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Starostové chtějí silnější vyjednávací pozici, 
vytvořili inciativu MSK - ZÁPAD
w

OKRES - Starostové obcí v zá-
padní části Moravskoslezského 
kraje (MSK) se dali dohroma-

dy v rámci iniciativy nazvané „MSK 
– ZÁPAD“. Chtějí prosazovat rovno-
měrný rozvoj kraje pozvednutím vý-
znamu jeho západní části, dlouho-
době znevýhodněné polohou i his-
torickým vývojem.

Starostové sedmi měst společně 
se senátorem za daný obvod Ladi-
slavem Václavcem uzavřeli v minu-
lých dnech memorandum o spolu-
práci „MSK – ZÁPAD“. Vyjadřují 
v něm společnou potřebu a snahu 
vytvořit předpoklady k vyrovná-
ní podmínek rozvoje Moravsko-
slezského kraje, a to jednotným 
vystupováním za zájmy obyva-
tel regionu.

Působnost iniciativy MSK – ZÁ-
PAD je vymezena prozatím těmi-
to městy a jejich správními obvo-
dy: Bruntál, Horní Benešov, Krnov, 
Město Albrechtice, Opava, Rýma-
řov a Vrbno pod Pradědem.

„Společně a jednotně budeme pro-
sazovat záměry, jejichž realizace bu-
de přínosná z hlediska rozvoje MSK 
– ZÁPAD, bude respektovat potřeby 
místních obyvatel, nebude znamenat 
další zatížení území a povede k za-
chování jedinečného přírodního 
bohatství regionu,“ uvádějí signa-
táři memoranda.

V dokumentu si také vytýčili 
prioritní oblasti spolupráce, kte-
rými jsou odpadové hospodářství 
a likvidace odpadů v regionu, elek-
trifikace železniční trati Olomouc 

- Opava východ, podpora zaměst-
nanosti v území a životní prostře-
dí a zelená energetika. „Se soused-
ními městy v západní části kraje 
nás pojí nejen společná historie, 
ale také přítomnost. Řešíme stej-
né problémy, čelíme podobným 
výzvám. Už jen pravidelná setká-
vání starostů, výměna zkušeností 
a koordinace našich aktivit je ne-
smírně cenná. Domluvili jsme se 
také, že si jednotlivá témata roz-
dělíme. Naše radnice se bude vě-
novat především modernizaci že-
lezniční tratě Opava – Krnov – 
Olomouc,“ uvedl starosta Krnova 
Tomáš Hradil. Jeho slova doplnil 
starosta Bruntálu Petr Rys: „Řekli 
jsme si, že jedině společným hla-
sem, postojem a tlakem uděláme 
nejvíce pro změnu vnímání naše-
ho území a obrátíme více pozor-
nosti na západní část kraje. Vel-
mi mě těší, že se na tom dokáza-
li snadno shodnout a dohodnout 
starostové a senátor z různých po-
litických uskupení.“

„Je důležité, že se města ze zá-
padní části Moravskoslezského kra-
je rozhodla táhnout za jeden pro-
vaz. V rámci tohoto projektu bu-
deme myslet také na obce, které se 
nacházejí v naší části kraje, a po-
čítáme s jejich zapojením. Smys-
lem memoranda je rozvoj celé zá-
padní části našeho kraje, nejen vel-
kých měst,“ doplnil senátor Ladi-
slav Václavec. w

(zdroj: Město Krnov)

Úřad práce eviduje téměř devět set 
volných pracovních míst
BRUNTÁL - Zajímá vás, vývoj neza-
městnanosti a situace na trhu práce 
v Bruntále? Porovnali jsme statistiku 
k 31. lednu 2020 a 2021. V evidenci 
Úřadu práce v okrese přibylo za rok 
671 lidí bez práce a současná nabíd-
ka pracovních příležitostí je o stov-
ky míst chudší.

V okrese Bruntál je dlouhodobě 
velká poptávka po profesích jako 
jsou strojírenští kovodělníci, ná-
strojáři a příbuzní pracovníci, ob-

sluha strojů na výrobu a zpracová-
ní výrobků z plastů, řidiči náklad-
ních automobilů, svářeči a řezači 
plamenem a páječi. Bylo tomu tak 
i vloni v lednu a je tomu tak i le-
tos. Ale s tím rozdílem, že nabíd-
ka volných míst na trhu práce je 
nyní znatelně chudší.

Statistika Úřadu práce ČR mlu-
ví jasně. Vloni v lednu v okrese 
Bruntál zaměstnavatelé nabízeli 
1358 pracovních míst, letos v led-

nu to bylo 885. Podíl nezaměst-
naných v okrese v průběhu roku 
vzrostl z 6 na 7,3 procent. Vývoj 
nezaměstnanosti v okrese Brun-
tál měl do podzimu 2019 něko-
lik měsíců klesající tendenci, kdy 
křivka klesla k 4,5 procentům. Od 
té doby počet evidovaných neza-
městnaných opět roste. w

(zdroj: Město Bruntál)



2

V nákladu 17 000 ks, ZDARMA do schránek domácností v Bruntále, Horním Benešově, Rýmařově,Vrbně pod Pradědem a okolí, vydává Radim Rudzinski, R-press, Okružní 214/1A, 794 01 Krnov IČ – 655 00 989, DIČ – 7604145230, ev.číslo  
MK ČR E 18107, kontakt : mesicnik.bruntal@seznam.cz, tel.: 775 102 188, Distribuci provádí  ČESKÁ DISTRIBUČNÍ a.s.

info

BR210203

i n z e r c e

Bruntálská knihovna má vlastní 
biblioschránku 
BRUNTÁL - Měst-
ská knihovna Brun-
tál pro své čtenáře 
připravila v lednu 
2021 skvělou no-
vinku: vlastní bib-
lioschránku! V do-
bě přísných a mě-
nících se protiepi-
demických opat-
ření tak knihovna 
zajistila pro čtenáře 
možnost vrátit kni-
hy, které mají delší 
dobu půjčené.
Jak proces vrácení 
funguje?
Biblioschránka je 
umístěna před ven-
kovním vstupem do 
knihovny a slou-
ží pouze k vráce-
ní knih z Městské 
knihovny Bruntál. Knihy se do bib-
lioschránky vkládají hřbetem napřed 
a z čtenářských kont budou odepsá-
ny následující pracovní den.
Všechny ostatní dokumenty jako CD, 
audioknihy, časopisy, MVS (knihy 
půjčené přes meziknihovní výpůjč-
ní službu), deskové hry a Kouzelné 
čtení se vrací výhradně v knihovně 
u čtenářského pultu.

To samé platí i pro případné kniž-
ní dary, které se odebírají pouze v 
knihovně. Se službou nejsou spoje-
ny žádné poplatky; biblioschránka 
je totiž určena k přednostnímu vrá-
cení knih a všechny případné poplat-
ky jako upomínky či registrace se na-
dále vyřizují v knihovně u čtenářské-
ho pultu. w
(zdroj: Město Bruntál)

Výhru dostal k narozeninám
BRUNTÁL - Dominik Vrana z Hor-
ního Benešova je dalším výhercem 
kvízu v projektu Společně za vi-
zí budoucna. Nový iPhone si pře-
vzal pár dnů před svými narozeni-
nami. V únoru žáci 8. a 9. tříd sou-
těží o Playstation 5.

Kvíz - 3 Střední školy Bruntál
Dominik Vrana z 9. A ze ZŠ Brun-
tál, Okružní 38 se o kvízu pořáda-
ném v rámci projektu Společně za 
vizí budoucna dozvěděl od paní uči-
telky a kamarádů. „Jsem rád, že jsem 
se mohl zúčastnit. Otázky se mi těž-
ké nezdály,“ uvedl Dominik, který si 
převzal svou výhru deset dnů před 
svými 15. narozeninami, ve středu 
10. února.
Nový iPhone mu předal ředitel Vše-
obecného a sportovního gymnázia 
Bruntál Tomáš Pavelka. Toho trochu 
zklamala Dominikova odpověď na 
otázku, na kterou střední školu má 
v plánu podat si přihlášku. „Mám 
v plánu jít na bruntálskou průmys-
lovku, chtěl bych studovat strojíren-

ství,“ dodal Dominik.
Osmáci a deváťáci ze základních 
škol se mohou pokusit vyhrát za-
jímavou cenu také v únoru. Tento-
krát se v rámci projektu Společně za 
vizí budoucna soutěží o Playstation 
5. Stačí opět vyplnit kvíz.

