k 26. březnu 2020
v prodlení delším než třicet dnů s plněním peněžitého dluhu. Rovněž
tímto předcházíte problémům, které by vznikly, pokud byste přestala hradit své dluhy bez dalšího. Nyní se tedy obraťte na svého věřitele s žádostí o využití oné ochranné doby dle výše uvedeného zákona. Učinit tak můžete písemně. Věřitel by měl také mít určen snadno
přístupný způsob oznámení využití ochranné doby prostřednictvím
komunikace na dálku, tedy například formou interaktivního formuláře na svých webových stránkách. V oznámení je pak třeba prohlásit, že máte zájem využít ochrannou dobu z důvodu negativního
ekonomického dopadu pandemie COVID-19, a označit úvěr, kterého se oznámení týká. Věřím, že tento postup může mnoha dlužníkům, kteří se dostali do finančních problémů v důsledku dopadů
pandemie COVID-19, pomoci zvládnout zhoršenou situaci.
Lucie Trunečková
Občanská poradna Charity Opava
Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu
na www.obcanskaporadnaopava.cz, telefonicky na tel: 553 616 437,
731 316 552, emailem: obcanskaporadna@charitaopava.cz.
Zároveň již poskytujeme opětovně osobní konzultace,
a to do odvolání výhradně po předchozím objednání.

Studenti mají nové skleníky za 15 milionů
moderní výukové cenOPAVA V
trum se mění školní statek, který je součástí Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné
školy v Opavě. Minulou středu se zde
otevřel nový skleníkový areál za 15,6
milionu korun, kam budou chodit na
praxi studenti zemědělských oborů z
celého Moravskoslezského kraje.
Nové skleníky a učebny vznikly v rámci třetí etapy rozsáhlé rekonstrukce školního statku, která započala v roce 2017.
Původně byl v plánu jeden velký projekt
za 200 milionů korun, tehdy však Moravskoslezský kraj, který rekonstrukci financuje, nezískal dotace. Opravuje se tedy
postupně. „První etapa přišla na dvanáct
milionů korun. Tehdy vznikly tři nové
učebny, chemická laboratoř, multimediální učebna a také zázemí pro adminis- Školní statek otevřel nové skleníky a učebny, kam zamíří na praxi
trativní úsek organizace,“ říká náměstek studenti zemědělských oborů v rámci celého kraje.
Foto: MSK
hejtmana kraje Jaroslav Kania. Druhá etapa, která si předloni vyžádala přes 21 mi- ce na zatím poslední fázi revitalizace stat- „Mají praxe v řadě zahradnických podlionů, spočívala v demolicích původních ku trvaly osm měsíců. Rekonstrukce byla niků, tam ale dělají jen to, co je aktuálskleníků a dalších objektů v areálu škol- dokončena už letos v lednu, kvůli omeze- ně poplatné trhu. Tady je naučíme všením v souvislosti s koro- mu, co se zahradnickou praxí souvisí,“
ní farmy. „Teď jsme ukonnavirem však byla stavba sděluje ředitel opavské zemědělky Arnošt
Ředitel: „Tady
čili další fázi, díky které
až v květ- Klein. Co se dalších investic týče, letos
už stojí v místě původstudenty naučíme zkolaudována
je rovněž v plánu výstavba skladu stronu.
ních skleníků dva nové,
všemu, co se
V nových sklenících a jů a výukového střediska, která bude stát
moderní. Kromě skleníků, které jsou přístavbami zahradnickou praxí učebnách praktické výu- 40 milionů korun. Dalších 20 milionů inky studenti budou pra- vestuje kraj do vybavení těchto objektů
k provozní budově, byla v
souvisí.“
covat s výpěstky, na- včetně pořízení strojů. Do budoucna se
areálu zrekonstruována i
druhá budova s učebnou, šatnami a záze- učí se roubovat i očkovat stromy a v nové počítá i se stavbou stájí pro skot či ener(tep)
mím,“ pokračuje Kania a dodává, že prá- dílně také opravovat zahradní techniku. getickou soběstačností statku.

Obce bojují v evropské soutěži
vítězství
OPAVSKO O
v
soutěži
Náš evropský projekt usilují v konkurenci 46 obcí z celé
České republiky také dvě

DARUJ

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE

obce na Opavsku, a to Otice a Mikolajice. Do soutěže
přihlásily přínosné projekty,
které byly spolufinancovány
z evropských fondů.
Otický projekt se jmenuje Polsko - české partnerství
bez hranic a vznikl v roce
2015. Spolupráci a vzájemné sdílení zkušeností díky
němu rozvinuli sportovci,
myslivci, žáci a učitelé, nebo
také obecní kapely a sbory.
„Za pět let spolupráce obcí

na české, polské, slovenské a
maďarské straně jsme odvedli velké množství práce a přinesli do obcí milion korun
na podporu společenského
života. Myslím si, že bychom
měli svou práci umět ukázat
a prodat,“ popisuje starosta
Vladimír Tancík. Uspět chtějí také Mikolajice, které do
soutěže přihlásily svou mikroelektrárnu VAWE, neboli ucelený inteligentní systém
výroby a distribuce ener-

gií mezi obecními budovami. Unikátní zařízení má nejen vyrábět teplo a elektřinu
z obnovitelných zdrojů, ale
současně tyto vyrobené energie uchovat a umožnit jejich
využití například pro krizové napájení hasičské zbrojnice. Lidé mohou pro jednotlivé projekty hlasovat do 7.
června. Vítězné obce získají finanční příspěvek ve výši
150 tisíc korun na uspořádání obecní slavnosti.
(tep)

