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Silnice na Opavsku
přitahují nehody
OPAVA

Loni podle statistik
patřily opavské silnice k těm nejnebezpečnějším v republice. Na žebříčku bezpečnosti
na silnicích českých měst, který prezentuje Česká pojišťovna, se Opava
umístila téměř na jeho konci.
Index bezpečnosti České pojiš-

ťovny již od roku 2004 hodnotí bezpečnost 13 krajských a 59 okresních
měst naší republiky. Počet nehod v
roce 2011 Opavu dostal na 52. místo z celkového počtu 59 okresních
měst. Oproti roku 2010 je to propad
o 28 míst! Index vychází ze statistik
dopravních nehod Policie ČR a vyja-

dřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách
ve vztahu k počtu obyvatel daných
měst. Loni na Opavsku došlo k počtu 1 146 nehod, při kterých zemřelo 10 lidí. Těžce zraněno bylo 49 lidí
a lehce zraněných bylo 412. (bos)

anketa: Zajímáte se o ceny paliva? Jezdíte kvůli ceně jinak?

Jízda brzda-plyn
je mi cizí

Kvůli zdraví
ceny nesleduji

Drahý benzín
ruší koncerty

Raději koupím
benzín v Polsku

Břetislav Janošek,
ředitel
opavských hasičů

Jiří Pělucha,
pohádkář

Jiří Bosák,
zpěvák, hudebník, textař,
výtvarník, animátor
a středoškolský pedagog

Herbert Pavera,
starosta Bolatic

C

o se týče mého
cestování,
tak
si v současné době
nedovedu představit, že bych stíhal zabezpečovat všechny
úkoly bez používání
auta. Naštěstí mám
auto s poměrně nízkou spotřebou a snažím se jezdit co nejúsporněji, takže je mi
cizí jízda způsobem brzda – plyn. Vlakem
jsem nejel už několik let a autobus využívám pouze několikrát v roce. Na druhé
straně, pokud mi to druh akce, na níž se
účastním především o víkendech, dovolí a
nemusím jet v hasičské uniformě, rád využívám přepravy na kole. Například v loňském roce jsem ujel více než 2000 km.

J

sem
náruživý
cyklista,
takže
k přepravě dávám
přednost kolu nebo
vlaku. Nedávno mě
okolnosti donutily
oprášit řidičák. Po
třiceti letech jsem
usedl za volant, připraven zúročit pradávné zkušenosti řidiče tanku. Díky průpravě na martinském tankodromu a v
šumavských hvozdech mě teď žádná díra
na silnici nemůže rozhodit. I dobu, kdy
jsem do tanku tankoval přes 500 litrů nafty najednou, beru jako pravěké vzpomínky. Asi by za to byl dnes pěkný balík peněz. Na doporučení lékaře, starajícího se
o můj vysoký krevní tlak, se naštěstí snažím ceny pohonných hmot a počiny našich politiků nesledovat.

V

zhledem k mé
funkci
starosty
obce, kdy musím být
v určitou dobu na určitém místě, využívám
k cestování především
auta, někdy služebního, někdy i soukromého. Do Prahy jezdím
vlakem. Naftu kupuji v
ČR, a pokud jedu do Polska, tankuji v Polsku,
protože je zde benzín i nafta levnější. Také jako
rodina cestujeme převážně autem, pro větší počet osob je cesta autem nejlevnějším dopravním prostředkem (zatím). S cenou pohonných
hmot u nás nejsem vůbec spokojen, v okolních
zemích jsou většinou levnější. Protože nevím,
jaká je spotřeba benzínu a nafty v ČR a jak se
změnila po zdražení, neumím vyhodnotit, zda
by při jejich nižší ceně byl větší obrat a tím i větší zisk státu. Ale určitě by lidé tak nešetřili a nejezdili pro benzín např. do Polska.

P

oslouchám-li o
věčných investicích řidičů či autonotoriků, vidím-li
chování na cestách,
přechází mě velmi zbytek odhodlání bojácného neřidiče s řidičákem na
podobné starosti a
zodpovědnosti, byť tím zřejmě i o mnoho
přicházím. Mimoto i díky cenám pohonných hmot nám ubývá koncertů, kluby
často bazírují nejen na žánru či známosti,
ale i na těch „cesťácích“.

Autorizovaný servis
za cenu garáže!

Jako jediní v Opavě vám nabízíme
Program pro starší vozy Ford

Ford Service a Ford MalýaVelký přichází s novým
programem, který je určený pro majitele vozidel
Ford ve stáří 5 a více let.

Vozidlo, které splňuje podmínku stáří, získává
navíc 20% slevu jak na hodinovou sazbu, tak
i na originální náhradní díly Ford.*

20% slevu* na originální náhradní díly je možné uplatnit na celou
mechanickou dílnu, například:





brzdy, tlumiče, kotouče
výfukové díly, katalyzátor
motor, převodovka
vzduchové, palivové
a olejové ﬁltry
 tyčka stabilizátoru






alternátor, řemeny
zpětná zrcátka, chladiče
zámky, klíče
vstřikovače, hlavy válců,
svíčky
 a další

*) Sleva 20 % se nevztahuje na náplně (olej a jiné provozní tekutiny), pneumatiky,
autobaterie, zámky řazení, tažná zařízení, příslušenství a spotřební materiál.
Nevztahuje se také na prodej dílů přes pult.

Dopřejte nyní svému vozidlu
kvalitní autorizovaný servis za cenu
běžného neznačkového garážového.
Kam si pro slevu příjet?

Opava, Jánská 28 | servis:
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