Pravidla soutěže:
být žákem 8. nebo 9. tří-
dy, správně odpovědět na 10 
otázek kvízu na stránkách 
http://3strednibruntal.cz/kviz/, stát 
se fanouškem profilu na Facebooku 
(tristredni) i Instagramu (3stredni), 
na konci kvízu vyplnit kontaktní 
údaje, nutné pro případ výhry
Společně za vizí budoucna je pro-
jekt, jehož cílem je povzbudit zá-
jem o studium na bruntálských 
středních školách a zamezit odli-
vu mladých lidí z města a regionu. 
Jde o spolupráci tří středních škol, 
města Bruntálu a jedenácti míst-
ních firem. w

(zdroj: Město Bruntál)

Historická budova gymnázia získala rekonstrukcí zpět svou noblesu

w
BRUNTÁL/OSTRAVA - Vše-
obecné a sportovní gymnázi-
um v Bruntále prošlo rozsáh-

lou rekonstrukcí. Jeho budova má 
novou střechu a historizující fasádu. 
Veškeré práce přišly na skoro 26 mi-
lionů korun, náklady uhradil ze své-
ho rozpočtu Moravskoslezský kraj, 
který gymnázium zřizuje.
Bruntálské gymnázium stojí téměř v 
centru města na nejrušnější městské 
křižovatce. Jeho historická budova je 
prohlášena nemovitou kulturní pa-
mátkou a v posledních letech se už 
dočkala výměny oken, sanace sklep-
ních prostorů a dalších menších sta-
vebních úprav. Zásadní rekonstruk-
ce začala v červenci minulého ro-
ku, kdy byla opravena střecha a fa-
sáda, také bylo zatepleno podstřeší.
„Nejzásadnější úlohou střední školy 
je žákům nabídnout vzdělávání v co 
nejvyšší kvalitě, osobní a inspirativ-
ní přístup pedagogů, ale také příjem-

né a motivující prostředí. Bruntálské 
gymnázium oslaví 75 let od fungová-
ní českého gymnázia a rozhodně je 
na místě, aby měla jeho budova re-
prezentativní vzhled. Považuji za dů-

ležité, že se díky dohledu restaurátora 
podařilo na fasádu vrátit repliky pís-
kovcových váz, které byly v minulos-
ti odstraněny. Stojí na atice oblouko-
vého průčelí na rohu ulic Dukelská a 

Jesenická,“ sdělil náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro školství 
a sport Stanislav Folwarczny a ocenil, 
že se do fasád podařilo osadit budky 
pro rorýse tak, aby v historických fa-

sádách nepůsobily rušivým dojmem.
„Zaznamenávám řadu pozitivních 
reakcí na zdařilou rekonstrukci. Na-
ši žáci, jejich rodiče a v neposlední 
řadě i učitelé a ostatní zaměstnan-
ci školy jsou spokojení s tím, jak se 
oprava střechy i fasády povedla. Ve-

lice si vážíme toho, že se v poslední 
době dostanou peníze z krajských in-
vestic i do vzdálenějších koutů kra-
je, jako je například Bruntálsko,“ ře-
kl ředitel gymnázia Tomáš Pavelka.

Celkové náklady rekonstrukce byly 
vyčísleny na 25,7 milionu korun. Sa-
motné stavební práce vyšly na 24,1 
milionu. Investici pokryl ze svého 
rozpočtu Moravskoslezský kraj, který 
gymnázium zřizuje. „Součástí opravy 
střechy byla kompletní výměna střeš-
ní krytiny, ale také poškozených a 
napadených dřevěných prvků kro-
vu. Klempířské práce byly kvůli čle-
nitosti střechy poměrně složité, ná-
ročná byla i celoplošná oprava histo-
rizujících fasád. Rekonstrukce zvýši-
la prestiž školy, ale také snížila ná-
klady na vytápění, součástí projek-
tu bylo totiž také kompletní zateple-
ní půdních podlah, které má na úni-
ky tepla zásadní vliv. Zateplená byla 
také přístavba školy, kde se nachází 
kabinet a učebny informatiky,“ uza-
vřel náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje pro finance, investice 
a majetek Jaroslav Kania. w
(zdroj: MSK)

| |
Celkové náklady 
rekonstrukce byly 
vyčísleny na 25,7 
milionu korun
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Stavba zimního stadionu definitivně prošla zastupitelstvem
w

BRUNTÁL - Bruntálští za-
stupitelé vykročili vstříc stav-
bě nového zimního stadionu, 

když v úterý 9. února schválili jak 
samotnou realizaci, tak financová-
ní projektu. Půjde o jednu z vůbec 
největších investičních akcí města 
za posledních třicet let.

Předpokladem uskutečnění pro-
jektu je získání dotace, o kterou měs-
to žádá Národní sportovní agenturu. 
Dotace v případě úspěšné žádosti za-
platí 70 procent způsobilých výdajů, 
tedy až 90 milionů korun z uznatel-
ných nákladů, které jsou nyní spo-
čítány ve výši 155,6 milionu korun 
včetně DPH.

Mimo způsobilé výdaje projekt 
počítá ještě s menšími investicemi 
do úpravy komunikace a přilehlé-
ho sportovního zázemí včetně hřišť 
a opěrné stěny. Celkové plánované 
výdaje projektu tak dosahují 170 
milionů korun, avšak lze předpo-
kládat jejich snížení v rámci veřej-
né zakázky.

Kromě realizace stavby a podá-
ní žádosti o dotaci zastupitelé vy-
hlásili veřejnou zakázku na doda-
vatele stavby s nejvýše přípustnou 
cenou dle projektové dokumentace 
– a s možností zrušení výběrového 
řízení v případě nezískání dotace.

Z důvodu předfinancování (dota-
ce se vyplácí „ex post“) a dofinanco-
vání projektu zastupitelé také souhla-
sili se sjednáním úvěru do výše 140 
milionů korun, kdy po obdržení do-
tace bude výše přijatých prostředků 
využita na částečné splacení úvěru.

Uvedené kroky zastupitelů oteví-
rají cestu k realizaci projektu a jdou 
ruku v ruce se stavebním povolením, 
které bylo vydáno letos v lednu. Po-
kud se podaří zabezpečit financování 
výše uvedeným způsobem, je možné 

očekávat zahájení stavby ještě v dru-
hé polovině letošního roku. Stavba 
pak může trvat 12 až 18 měsíců.

Schválení uvedených kroků před-
cházela několikahodinová diskuse, 
do níž se zapojili nejen zastupitelé, 
ale také přítomní občané. Diskutová-
ny byly mimo jiné náklady na stav-
bu a také budoucí provoz zařízení.

Kalkulace předpokládají vyrovna-
né hospodaření „zimáku“, a to ne-
jen díky širokým možnostem jeho 
využití, ale také s ohledem na pou-
žité technologie. Naproti tomu na 
provoz současné ledové plochy mu-
sí město každoročně přispívat z roz-
počtu částkou ve výši zhruba 2,5 mi-
lionu korun.

S názornou prezentací před za-
stupiteli a bruntálskou veřejností 
vystoupil Slavomír Lener, asistent 
trenéra zlatého hokejového týmu 
z olympiády v Naganu, nyní šéftre-
nér Českého hokejového svazu. Po-
ukázal na možnosti využití stadio-
nu počínaje malými dětmi, mateř-
skými, základními i středními ško-
lami, širokou veřejností i hokejový-

mi týmy a vyznavači bruslení všech 
úrovních.

Pro nakonec hlasovalo dvacet 
z přítomných čtyřiadvaceti zastu-
pitelů. „Tímto důležitým hlasová-
ním jsme se výrazně přiblížili k na-
plnění vize Bruntál – město spor-
tu. Rozhodnutí předcházely dlou-
hé debaty, započaté už před čtyřmi 
lety, v nichž byly důkladně projed-
nány všechny argumenty různých 
stran, ať už jde o umístění, finan-
cování stavby i otázky provozu. Pro-
to jsem velmi rád, že jsme se společ-
ně dopracovali až k tomuto okamži-
ku. Věřím, že na konci náročné prá-
ce, která nás nyní čeká, budou tisíce 
spokojených občanů,“ řekl starosta 
města Ing. Petr Rys, MBA.
Práce na přípravě projektu byly ná-
ročné, úměrné objemu investice. 
„Chtěla bych pochválit tým, který 
na přípravě projektu měsíce inten-
zivně pracoval, a poděkovat mu. Pev-
ně doufám, že završením pozitivní-
ho vývoje bude schválení dotace,“ 
uvedla místostarostka Ing. Hana Šu-
tovská, v jejíž gesci je odbor správy 

majetku, investic a dotací.
„Za sebe jsem velmi rád, že za-

stupitelé města Bruntálu většinově 
stavbu zimního stadionu podpořili. 
Máme za sebou více než tři roky ná-
ročné přípravy stavby zimního sta-
dionu. Nyní nás čeká velmi mnoho 
práce spojené se samotnou stavbou 
zimního stadionu, dotací a zajiště-
ním provozu. Budeme dělat vše pro-
to, aby byli občané města se zimním 
stadionem spokojení a byli na stav-
bu hrdí,“ poznamenal městský rad-
ní a zmocněnec rady města pro stav-
bu zimního stadionu Ing. Jan Meca.

Moderní řešení, technologie 
i vzhled
Předmětem projektu je výstavba zce-
la nového sportovního komplexu, 
zimního stadionu, který bude umís-
těn na pozemku stávajícího hřiště 
SPŠ a OA Bruntál v Kavalcově ulici 
v Bruntále (s areálem stávající ledo-
vé plochy v ulici U Stadionu se po-
čítá pro stavbu zcela nového atletic-
kého stadionu, na který město tak-
též žádá dotaci).

Objekt nového zimního stadio-
nu je navržen na ploše 3580 m2. 
Ledová plocha má rozměry 26x60 
m a je zastřešena obloukovou kon-
strukcí výšky 15 m a délky 66,5 m. 
Nosnou konstrukci zázemí tvoří mo-
nolitické železobetonové sloupy, prů-
vlaky a příčné betonové nosné stě-
ny doplněné vyzdívkami. Konstruk-
ce tribuny pro 252 diváků bude pre-
fabrikovaná.
Objekt reaguje na současnou archi-
tekturu: fasáda objektu je hmotově 
i materiálově rozdělena na tři části. 
První část tvoří oblouková konstruk-
ce, druhou část tvoří první nadzem-
ní podlaží s omítkou ve vybraném 
provedení. Třetí část tvoří dominant-

ní druhé nadzemní podlaží oblože-
né tahokovem.