KREV,
ŠANCI,
ŽIVOT! Univerzita otevřela nový obor

KREV POMŮŽE
PACIENTŮM:

 po těžkých úrazech
 náročných operacích
 při léčbě chronických

onemocnění s poruchou
krvetvorby

Slezská univerzita v Opavě získala pětiletou akreditaci na nový
bakalářský studijní obor. Konkrétně jde o obor
Dentální hygiena na fakultě veřejných politik.
„Stálé uplatnění na trhu práce, moderní a specializované učebny, pestrá nabídka zahraničních
stáží a certifikovaných kurzů, široká škála sti-

OPAVA

pendií. Přesně taková je fakulta veřejných politik a my jsme neuvěřitelně šťastni, že tak skvělé zázemí bude mít i náš nově akreditovaný obor
Dentální hygiena,“ uvádějí zástupci Slezské univerzity. Zájemci mohou tento obor studovat prezenční formou od příštího akademického roku.
(tep)

Hradec s investicemi počítá

LÉKY VYROBENÉ
Z PLAZMY POMOHOU:
 pacientům
s vážnou poruchou
srážlivosti krve
 ženám při masivním
krvácení po porodu
 lidem s poruchami
obranyschopnosti
 pacientům
s popáleninami

V e d e ní Hradce
nad Moravicí už sčítá ztráty. Kvůli propadu příjmů ze
sdílených daní se kalkuluje s
propadem o skoro deset milionů korun. Přesto některé plánované investice proběhnou.
Oproti loňsku má jít o propad zhruba o 12 %. Vloni ze
sdílených daní získalo město
78,6 milionu korun, letos to
má být asi o 9,5 milionu korun méně. Radní vycházeli z
výpočtů ministerstva financí a krajského úřadu. Jelikož
už při sestavování rozpočtu
na rok 2020 schválili zastupitelé propad v příjmech o 4,85
milionu korun, v konečném
výsledku bude tedy celkový
propad 4,65 milionu korun.
Nutno ovšem dodat, že tato
čísla platila ještě v době, než
se začalo řešit, že stát bude
chtít po obcích finanční spoluúčast na vyplacených kompenzačních bonusech pro živnostníky. Zástupci radnice si

HRADEC

DĚKUJI VŠEM,
KTEŘÍ DARUJÍ KREV
VE SLEZSKÉ NEMOCNICI.

NAJDETE NÁS NA OLOMOUCKÉ ULICI V OPAVĚ
PAVILON C - HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Mališová

Karolína
foto: Dermacol

ODBĚRY PLNÉ KRVE

PŘÍSTROJOVÉ ODBĚRY PLAZMY

Příjem dárců bez objednání
Pondělí
6:30 – 11:00
Úterý
6:30 – 9:00
Středa
6:30 – 9:00
Čtvrtek
6:30 – 9:00

Příjem po předchozím objednání
Pondělí – Pátek
6:00 – 12:00

Příjem po předchozím objednání
Pátek
6:30 – 11:00

úterý
2. června 2020

PŘIJĎTE A DARUJTE
KREV ČI PLAZMU!

Děkujeme Vám...
Bližší informace o dárcovství
získáte na www.snopava.cz nebo
na bezplatné lince 800 800 127.

alespoň pochvalují, že se naopak povedlo již letos získat
dotace a dary v hodnotě celkem 17,8 milionu korun. To
umožní realizovat některé z
investic.

Pomohou dotace a dary
Přes 10 milionů například
činí dotace na vybudování
cyklostezky mezi Hradcem
a Opavou. Na tutéž akci přispěly 2 miliony korun obce,
kterých se cyklostezka dotýká. Společnost Smurfit Kappa
Czech, s.r.o., přesněji zástupci závodu v Žimrovicích, zase
darovali 4 miliony korun na
rekonstrukci Mateřské školy v
Žimrovicích. Více než 1,5 milionu korun jde z MAS Opavsko na výstavbu přechodu přes
trať a navazujících komunikací pro pěší u místního nádraží.
Skoro 200 tisíc dá MAS Opavsko na venkovní učebnu přírodopisu a environmentální výchovy v ZŠ Žimrovice.
Kraj bude dotovat částkou 92
tisíc vydání publikace o slez-

ské básnířce Emílii Gudrichové. A rovněž přispěje téměř 83
tisíc korun na realizaci projektu nazvaného Hradec – město
bohaté historie.
Jsou podány
i další žádosti
„Tyto finance do městské
kasy přibudou v průběhu tohoto roku a v první polovině roku příštího. Zastupitelstvem města schválené
investice pro rok 2020 tak situace s pandemií po finanční stránce neovlivní,“ sdělují ve společném prohlášení
starosta Patrik Orlík a místostarosta Petr Havrlant a
pokračují: „Mimo již získané
dotace byly podány žádosti
o získání dalších finančních
prostředků, a to na výstavbu sběrného dvora (zhruba
10 milionů korun) a rekonstrukci lávky pro pěší přes
řeku Moravici (zhruba 0,75
milionu korun). Připravují
se i další žádosti o dotace.“
(dat)