Vstup do objektu je situován do-
prostřed hmoty objektu ve směru od 
městského parku. V prvním nadzem-
ním podlaží se nachází 12 šaten pro 
hokejisty, šatna pro veřejné bruslení 
včetně hygienického zázemí, kance-
lář, velín, brusírna, sušicí místnosti 
(na hokejovou výstroj), sklady, roz-
cvičovna a technologie ledové plo-
chy. V druhém nadzemním podlaží 
se nachází bufet pro 112 lidí se zá-
zemím a venkovní terasou s pergo-
lou, tribuna pro diváky s hygienic-
kým zázemím a klubovna.

Součástí projektu je kromě zříze-
ní nových parkovacích míst také vy-
budování autobusové zastávky pro 
MHD a propojovacího chodníku 
od Wellness centra k parku. Opro-
ti současnému stavu bude příjezdo-
vá komunikace řešena obousměr-
ně. Areál počítá s územní rezervou 
pro možné vybudování přírodního 
amfiteátru. w

(zdroj: Město Bruntál)
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z bruntálska

Nová zubní ordinace by se měla otevřít už od března
w

VRBNO POD PRADĚDEM 
- Nová zubní ordinace ve 
Vrbně pod Pradědem v pro-

storách bývalých jeslí na Jesenic-
ké by se mohla otevřít a začít fun-
govat už v březnu. Snad se už ne-
vyskytnou žádné další nepředví-
datelné okolnosti bránící otevření 
ordinace. Předběžnou registraci 
si vyplnilo na šestnáct set obča-
nů z Vrbna i okolí, dosud muse-
li jezdit do ordinací vzdálených 
desítky kilometrů.

Nechat si ošetřit bolavý zub 
je pro lidi z Vrbna pod Pradě-
dem a okolních obcí obrovský 
problém. Ve městě sice působní 
dva zubní lékaři, ale nové paci-
enty odmítají už několik let. Li-
dé tak musí vyhledávat ošetření 

ve městech vzdálených i několik 
desítek kilometrů. Vrbenská rad-
nice si proto vytkla za cíl tento 
nepříznivý stav změnit.
Už vloni byly v nevyužívané budo-
vě bývalých jeslí na vrbenské Jese-
nické ulici vybudovány nové ordi-
nace, ta zubní se špičkovým vyba-
vením. Problém ale nastal s perso-
nálním obsazením. Zubních lékařů 
je totiž všeobecný nedostatek a je 
nutné zdůraznit, že do našeho re-
gionu se zrovna nehrnou. Zajistit 
vlastními silami zubního lékaře je 
nad možnosti města a Vrbno pro-
to požádalo o pomoc senátora a ře-
ditele krnovské nemocnice Ladisla-
va Václavce.

Ani jemu se ale přes veškeré 
úsilí nepodařilo zajistit zuba-

ře z České republiky. „Nepři-
lákalo je ani zajištěné bydle-
ní a možnost v budoucnu pře-
vzít bezplatně ordinace,“ uve-
dl Ladislav Václavec. Bylo pro-
to nutné hledat náhradní řeše-
ní a zajistit lékaře z ciziny, a to 
ze zemí, kde je stomatologic-
ká péče na srovnatelné úrov-
ni jako v naší republice. To se 
podařilo a do našeho regionu 
bylo připraveno nastoupit šest 
zahraničních zubařů s mnoha-
letou praxí.

Problém se tedy zdál být vy-
řešený, v tom ale zasáhla vyšší 
moc v podobě koronavirové pan-
demie. „Ta nejdříve paralyzova-
la mezinárodní dopravu a poz-
ději lékařům dočasně zakázaly 

opustit stát jejich vlády. Díky 
kontaktům se nám ale podařilo 
zajistit už před časem dva další 
zahraniční zubaře,“ sdělil ředi-
tel a senátor Václavec. Tito lé-
kaři zatím vykonávají praxi pod 
dohledem svých českých kolegů 
a samostatně začnou pracovat po 
splnění všech administrativních 
podmínek.

A kdy se tedy lidé ve Vrbně 
a okolí dočkají řádné stomato-
logické péče? Není na místě la-
kovat si situaci na růžovo, přes-
to naděje tady přijde s jarem. Po-
kud se nevyskytnou nějaké další 
nepředvídatelné komplikace, tak 
by to mohlo být už v březnu. w

(zdroj: Město Vrbno pod Pradědem)

V Rýmařově půjčují knihy 
na objednávku
RÝMAŘOV - Podle jednoho z kri-
zových opatření vlády je v knihov-
nách povoleno půjčování předem ob-
jednaných výpůjček, které se mohou 
vydávat prostřednictvím výdejního 
okénka nebo bezkontaktně.

Knihy, časopisy, audioknihy 
a stolní hry si v Městské knihov-
ně Rýmařov můžete objednat 
na telefonním čísle 778 532 965 
nebo prostřednictvím e -mailu 
dospele@knihovnarymarov.cz a vy-
zvednout po předchozí domluvě 
u hlavního vchodu do knihovny. 
Hry a audioknihy je nutno vracet 
knihovnicím u hlavního vchodu do 
knihovny, knihy a časopisy je mož-

no vracet do biblioschránky umís-
těné před knihovnou.

Knihovna upozorňuje, že bib-
lioschránka je určena pouze pro 
vracení pro vracení knih a časo-
pisů zapůjčených z rýmařovské 
knihovny, nikoliv k odkládání 
nepotřebných knížek ze soukro-
mých knihovniček nebo z pozů-
stalosti. Ty můžete nabídnout 
antikvariátům nebo je vhazovat 
do kontejneru určeného k odklá-
dání vyřazeného oblečení, hra-
ček a knih (umístěn na Sokolov-
ské ulici). w

(zdroj: Město Rýmařov)

Nová zeleň podél ulic přijde na více než dva miliony 
BRUNTÁL - Dvě bruntálské ulice, 
Jesenickou a Rýmařovskou, zkrášlí 
v následujících měsících nová ze-
leň. Město na projekt ozelenění ulic 
podél hlavní silnice získalo dotaci.

Předmětem projektu je založení 
nové zeleně podél silnice I/11. No-
vé stromy a keřové výsadby zkrášlí 
tři plochy nacházející se mezi Vše-
obecným a sportovním gymnázi-
em Bruntál a posledními bytovými 
domy v Rýmařovské ulici. Funkce 
nové zeleně však bude zdaleka ne-
jen estetická.
Cílem projektu je především vy-
tvoření příjemnějšího prostředí 
pro život obyvatel Bruntálu. Po-
mocí vegetačních prvků dojde 
k odclonění a částečnému od-
hlučnění silničního provozu a dal-

ších rušivých elementů. Díky vy-
branému sortimentu rostlinných 
druhů dojde k posílení ekologic-
ké hodnoty a podpoření biodi-

verzity oproti současnému stavu.
Vznikne také nový životní pro-

stor pro drobné živočichy, přede-
vším ptactvo. Vegetační úpravy při-

nesou zlepšení podmínek pro jejich 
existenci a zvýšení početnosti popu-
lace. Vytvořením záhonů pro keřo-
vé výsadby dojde k lepšímu zasako-
vání vody a tedy rovněž ke zlepšení 
mikroklimatu.

Město na realizaci projektu 
získalo dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Celko-
vé předpokládané výdaje projek-
tu jsou 2,11 milionu korun včet-
ně DPH, dotace činí 1,12 milio-
nu, zbylou část uhradí město ze 
svého rozpočtu.

Projekt má být dokončen ještě 
v letošním roce, práce budou pro-
bíhat v době mezi březnem a lis-
topadem. w

(zdroj: Město Bruntál)
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Euroregion Praděd pokračuje v rozdělování dotací, 
připravuje se na nové programové období

w
VRBNO POD PRADĚDEM  
- Ve Fondu mikroprojektů v 
Euroregionu Praděd je stále 

dostatek finančních prostředků, kte-
ré je možné čerpat na česko-polskou 
spolupráci v oblasti kulturní, spor-
tovní, společenské, ale i na menší 
projekty investičního charakteru. 
Informovala ředitelka euroregionu 

Alena Šmigurová. Připravuje se ta-
ké nové programové období.

Euroregion Praděd před dvaceti 
lety přijal úlohu Správce Fondu mi-
kroprojektů. Díky této činnosti bylo 
na české straně euroregionu realizo-
váno již více než 600 projektů s cel-
kovou dotací přes 170 milionů ko-
run. Pro současné programové ob-

dobí na léta 2014 až 2020 bylo do 
Fondu mikroprojektů vEuroregio-
nu Praděd vyčleněno přes 9,6 mili-
onů euro, z toho pro českou stranu 
necelých 3,8 milionů euro, pro pol-
skou stranu přes 5,8 milionů euro.
„Ačkoliv se blíží konec tohoto pro-
gramového období, ve Fondu mik-
roprojektů na české straně Eurore-

gionu Praděd je stále dostatek fi-
nančních prostředků, které je mož-
né čerpat na česko-polskou spolu-
práci v oblasti kulturní, sportovní, 
společenské, ale i na menší projek-
ty investičního charakteru,“ řekla 
ředitelka Euroregionu Praděd Ale-
na Šmigurová.
Na rok 2021 jsou naplánovány tři příjmy projektových žádostí. Ten 

první byl ukončen ke dni 17. úno-
ra 2021, druhý byl stanoven na 26. 
května 2021, třetí proběhne v září. 
Žadatelé však musí mít na pamě-
ti, že realizace všech projektů mu-
sí být ukončena nejpozději do 31. 
prosince 2022.

„Současný nepříznivý vývoj ko-
ronavirové epidemie česko-pol-
ské spolupráci příliš nepřeje. Řa-
da projektů prodlužuje svoji reali-
zaci a posouvá aktivity. Je zde re-
álné riziko, že pokud se situace v 
dohledné době výrazně nezlepší, 
dojde k nedočerpání celého fon-
du. Abychom této situaci předešli, 
doporučuji našim žadatelům plá-
novat své aktivity tak, aby je bylo 
možné uskutečnit také online for-
mou a realizace projektu tak neby-
la narušena,“ pokračovala ředitel-
ka Šmigurová.

Euroregion Praděd 
se připravuje na nové 
programové období
Souběžně s implementací stávají-
cího programu se Euroregion Pra-
děd již připravuje na nové progra-
mové období. Nezbytnou podmín-
kou je zpracování Strategie rozvoje 
česko-polské spolupráce v Euroregi-
onu Praděd, na jejíž aktualizaci eu-
roregion nyní pracuje.

„Podoba Fondu mikroprojektů na 
léta 2021 až 2027 zatím ještě nemá 
jasné obrysy, avšak euroregiony by 
se opět měly aktivně podílet na jeho 
implementaci. Společně se zástupci 
ostatních euroregionů poukazuje-
me na slabá místa současného fon-
du a usilujeme o lepší podmínky v 
příštím období. Výsledkem těchto 
snah je příslib zástupců Minister-
stva pro místní rozvoj (MMR), že 
pro žadatele Fondu mikroprojektů 
bude v příštím programovém ob-
dobí připraven samostatný, a hlav-
ně jednodušší systém pro podávání 
a administraci projektových žádos-
tí,“ dodala k nově připravovanému 
programovému období Šmigurová.
„Záměrem MMR je rovněž výrazně 
zjednodušit vykazování výdajů pro-
jektu v rámci závěrečného vyúčtování 
tak, že by podstatná část výdajů byla 
hrazena formou paušálu, a nikoliv pří-
mým vykazováním, které bylo mnoh-
dy složité a neefektivní. Věříme, že ty-
to změny přispějí k většímu zájmu z 
řad našich žadatelů a že se tak poda-
ří opět realizovat spoustu zajímavých 
projektů, jež povedou nejen k podpoře 
česko-polské spolupráce, ale v koneč-
ném důsledku k rozvoji celého pří-
hraničí,“ v závěru řekla ředitelka Eu-
roregionu Praděd Alena Šmigurová. w

(zdroj: STA)

Ve Vrbně budou očkovat také praktičtí lékaři 
VRBNO POD PRADĚDEM  - 
Zájemci o očkování proti koronavi-
ru se mohou od 1. března začít ob-
jednávat u svých praktických léka-
řů. Podmínkou je, že jsou již přihlá-
šeni v centrálním registračním sys-
tému. Výzva je určena už také pro 
občany ve věku od 70 let výše a po-
stupně také občany mladší. Termíny 
očkování stanoví po 1. březnu sami 
lékaři, podle dodávek vakcín a stří-
kaček do ordinací. Ve Vrbně budou 
očkovat všichni tři praktičtí lékaři.
Na pět tisíc praktických lékařů v celé 
České republice se bude moci od 1. 
března zapojit do očkování občanů 
proti koronaviru Covid-19. Na po-
stupu se dohodlo Sdružení praktic-
kých lékařů s Ministerstvem zdra-
votnictví.

Jak se přihlásit
1. krok
Podmínkou pro očkování je regist-
race občanů (nyní seniorů v dané 
věkové skupině 80+ a70+) do cent-
rálního registračního systému. Tam 

zadají své základní 
údaje a získají kód, 
PIN1. Kdo potře-
buje s registrací po-
moci a nemůže se 
obrátit na své dě-
ti či vnoučata, to-
mu jsou připrave-
ni pomoci určení 
pracovníci radni-
ce a také ve Střeše.
2. krok
Zájemci o očková-
ní se po registraci 
mohou přihlásit 
svému praktické-
mu lékaři, s nímž si pak dohodnou 
možný termín očkování. Ten určí 
právě lékař podle podmínek stano-
vených státem a Moravskoslezským 
krajem. Očkování si budou organizo-
vat lékaři podle toho, kdy dostanou 
potřebné vakcíny, stříkačky a injek-
ce. Zatím je k dispozici nemají, tedy 
ani nemohou své pacienty očkovat.
3. krok
Buďte trpěliví, řiďte se pokyny své-

ho lékaře! Lidé, kteří v centrálním 
registračním systému už získali kód 
PIN2, který potvrzuje termín očko-
vání ve vybraném očkovacím cent-
ru (nejblíže v Bruntále či Krnově), 
by měli na očkování jet. Pokud ra-
ději chcete očkování svým praktic-
kým lékařem ve Vrbně, registraci do 
očkovacího centra včas zrušte, abyste 
umožnili jiným dát se očkovat. Re-
gistrační systém Vás včas upozorní 

na poslední možnost zrušení rezerva-
ce, a také na platný termín očkování. 
Ve Vrbně budou očkovat MUDr. Eva 
Matelová, MUDr. Zuzana Martínko-
vá a MUDr. Otakar Kopřiva, a to pod-
le možností. Vakcíny jsou do ČR do-
dávány postupně, se zpožděním a za-
tím jich není dostatek. Praktičtí léka-
ři a zdravotníci v očkovací centrech 
nemohou očkovat občany bez před-
chozí registrace v národním registrač-
ním systému a objednání v ordinaci. 
Praktickým lékařům se mohou hlásit 
nejen nejstarší senioři, ale také lidé 
ve věku nad 70 let. Postupně pak ta-
ké lidé mladší. To umožní do ordina-
cí objednávat potřebný počet dávek. 
Telefonický kontakt na praktické 
lékaře:
MUDr. Eva Matelová - 
tel. 554 752 091
MUDr. Zuzana Martínková - 
554 751 931
MUDr. Otakar Kopřiva - 
554 751 605

(zdroj: Město Vrbno pod Pradědem)



6

Na odběrovém místě Nemocnice AGEL Podhorská v Bruntále 
mohou pacienti nově podstoupit PCR test pomocí vzorku ze slin

w
BRUNTÁL - Nemocnice 
AGEL Podhorská používá na 
svém odběrovém místě v Brun-

tále novou neinvazivní a pohodlněj-
ší formu testování RT -PCR k proká-
zání přítomnosti viru SARS -CoV-2. 
A to jednoduše pomocí odběru vzor-
ku slin.
Ve středu 10. února přivezli zástupci 
společnosti AGELLAB do nemocni-
ce první várku nových testovacích 
sad. „Během informační schůzky 
seznámili zástupci AGELLAB ses-
třičky z COVID odběrového místa 
s novými sety a proškolili je v tech-
nice odběru vzorků u pacientů, kte-
ří si RT -PCR testování ze slin zvo-
lí. Od středy si pacienti indikova-
ní hygienickou stanicí či lékařem, 

mohou vybrat, zda preferují klasic-
ký stěr z nosohltanu, či testování 
ze slin,“ informuje místopředsed-
kyně představenstva Mgr. Marce-
la Kadlecová.
Odběr vzorku ze slin je velmi jed-
noduchý. „Stačí dodržet následující 
podmínky: alespoň 10 minut před 
odběrem nekouřit, nepít, nejíst, ani 
nežvýkat žvýkačku. Při odběru pár-
krát zakašlat do roušky a vyplivnout 
sliny do trychtýřku. Doba vyhodno-
cení výsledku testu ze slin je totožná 
s testováním pomocí stěru z nosohl-
tanu, tedy 24 až 48 hodin. Výsledek 
obdrží pacient formou SMS zprávy 
a emailem,“ dodává Mgr. Kadlecová.
Kromě PCR testů, které jsou urče-
ny pro pacienty indikované krajskou 

hygienou nebo praktickým lékařem, 
nabízí na odběrovém místě Nemoc-
nice AGEL Podhorská v Bruntále 
také antigenní testování veřejnosti 
zdarma (testy jsou hrazeny ze zdra-
votního pojištění). Antigenní testo-
vání probíhá výtěrem z nosohltanu 
a výsledek je k dispozici do 20 mi-
nut. Na antigenní testy se občané 
mohou přihlásit každé tři dny po-
mocí reservačního systému. Odkaz 
na reservační systém zveřejnila ne-
mocnice také na svých webových 
stránkách.
Testování samoplátců v tuto chví-
li bruntálské odběrové místo nena-
bízí. w

(zdroj: AGEL, a. s.)

Rehabilitační program pro pacienty s prodělaným 
onemocněním COVID-19 hradí pojišťovna
RÝMAŘOV/BRUNTÁL - Mno-
ho pacientů, kteří prodělali 
onemocnění COVID-19, i po 
úspěšném vyléčení trápí nepří-
jemné a přetrvávající obtíže. 
Dušnost, únava, pokles fyzic-
ké i psychické kondice, bolesti 
kloubů a svalů jsou nejčastěj-
ší z nich. Právě pro tyto paci-
enty je určen rehabilitační pro-
gram, který je zaměřen na zmír-
nění dechových obtíží, posílení 
oslabeného svalstva, zvýšení de-
chové kapacity a celkové kondi-
ce. „Součástí programu jsou de-
chová cvičení a inhalace, indi-
viduální i skupinová kondiční 
cvičení, fyzikální terapie k po-
sílení ochablého svalstva, me-
chanoterapie pomocí rotope-
du, chodicího pásu nebo sys-
tému Redkord, relaxační, pří-
sadové a vířivé koupele a cviče-

ní v bazénu,“ popisuje vedou-
cí fyzioterapeutka rehabilitač-
ní ambulance v Bruntále Ivana 
Mročková s tím, že rozsah a in-
tenzita procedur jsou individu-
alizovány s přihlédnutím k vě-
ku, aktuálnímu stavu a přidru-
ženým onemocněním pacienta.

Do programu, který je hrazen 
ze zdravotního pojištění, jsou 
pacienti zařazováni na základě 
doporučení praktického lékaře, 
ošetřujícího lékaře při propuště-
ní z hospitalizace nebo ambulant-
ního specialisty. Na přání pacien-
ta mohou být procedury doplně-
ny o masáže.
„Pro pacienty s omezenou mobi-
litou připravujeme pobytovou for-
mu rehabilitace za hospitalizace 
na Oddělní rehabilitace a fyzikál-
ní medicíny v Rýmařově“ uzavírá 
Ivana Mročková. w

Omezení vzniklé pandemií 
využívají nemocnice prakticky 
k modernizaci prostředí

RÝMAŘOV/BRUNTÁL - Koro-
navirová epidemie i nadále výrazně 
ovlivňuje každodenní provoz ne-
mocnic. Kvůli nutnosti navýšit po-
čet covid lůžek musela Nemocnice 
AGEL Podhorská dočasně pozastavit 
chod rehabilitačního lůžkového od-
dělení v Rýmařově. Prostory i přesto 
nezejí prázdnotou, ale vládne zde či-
lý pracovní ruch.

V Nemocnici AGEL Podhor-
ská využili prázdné prostory re-
habilitačního lůžkového odděle-
ní po svém a pustili se do rekon-
strukce dvou hygienických za-
řízení, z nichž jedno je na nad-
standardním pokoji. Z původní 
jedné místnosti, ve které se na-
cházela toaleta i sprchový kout 
jsou nyní nově místnosti dvě. 
„Oddělení toalety od samostatné 
koupelny je pro pacienty ubyto-
vané na standardním pokoji be-
zesporu pohodlnější. Nové dis-
pozice zajišťují pacientům vět-
ší soukromí a příjemnější pobyt 
během lůžkové péče na našem 
oddělení,“ říká Jana Suchánko-
vá, staniční sestra rehabilitační-
ho oddělení Nemocnice AGEL 
Podhorská.

Jana Suchánková stejně jako 
ostatní zaměstnanci zmiňova-
ného oddělení již více než mě-
síc vypomáhají na COVID od-
dělení na pracovišti nemocnice 
v Bruntále. „Je to docela velká 
změna. Z rehabilitačního oddě-
lení, kde máme svůj sehraný tým 
a domovskou půdu pod nohama, 
jsme v podstatě den ze dne pře-
stoupili na COVID oddělení. Kro-
mě ochranných obleků a ostat-
ních ochranných pomůcek, kte-
ré se po několikahodinové práci 

stávají pro nás všechny opravdu 
nekomfortními, je i náplň práce 
a nový pracovní tým nevšední 
zkušeností. Myslím si, že všech-
na děvčata z rehabilitačního od-
dělení se této výzvy chopila sta-
tečně a zodpovědně, ať už pra-
cují na COVID oddělení nebo na 
COVID odběrovém místě,“ dodá-
vá Jana Suchánková.

Modernizuje se také v Bruntále
Kromě větší rekonstrukce na re-
habilitačním oddělení na praco-
višti v Rýmařově, která probíhá 
za spolupráce s Městem Rýma-
řov, se renovace v podobě nové 
výmalby, dočkala také gastro-
enterologická ambulance a uro-
logická ambulance v Bruntále. 
Další stavební úpravy nyní če-
kají prostory, do kterých by se 
v budoucích měsících měla pře-
sunout ordinace praktické lékař-
ky MUDr. Veroniky Stanovské, 
kterou nemocnice zřídila v říj-
nu minulého roku.

„Zájem pacientů o přihlášení 
k paní doktorce je velký a kapa-
cita se poměrně zdatně plní. Prá-
vě z důvodu velkého nárůstu pa-
cientů, kteří se přihlásili do péče 
naší paní doktorky, jsme se roz-
hodli, zřídit ordinaci ve větších 
zmodernizovaných prostorách 
v nemocnici v Bruntále, které 
poskytnou nejen větší komfort 
pro práci paní doktorky a sestřič-
ky, ale také větší soukromí kaž-
dému pacientovi,“ poznamenal 
předseda představenstva Nemoc-
nice AGEL Podhorská Ing. Pavel 
Kameník. w

(zdroj: AGEL, a. s.)

Novinky v Nemocnici AGEL Podhorská a.s. – Bruntál a Rýmařov
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Druhá etapa průmyslové zóny má konečně prvního investora. 
Místní firma zde postaví závod za více než sto milionů korun.
w

KRNOV - Do konce letošní-
ho roku přesune své podniká-
ní do druhé etapy průmyslo-

vé zóny v Červeném dvoře krnovská 
firma DMHERMES TRADE. Závod, 
jehož výstavba již byla zahájena, za-
plní téměř třetinu z desetihektarové 
plochy. Do areálu firma zainvestuje 
108 milionů korun bez DPH a bude 
v něm zaměstnáno šedesát až sedm-
desát pracovníků.

Podnik bude tvořit výrobní hala, 
administrativní část a skladová ha-
la surovin a hotových výrobků, vše 
jako jeden celek. „Se stavbou by-
chom měli být hotovi do konce srp-

na a do průmyslové zóny se chceme 
kompletně přestěhovat do závěru le-
tošního roku,“ uvedl jednatel firmy 
Thomas Melios.
V závodu bude umístěno několik 
linek. Automatická linka na výro-
bu ovocných a proteinových tyči-
nek, plnící linka na datlový sirup 
a stoprocentní přírodní balsamikový 
krém s ovocnými příchutěmi a prů-
myslová výrobní linka pro přípravu 
speciálních kaší bez přidaného cuk-
ru. Společnost má dále záměr dová-
žet komodity zdravé výživy z třetích 
zemí a přebalovat je do uživatelsky 
přívětivého balení, vhodného pro 

evropský trh.
Druhá etapa průmyslové zóny 

v Červeném dvoře má rozlohu dese-
ti hektarů. Vznikla za přispění státu, 
který finančně podpořil vybudování 
technické a dopravní infrastruktury 
za 63 milionů korun. Město zde stále 
nabízí k prodeji volnou plochu o roz-
loze 75 230 metrů čtverečních. Ce-
na pozemku je minimálně 325 ko-
run za metr čtvereční plus příslušná 
sazba DPH. V území jsou vybudová-
ny veškeré inženýrské sítě a staveb-
ní objekty, jako splašková a dešťová 
kanalizace, vodovod, elektrická pří-
pojka nízkého napětí a trafostanice, 

přípojka plynu, chodníky a autobu-
sové zastávky, zóna je napojena na 
komunikaci I/57.
„Z hlediska využití je podporován ze-
jména zpracovatelský průmysl, stra-
tegické služby a technologická cent-
ra. V průmyslové zóně nelze umístit 
investice, které by využívaly pozem-
ky pro pěstování rostlin a chov živo-
čichů. Vzhledem k tomu, že zóna by-
la vybudována za přispění státu, mu-
sí být podnikatelský záměr každého 
investora před uzavřením smlouvy 
projednán s Ministerstvem průmy-
slu a obchodu ČR, jako s poskyto-
vatelem dotace, a Zastupitelstvem 

města Krnova,“ řekla referentka pro 
podporu podnikání Melita Vodičko-
vá. Více informací k průmyslové zó-
ně a dalším investičním příležitos-

tem v Krnově najdete na webu kr-
novinvest.cz. w

(zdroj: Město Krnov)

Nejčastější výtka k MHD? Obsluha průmyslové zóny.
KRNOV - Více než 170 responden-
tů se zúčastnilo lednového dotazní-
kového šetření zaměřeného na spo-
kojenost s krnovskou městskou hro-
madnou dopravou (MHD). Jejich 
podněty se nyní bude zabývat do-
pravní expert Vladimír Návrat, kte-
rý s městem spolupracuje na přípra-
vě výběru dopravce, jež bude od ro-
ku 2022 po dobu deseti let zajišťo-
vat provoz MHD. Dopravní společ-
nosti chce město požádat o předlo-
žení nabídky nejpozději 1. května.
„Co mě z podnětů občanů v dotaz-
níkovém šetření asi nejvíce bilo do 
očí, je připomínka k obsluze průmy-
slové zóny v Červeném dvoře. Na 
to se podívám. Je ještě čas, abych 
to upravil,“ uvedl Vladimír Návrat 

na únorovém zasedání zastupitel-
stva města, kde zastupitelům před-
stavil souhrn doporučení pro výběr 
nového dopravce.
Z jeho návrhů vyplynulo, že město 
by mělo zachovat současný počet li-
nek, tedy sedm, a také počet vozidel, 

které je obsluhují a ročně najezdí 280 
tisíc kilometrů. Autobusů je nyní šest 
a jeden náhradní. Jejich budoucí po-
čet ale může ovlivnit zvolený druh po-
honu. „Bude záležet na zadání města, 
které musí rozhodnout, zda autobusy 
mají jezdit na naftu, CNG nebo elek-

trický pohon. Kdyby se rozhodlo, že 
chce pouze elektřinu, počet autobu-
sů by musel být s ohledem na nut-
nost dobíjení a omezený počet kilo-
metrů ujetých na jedno dobití o dva 
vyšší. Z vozidel by navíc mělo být jed-
no kratší, a to kvůli točně na Cvilí-
ně. Je možné také rozhodnout o ob-
služnosti okrajových částí města, je-
jichž obyvatelé využívají MHD mini-
málně, jiným režimem, například ci-
ty taxi. To je ale už politické rozhod-
nutí. V každém případě by autobu-
sy měly být nízkopodlažní,“ řekl Vla-
dimír Návrat.
Zůstat by mělo současné trasování 
linek, včetně linky 801, která jezdí 
od nemocnice přes Kostelec a SPC do 
Petrova dolu. „V dotaznících jsem se 

setkal s kritikou, že jednička je okruž-
ní a pomalá, ale když se podíváme na 
její využití, tak ona skutečně fungu-
je. Navíc se nám pro rychlejší přesun 
z SPC k nemocnici už podařilo za-
vést kratší spojení, a to linku 803,“ 
uvedl starosta Tomáš Hradil, který 
zdůraznil, že MHD v Krnově má vel-
kou konkurenci v pěší chůzi a cyklo-
dopravě, kterou v letošním roce po-
sílí nová služba sdílených jízdních 
kol. „U nás se velmi rychle dostane-
te pěšky nebo na kole kamkoli. Tou 
hlavní skupinou v MHD proto zů-
stanou žáci, senioři a pracovníci vel-
kých krnovských firem či nemocni-
ce, jimž by měla sloužit především,“ 
uzavřel starosta. w
(zdroj: Město Krnov)

| |
Z jeho návrhů 
vyplynulo, že město 
by mělo zachovat 
současný počet linek, 
tedy sedm, a také 
počet vozidel, které 
je obsluhují a ročně 
najezdí 280 tisíc 
kilometrů
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Ostraváci chtějí se svým unikátním konceptem 
fitnesscentra proniknout i do zbytku republiky 
w

OSTRAVA - Vypadá to po-
malu jako zázrak. Pokud se to-
tiž podíváme na sektory pod-

nikání, které nejvíce zasáhly pande-
mická opatření, bude fitness na čel-
ních příčkách. Proti proudu se však 
rozhodli jít majitelé ostravského gy-
mu Colliery CrossFit Stanislav Kup-
čík a Jan Peršín. V průběhu pande-
mie stihli nejen svůj oblíbený ostrav-
ský gym přestěhovat, ale navíc v no-
vých prostorách na ulici 1. máje ve 
Vítkovicích vybudovat místo, kte-
ré nemá v České republice obdoby.
Než se rozpovídáme o vašem no-
vém projektu, můžeme krátce za-
brousit do historie?
Začínali jsme v roce 2014 na Podě-
bradce. Poměrně brzy následoval pře-
sun do prostor na Mírové ulici, kde 
jsme mohli Ostravákům poprvé na-
plno ukázat naši představu klasické-
ho amerického gymu. To znamená 
těžký industry styl, typicky plechová 
hala, vysoké stropy. Po několika mě-
sících fungování jsme nicméně zjis-

tili, že i tahle budova nebude stačit.
Následoval další přesun?
Ne tak docela. Neustálé stěhování 
nás vyčerpávalo, tak jsme si řek-
li, že pokud máme jít opět do ně-
čeho nového, musí to být už na-
stálo, nebo minimálně dlouhodo-
bě. Nakonec jsme po mnoha peri-
petiích vybrali prostor ve Vítkovi-
cích na ulici 1. máje. Ten splňo-
val naše vize nejen co do velikos-
ti samotného místa pro cvičení, 
ale také z pohledu možného roz-
voje, který jsme měli v plánu. Ať 
už jde o Bistro, Recovery, SportsA-
cademy, nebo přidružený vzdělá-
vací institut. Celý komplex se se-
stává ze tří budov a naplno tak vy-
hovoval našim záměrům. Nicmé-
ně, tak jak popisujeme výše, celý 
ten proces se díky různým peripe-
tiím protahoval a k finálnímu od-
koupení budovy investory došlo až 
počátkem roku 2020.
S ohledem na pandemii to nebyl 
nejšťastnější start v novém.

My jsme zvyklí bojovat, navíc ce-
lý projekt byl v tak pokročilé fázi, 
že nakonec padlo rozhodnutí po-
kračovat. Dá se dokonce říci, že ko-
ronakrize nám v jistém smyslu po-
mohla. To berte lehce nadneseně, 
protože finanční ztáty jsou brutál-
ní. Nicméně, měli jsme alespoň více 
času se soustředit na budování nové-
ho. Za standardní situace bychom 
zároveň „dojížděli“ ve starých pro-
storách, budovali nové a pak se „na-
rychlo“ stěhovali.
Zmínili jste finanční ztráty, máte 
už spočítano, na kolik přišla rekon-
strukce nových prostor?
Tratíme zhruba na 200 tisících mě-
síčně. Nové prostory jen co do kom-
pletně nového designového vybave-
ní a rekonstrukce pak přišly asi na 
6 miliónů.
To není zrovna málo, jaké jsou te-
dy vaše další plány?
Málo to rozhodně není, o to víc nás 
to nutí přemýšlet a rozvíjet naše plá-
ny do budoucna. Zastavit se teď by 

byla lidově řečeno sebevražda. V prů-
behu pandemie jsme makali nejen 
na rekonstrukci, ale rozjeli jsme ta-
ké e -shop, který nám přeci jen po-
mohl zmírnit finanční dopady. Má-
me kolem sebe neuvěřitelnou komu-
nitu lidí, kteří nám fandí a nakupu-
jí u nás. Zato jim patří obrovské po-
děkování. Možná právě ta komuni-
ta, kterou jsme stvořili, upravila i fi-
nální koncept našeho gymu, který 
dnes může případně fungovat, jako 
franšíza kdekoliv v republice. V na-
šem hledáčku jsou například města 
Opava či Olomouc. Aktuálně nám 
nejvíce času zabírá příprava kampa-
ně na Hithitu.
Kampaně na Hithitu jsou nyní vel-
mi populární, čím se bude ta vaše 
lišit aby zaujala?
Neponechali jsme nic náhodě a na 
přípravě kampaně jsme spolupraco-
vali s ostravským fenoménem po-
slední doby, kterým je podle nás 
Divadlo Mír. S Albertem Čubou 
a Robinem Ferrem jsme natoči-

li kampaň, kterou jsme pojali na 
téma návrat do minulosti. Albert 
s Robinem v ní budou prezentovat 
jak starý gym, tak ten nový. Nebu-
de chybět ani papírový DeLorean. 
Celé by to mělo popisovat náš vý-
voj završený vybudováním Collie-
ry komplexu, který je špičkou ve 
střední Evropě. Víc bychom nera-
di prozrazovali. Jen snad, že toto vi-
deo bude fungovat jako intro pro ce-
lou kampaň, následovat bude zhru-
ba 30 až 45 minutový dokument.
Co tedy získají za odměnu vaši při-
spěvatelé?
Jednou z odměn bude lístek do ki-
na na promítání tohoto dokumen-
tu. Navrch dostanou od dalšího part-
nera Los Capolitos misku nachos se 
salsou. Z dalších můžeme vyjmeno-

vat jednu z pecek, kterou bude člen-
ství Colliery NAFURT. Určitě zau-
jme také možnost koupě vouche-
ru na hodinu tréninku pro handi-
capovaného člena, kdy druhou ho-
dinu přidávají naši trenéři zdarma. 
Tohle je jen malá ochutnávka, pře-
ci jen chceme zůstat opravdu troš-
ku tajemní.
Kdy bude kampaň spuštěna a máte 
představu o cílové částce?
Startujeme právě v těchto dnech – 
v pátek 26.02. 2021 v 18:30! Ne-
budeme ukrývat, že bychom rádi 
co nejvíce, především proto, aby-
chom mohli ukázat lidem v celé re-
publice, co se nám podařilo v Ost-
ravě vybudovat. Naše ambice je do-
sáhnout si v rámci prvního „nakop-
nutí“ na 400 000 korun. w

Na startu loňského roku byla návštěvnost kraje rekordní, pak přišel tvrdý pád
KRAJ – Po rekordním roce 2019, 
kdy do Moravskoslezského kraje při-
cestovalo poprvé v historii více než 
milion návštěvníků, nastal zlom. Po 
mnohaletém nárůstu přišel kvůli ko-
ronavirové krizi propad. V roce 2020 
klesla návštěvnost kraje oproti pře-
dešlému roku o necelých 40 procent. 
Celostátní meziroční pokles byl do-
konce 51 procent.
„Rok 2020 začal z hlediska příjezdo-

vého cestovního ruchu v Moravsko-
slezském kraji velmi slibně. V lednu 
a v únoru se v hromadných ubyto-
vacích zařízeních ubytovalo o 15 ti-
síc návštěvníků více než ve stejném 
období vloni. Přesto nám koronavi-
rová krize udělala tlustou čáru přes 
rozpočet. Návštěvnost našeho kra-
je i zbytku republiky potvrzuje, jak 
náročný rok za sebou turismus má,“ 
uvedl náměstek hejtmana Moravsko-

slezského kraje pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch Jan Krkoška a upřes-
nil, že meziročně návštěvnost naše-
ho regionu poklesla o 39,5 procen-
ta. V hromadných ubytovacích za-
řízeních si v roce 2020 zaplatilo po-
byt 615 685 hostů, což bylo o 400 
061 méně než v roce 2019.
„Čísla nám nepomohlo dorovnat ani 
uvolnění restrikcí v letních měsících, 
které vedlo k obrovskému zájmu o do-

volenou v Česku. O více než pět pro-
cent vzrostl zájem o turistickou ob-
last Beskydy-Valašsko. Oblast Jese-
níky-východ nalákala v červenci, sr-
pnu a září oproti loňskému letnímu 
kvartálu o skoro devět procent více 
výletníků. Dokonce i celoroční prů-
měrný počet nocí, kdy se u nás tu-
risté zdrželi, se z loňských 2,8 zvýšil 
na celé 3 noci.  Přesto se na turismu 
těch 128 dní, kdy bylo v minulém ro-

ce omezeno poskytování ubytovacích 
služeb, hodně podepsalo,“ řekl ná-
městek hejtmana kraje Jan Krkoška.
I přes složitou situaci však bylo v 
Moravskoslezském kraji zrealizo-
váno na poli turismu mnoho skvě-
lých projektů. Ať už se jednalo o 
Vstupy do atraktivit Moravskoslez-
ského kraje zdarma nebo mediální 
kampaň Máme světový kraj. „Po 
loňském úspěchu prvního ročníku 

soutěže Cen cestovního ruchu Mo-
ravskoslezského kraje jsme se roz-
hodli uspořádat i druhý ročník. Ta-
ké prostřednictvím této ankety by-
chom chtěli kvalitní projekty ocenit 
a subjekty v cestovním ruchu v této 
nelehké době alespoň trochu moti-
vovat,“ sdělil ředitel destinační spo-
lečnosti Moravian-Silesian Tourism 
David Karčmář. w
(zdroj: MSK)
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bydleníin fo  téma

Při plánování rekonstrukce bytu či domu je důležité vědět, jak 
v něm chceme bydlet
Rekonstrukce je nutný proces, pří-
padě zanedbané údržby, nebo ma-
jitele objektu, případně se změnou 
užívání bytu, domu apod.

Jak začít s rekonstrukci?
Pro úspěšnou rekonstrukci bytu, či do-
mu je nutné stanovit kritéria podle kte-
rých si majitel vybere to nejvhodnější 
řešení. Zjednodušeně se dá říct, že pro 
rekonstrukci existuje většinou omeze-
ný počet řešení, která nám „padnou“. 
Základem pro úspěšnou rekonstrukci 
je dobře zvolený záměr pro využití by-
tu – dobrá dispozice, funkce jednot-
livých místností, uspořádání k světo-
vým stranám apod. Prostě musíme si 
představit využití celého rekonstruo-
vaného bytu, či domu.

Dá se rekonstrukce rozdělit na 
jednotlivé fáze?
Rekonstrukce se dá dělit na jednot-
livé fáze, které musí navazovat na 
sebe. První fáze je definitivní urče-
ní potřeb. V této fázi rekonstrukce 
musíme určit místnosti, které v by-
tě potřebujeme a představíme si je-
jich využití – ložnice, pokoje, ku-
chyň, koupelna, sociální zařízení, 
pracovna. Tyto představy je nutné 
rozmístit do půdorysu tak, aby od-
povídaly našim představám. Dobré 
je stanovit několik variant, ze kte-
rých je možné vybrat konečné řešení.

Co projektová dokumentace?
Chceme -li rekonstruovat a máme 
představu co chceme je čas se ob-
rátit na architekta, kterému sdělíme 
své představy a požadavky. Projekč-
ní kancelář provede zaměření skuteč-
ného stavu, pokud není k dispozici. 
Následně architekt zpracuje studii pro 
rekonstrukci. Standardní je, že archi-
tektonická kancelář připraví budou-
címu stavebníkovi několik návrhů, ze 
kterých se vybere optimální návrh.

Návrh je hotov, můžeme začít 
s vlastní rekonstrukcí?
Zdaleka ještě není příprava u kon-
ce. Teprve nyní projektanti začnou 
se zpracováním projektové doku-
mentace, jejíž součásti je zpracová-
ní statické části PD, posouzení po-
žárního řešení stavby, projekt elekt-
ro, zdravotně technických instalací, 
vytápění, vzduchotechniky a další. 
Podle rozsahu ještě případně před-
jedná řešení s orgány státní správy:

hygienikem, hasičským záchran-
ným sborem, orgány péče o život-
ní prostředí apod.
Z této spolupráce, kterou koordinu-
je architekt, vyrůstá konečná verze 
řešení. Závěrem zpracuje projektant 
položkový rozpočet cele rekonstruk-
ce, aby investor věděl kolik ho bude 
tato investice stát.

Kdo zajistí pro stavebníka 
stavební povolení?
V případě, že máme v ruce úplnou 
projektovou dokumentaci, začíná pro-
ces s vyřízením stavebního povolení. 
Tady má stavebník několik možností:
- Požádá příslušný Stavební úřad 
sám, tady může nastat problém 
s tím, že stavebník není odborní-
kem na danou problematiku a mů-
že si přivodit spoust nepříjemných 
chvil a těžkostí.
- Požádá architekta a zpracovatele 
projektu o vyřízení stavebního po-
volení. Projektant je odborník na tu-
to činnost a zná veškeré povinnosti 
spojené s žádosti o stavební povolení.
- Požádá stavebního inspektora o vy-
dání stavebního povolení. Stavební in-
spektor je odborná osoba oprávněná 
k vydání stavebního povolení. V tomto 
případě stavebník ušetří spoustu času.
Vydání stavebního povolení (staveb-
ní souhlas) stavebním úřadem je dle 
stavebního zákona do 30 dnů od po-
dání žádosti.
V případě, že stavebník požádá o vy-
dání stavebního povolení stavební-
ho inspektora, doba vydání povolení 
trvá cca 14 dnů od podání žádosti.

Máme stavební povolení, 
můžeme začít rekonstrukci 
nebo nás čeká ještě nějaké 
překvapení?

Ano, máme stavební povolení a mů-
žeme stavět. Jedno z řady doporu-
čení zní: dobu, po kterou státní or-
gány schvalují projekt rekonstruk-
ce, vhodně využijeme k výběru do-
davatelské stavební firmy.
Pokud je projektová dokumentace 
rekonstrukce dobře a dostatečně po-
drobně zpracována, může stavební 
firma poměrně korektně zpracovat 
cenovou nabídku. Tady chci podotk-
nout, že čím je vyšší stupeň projek-
tové dokumentace zpracován (nej-
lépe projekt pro realizaci stavby) tím 
je cenová nabídka přesnější. Zde je 
potřeba sledovat dvě věci. Ne vždy je 
nejlevnější firma ta nejlepší.
Seriózní a kvalitní firma poskytu-
je stavebníkovi dobrý záruční a po-
záruční servis a to je pro stavebníka 
obrovská výhoda. Všechny tyto sku-
tečnosti ukazují, který zhotovitel je 
ten nejvýhodnější. Proto je lépe dát 
na doporučení důvěryhodné osoby, 
nebo si prohlédnout některou z refe-
renci - staveních úprav, které již firma 
realizovala. Ve výběru firmy je nut-
né rovněž dbát na odbornou způso-
bilost firmy – zda její zástupci jsou 
odborníci v oboru stavební činnos-
ti. Rovněž požadavek na předložení 
certifikátů, které firma vlastní hodně 
napoví a pomůže při výběru firmy.

Co vícepráce? V současné době 
se často stává, že firma zakázku 
v rámci nabídky podhodnotí 
a následně vyžaduje po 
stavebníkovi více náklady.
Tady si musíme uvědomit, čím je 
projekt dokonalejší a kvalitní, tím 
je riziko s víceprácemi menší. Nic-
méně, může se stát, že u rekonstruk-
cí se nějaké nepředvídané věci obje-
ví. Uvědomte si, že rekonstrukce se 

provádí většinou na starších případ-
ně hodně starých domech. V době 
kdy se rekonstruované domy stavě-
ly, byly nároky na stavbu, na ma-
teriály zcela odlišné než jsou v sou-
časné době.
I tady platí jedno z doporuče-
ní: v případě, že nejste odborní-
ci v oboru stavebnictví, zajistěte si 
na svou rekonstrukci stavební do-
zor. Většinou jsou to osoby, nebo 
firmy s autorizací pro výkon těch-
to prací a tito odborníci dovedou 
rozpoznat zda vícepráce je opráv-
něná nebo není.Můžete tím ušet-
řit spoustu financí. A podhodno-
cená nabídka? Jak bylo již zmíně-
no v případě nejlevnějších nabí-

dek, ne vždy ta nejlevnější je ta nej-
výhodnější. V případě výběru fir-
my musíte posoudit Váš rozpočet, 
který zpracoval projektant s nabíd-
kovou cenou.

Co dál, už můžeme stavět?
Po výběru stavební firmy nás čeká 
ještě odsouhlasení smlouvy o dílo. 
Do této je nutné napsat vše, co je 
potřebné - základ pro smlouvu je:
- jméno objednatele a zhotovitele
- specifikace prováděných prací 
(přesná)
- cena díla
- termín zahájení a dokončení
- ostatní skutečnosti, která považujeme 
za důležité, jako je splatnost faktur apod.

Dávejte si pozor na poskytnutí zálohy 
na provedené práce. Tady doporuču-
ji neposkytovat, raději stanovte krat-
ší dobu splatnosti za provedené prá-
ce. V případě, že si vyberete osobu, 
která Vám bude vykonávat stavební 
dozor určitě bude v této fázi hodně 
nápomocný a v průběhu rekonstruk-
ce se smlouvou bude často pracovat.
Po podpisu smlouvy už zbývá část 
vlastní stavby, kdy je nutné jednot-
livé kroky, postupy dohodnou pře-
dem formou harmonogramu. Tato 
příprava až po vlastní realizaci vy-
padá velmi složitě, ale nepodceňuj-
te jednotlivé kroky, mohlo by se to 
vymstít na konci díla, nebo v prů-
běhu rekonstrukce. w
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Zvažujete výměnu oken? Nenechte se napálit!
Zima pomalu končí. Mnohé z 
nás opět přesvědčila, že otřepa-
né „topení Pánu bohu do oken“ 
se opravdu nevyplatí. Platí to v 
podstatě doslova. Když pomine-
me všechny ostatní příčiny úni-
ků tepla z domu či bytu, jedno 
místo je opravdu nejpodstatněj-
ší. Jsou to právě okna. Pokud jste 

je ještě nevyměnili, možná nade-
šla ta pravá chvíle. Proto dbejte 
při výběru firmy na výměnu oken 
či dveří těchto rad: 
- při výběru dodavatele oken nebo 
dveří dbejte hlavně na kvalitu dodá-
vaných výrobků i prováděných prací, 
dbejte také na jeho tradici a reference
- dívejte se na konečnou nabíze-

nou cenu, ne na výši poskytova-
ných slev, které jsou mnohdy za-
vádějící, důsledně si porovnejte na-
bídky, aby jejich obsah co se týče 
výrobků a prací byl shodný (stej-
né počty a typy oken, dveří, stej-
ný rozsah prací, stejné příslušen-
ství…. až pak se dají ceny v na-
bídkách porovnat) w

Srdcem každého domova je kuchyň
Pokud se rozhodneme zrekonstruo-
vat kuchyň, není od věci svůj záměr 
zkonzultovat s odborníky. Ti pomů-
žou navrhnout vhodné rozmístění 
spotřebičů a přípravných ploch, roz-
místí úložné prostory podle budou-
cích potřeb kuchaře. Kuchyň rozdě-
lí do dílčích zón, které na sebe ply-
nule navazují a ulehčují pohyb po 
kuchyni.

Uspořádání kuchyně
Varné centrum, jak se říká varné des-
ce, troubě a odsavači, bývá zpravidla 
na jedné straně kuchyně, nejčastě-
ji po pravé ruce od hlavní pracov-
ní plochy. Je třeba, aby kolem var-
né desky bylo dostatek odkladné-
ho místa na obou stranách. Trouba 
se velmi často v moderních kuchy-
ních umísťuje do úrovně očí a ma-
nipulace s horkými pekáči je tak 
pohodlnější a bezpečnější. Uvolně-
ný prostor pod varnou deskou se 
pak může využít jako úložný pro-
stor pro hrnce a jiné nádobí na va-
ření. Na levé straně kuchyňské linky 
pak navazuje mycí centrum, což je 
dřez s baterií, příp. drtič a stále ob-
líbenější myčka nádobí. Mycí cen-
trum je vhodné vyvýšit oproti pra-

covní ploše, aby při mytí nádobí ne-
bolela záda. Hlavní pracovní plocha 
se nachází mezi zmiňovanými cen-
try a měla by mít 100 až 120 cm. 
Většinou na okraj kuchyňské linky 
je umisťovaná chladnička a úložné 
prostory na potraviny. Vedle sklado-
vacích prostor je dobré mít odkláda-
cí plochu, která by měla skýtat ale-
spoň 60 cm.

Jaký tvar dát kuchyňské lince?
Tvar kuchyně je nutno přizpůsobit 
členění a velikosti místnosti. Rovnou 
kuchyň, často používanou v pane-
lových domech, nejvíce nahrazují 
kuchyně s tvarem do písmene „L“. 
U takových kuchyní se často varné 
centrum umisťuje na jednu stěnu 
a mycí na druhou. V poslední do-
bě je oblíbené umísťování dřezu do 
rohu. Dalším obvyklým tvarem ku-
chyňské linky je do tvaru „U“. Není 
nutné, aby všechny tři strany kuchy-
ně byly kolem zdí, zajímavým řeše-
ním je použití odkládacího barové-
ho pultíku do prostoru, který op-
ticky odděluje kuchyň od jídelní-
ho koutu nebo obývacího pokoje. 
Méně častým prvkem v kuchyni je 
tzv. ostrůvek.

Umisťuje se doprostřed kuchyň-
ské části a měl by být alespoň 
100 cm široký. Může sloužit ja-
ko pracovní nebo odkládací plo-
cha, nebo je do něj možné zabu-
dovat mycí nebo varné centrum. 
U všech nevšedních tvarů kuchy-
ně je však nutné dodržet vzdá-
lenost 120 cm mezi jednotlivý-
mi protilehlými částmi, aby by-
lo možné zároveň otevřít dvířka 
nebo vysunout zásuvku a ještě 
kolem pohodlně projít.

První krok při výběru kuchyně
Když se rozhodneme zrekonstruo-
vat nebo vybudovat novou kuchyň, 
je dobré poradit se s odborníky a na-
vštívit specializované kuchyňské stu-
dio. Vyškolení projektanti pomohou 
nejen s optimálním rozmístěním skří-
něk a spotřebičů, ale také navrhnou 
potřebné stavební a instalační přípra-
vy. Do kuchyňského studia bychom 
měli zajít co nejdříve, když se rozhod-
neme pro novou kuchyni, rozhodně 
dříve, než propuknou stavební prá-
ce. Místnost je ještě tvárná a instala-
ce vody, elektřiny a případně plynu 
nám řemeslníci mohou upravit na 
míru. Platí obecná pravidla pro pří-

pravu těchto instalací, ale pokud již 
všechny práce koordinujeme podle 
budoucí kuchyňské linky, ušetříme 
tím čas i peníze za předělávky.
Před návštěvou kuchyňského stu-
dia si s rodinou ujasněte, jakou ku-
chyň byste si chtěli pořídit – moder-
ní, rustikální, světlou nebo tmavou. 
Ve studiu si pak prohlédněte vysta-
vené vzorky, zaměřte se na všech-
ny detaily a posuďte, zda je prove-
dení kvalitní. Zvlášť velkou pozor-
nost věnujte pantům a pojezdům zá-
suvek a ptejte se dodavatele na záru-
ku tohoto kování. Nechte si vysvět-
lit materiálové složení pracovní des-
ky a prohlédněte si napojení desek. 
Kvalitní výrobci již nepoužívají žád-
né krycí lišty a dovedou desky spojit 

tzv. zámky, které jsou naprosto rov-
né a neznatelné. Dále by vás měla 
zajímat záruka na nábytkové skříň-
ky, jakou vyžaduje kuchyň údržbu 
a jestli dodavatelská firma zajišťu-
je i montáž kuchyně. Nedílnou sou-
částí poradenství je vyhotovení gra-

fického návrhu kuchyňským archi-
tektem, který se zákazníkem připra-
ví podrobný plán kuchyně, poradí 
mu se současnými trendy a dopo-
ručí výběr zařizovacích předmětů, 
jako je osvětlení, vnitřní vybavení 
skříněk a spotřebiče. w
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Nevyhazujete peníze oknem?

w
KRNOV - Byt jako lednička, 
sauna nebo pračka? Ano, i by-
ty mají své průkazy energetic-

ké náročnosti, stejně jako elektrické 
spotřebiče. V Nových Kasárnách na 
to klademe veliký důraz.

Na štítky energetické náročnosti 
u různých elektrických spotřebičů 
jsme si už asi všichni dávno zvykli. 
Umíme se orientovat v tom, co zná-
zorňují jednotlivá písmena a barvy: 
písmeno „A“ v zeleném poli předsta-
vuje velmi úsporný a moderní spo-
třebič, naopak písmeno „G“ v čer-
veném poli znamená, že po zapoje-
ní takového „supervýhodného vý-
robku“ se elektrické hodiny mohou 
protočit „rychlostí světla“. Podle to-
ho se mnohdy také řídíme při ná-
kupu spotřebiče, protože víme, že 
čím blíže k začátku abecedy, tím ví-

ce ušetříme na účtech za elektřinu. 
Pro pořádek dodejme, že se stan-
dardně používá škála 7 úrovní: A, 
B, C, D, E, F a G.

Věděli jste však, že se stejné hod-
nocení energetické náročnosti použí-
vá i u budov, potažmo u bytů? Stejně 
jako u elektrospotřebičů i zde platí, 
že „A“ představuje budovu s oprav-
du hospodárným provozem, „G“ na-
opak budovu velmi nehospodárnou, 
s věčně „otevřenými okny“, který-
mi vám utíká energie a sní mnoho, 
mnoho peněz.

Průkaz energetické náročnosti bu-
dov (PENB) tak dává zájemci o kou-
pi nebo pronájem bytu možnost re-
álně odhadnout náklady na provoz 
nebo případnou rekonstrukci.

V České republice je zákonná po-
vinnost tento průkaz doložit při pro-

deji nebo pronájmu bytu. Je to věc, 
na kterou je dobré dát si pozor, pro-
tože většina budov postavených do 
r. 1982 je zařazena v třídě F a G.

Byt si většinou pronajímáme ne-
bo kupujeme na delší dobu, mnoh-
dy na celý život, a k měsíční splát-
ce hypotéky či nájmu je vždy nut-
no si připočíst i pravidelné náklady 
na energie. Jednoduchými počty tak 
můžeme odhadnout, kolik v dlouho-
dobém horizontu ušetříme nebo na-
opak zaplatíme navíc.

Energetická náročnost budovy 
se vyhodnocuje na základě celkové 
roční dodané energie včetně energie 
vyrobené a spotřebované v budově 
(např. obnovitelné zdroje). Jedná se 
především o energii k vytápění, vět-
rání, úpravě vlhkosti vzduchu, pří-
pravě teplé vody, osvětlení a další. 

Zjednodušeně se dá říci, že PENB 
ukazuje, v jaké je budova kondici.

Byty v Nových Kasárnách budou 
opravdu v prvotřídní kondici! Jsou 
v energetické třídě „B“ i proto, že se 
jedná o novostavbu. To samo o so-
bě ale nezaručuje takové dobré hod-
nocení, je nutno připočíst celkovou 
vysokou kvalitu provedení, účinnou 
izolaci, podlahové vytápění, kvalitní 
okna a další moderní stavební po-
stupy a řešení.

Zajímají Vás podrobnosti?
V naší kanceláři na Opavské 20, 
nebo na tel. č. + 420 702 269 835 
Vám poskytneme všechny potřeb-
né informace o projektu a nabídce 
bytů k prodeji i k pronájmu v loka-
litě Nová Kasárna.

BR210209

i n z e r c e
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