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ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

AUTO-PYTELA 
výkup starších vozů

od roku 1960.

Platba hotově při převzetí 
Volejte 602 720 182

* Koupím historický motocykl
nebo moped, i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.
* Prodám VW Passat kombi 2L
TDI, 103 kW, rok výroby 2008
v perfektním stavu, 160 tisíc Kč.
Tel.: 604 483 833.

* Prodám VW Polo 1.4TDi
59 kW, 3dveř., hatchback, rok
výroby 2007, diesel, barva černá,
najeto 270 tis. km, 2. majitel,
servisní knížka, STK do 12/022,
výbava: klimatizace, park.
senzory, ABS, ESP, vyhřívání
sedadel, atd. Cena 50 000 Kč.
Tel.: 777 361 248.

Byty – nemovitosti
Prodám DB 1+1 ul. Žižkova, Vyškov po modernizaci,

bez dalších investic. Tel.: 728 140 655

Koupíme zahradu s chatou nebo bez
ve Slavkově u Brna a jeho okolí. Tel.: 775 239 975

Koupíme byt 1+1, 2+1 ve Vyškově.
Hotovost. Telefon: 602 880 390

Koupím 3+1 ve Vyškově. 
RK nevolat! Tel.: 606 023 600

Sháním RD nebo pozemek ve
Vyškově nebo okolí. 601 325 211

Hledám chatu nebo chalupu do 50 km
od Brna. RK nevolat! Tel: 725 002 155

Koupíme větší byt ve Slavkově.
RK nevolat. T: 721 500 609

Sháním RD/pozemek ve Slavkově, Rousínově,
Bučovicích ev. okolí. Tel.: 606 022 012

Koupím byt 1+1/2+1 ve Slavkově 
ev. Bučovicích. Bez RK. Tel.: 601 321 660

Vykoupím vaši nemovitost, platím
rychle a hotově. T: 736 624 307

Sháním chalupu, chatu k rekreaci –
platba hotově. Spěchá. Tel. 605 871 619

Hledáme vesnický RD s velkou zahradou, ideální
k chovu zvířat. Obyvatelný. Tel. 732 907 439

Koupím byt ideálně 2+1/3+1,
VYŠKOVSKO. 732 834 651

Koupíme chatu – Vyškov a okolí
do 10 km. 732 803 647

Koupím garáž ve Vyškově,
nejlépe u sídliště kpt. Jaroše. Tel.: 603 548 094

Pronájmy
Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci, s příslušenstvím,

v lokalitě Račice. Cena dohodou. Tel.: 776 265 952

Pronajmu dvoupokojový byt, kompletně
zařízený,  v Bučovicích, ul. Fučíkova. Možnost
ihned k  nastěhování. Nájemné a ostatní náklady
až osobní domluva. Tel.: 607 186 374.

Pronajmu pozemek 3 000 m2 se
zahradním domkem v Račicích u lesa.

Využití a cena dohodou. Tel.: 732 337 998

Pronajmu byt 1 + 1 v Ivanovicích na Hané,
volný od června. Více info na tel.: 739 477 704. 

Prodej

* Prodám nevyužitý tříkolový
elektro skútr MEYRA Ortocar
vhodný pro málo pohyblivé uži-
vatele. Cena dohodou. Tele-
fon:724 053 109.
* Po ukončení hostinské čin-
nosti nabízím: 1 ks pokladna
EET dotykačka, 1 ks pokladna
EET O2, 1 ks boiler 50 l Dražice,
3 ks psacích stolů kancelář-
ských  jedno-oboustranných,
2 ks kuchyňských pracovních
stolů pro přípravu – větších, 1 ks
kompresor na tlakování sudů,
4 ks šatníkových dvouskříněk
bílých, 2 ks dávkovač na mýdlo,
2 ks zásobník na papírové utěr-
ky včetně utěrek, 1 ks umývač
sklenic (špílboj), 1 ks regál  na
zboží. Vše cena dohodou. Tel.:
777 572 245.
* Prodám kombinovaný sporák
zn. MORA, velmi zachovalý,
cena 3 500 Kč a dámské trekin-
gové kolo zn. OLPRAN, cena
1 000 Kč. Tel. 606 691 875.
* Prodám dvouletou kamerun-
skou ovci s jehnětem (ovečkou).
Tel. 737 010 861.
* Prodám tabulové nůžky na
plech, tloušťka střihu do 2,5
mm, ohýbačku plechu, stáčečku
plechu. Cena dohodou. Telefon:
604 483 833.
* Prodám dvě lahve 33 l pro-
pan-butan. 1x láhev 50l směs
argonová (82% arg., 18% CO

2
),

1x láhev 50 l argon svářecí,
2 láhve 20 l i s náplní (kyslík +
acetylen), 2 láhve 50 l kyslík +
40 l acetylen. Vše po tlakové
zkoušce.
* Prodám ždímačku, pračku

Romo, vše po opravě se záru-
kou, sporák, různé elektromo-
tory, venkovní lavice, zánovní
lis na ovoce. Tel.: 603 212 415.
* Prodám ječmen 450 Kč/me-
trák. Tel.737 110 792.
* Prodám klavír - křídlo znač-
ka Fritz & Sohn, Wien z roku
1880, vídeňská mechanika,
cena dohodou. Tel.: 777 361 248.
* Prodám 3 včelí třínástavkové
nezateplené úly. Nepoužité.
Foto zašlu. Tel.: 606 169 106. 

Koupě
* Koupím starý nábytek do
roku 1970: cokoliv z ohýbaného
dřeva z chromových trubek –
židle, křesla, stoly apod. Lustry,
lampy. Porcelán – sošky, hrníč-
ky. Kameninové nádoby. Staré
medaile, vyznamenání a mince.
Veškeré věci z obou světových
válek – uniformy, helmy, bodá-
ky, opasky, odznaky, vzduchov-
ky, šavle a nože. Všechny typy
náramkových a kapesních
hodinek. Porcelán, keramiku,
sklo - vázy, hrníčky, sošky. Staré
hračky – auta, stavebnice, hry.
Reklamní plechové cedule, ple-
chovky od auto oleje. Vybavení
starých dílen, mince a bankov-
ky. Obrazy, pohlednice a staré
knihy. Hudební nástroje a veš-
keré další věci z pozůstalostí
a půd. Přijedu. Seriozní jedná-
ní. Platba hotově. Telefon:
777 032 904.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, po-
hlednice, apod. Seriozní jedná-
ní. Tel.: 608 446 406.
* Koupím československé du-
káty aj. zlaté mince. Telefon:
778 080 060.
* Koupím srovnávačku s pro-
tahem, KDR nebo ROJEK.
Tel.: 603 165 320.
* Koupím odznaky a medaile,
zápalkové nálepky a krabičky,
mince a bankovky, telefonní
karty. Tel.: 607 702 994.
* Koupím rotavátor zn. VARI,
rok výroby 1981, BSU -022. Tel.:
732 387 290.

Seznámení
* Rozvedený muž 62 let, 162 cm,
hledá sportovně založenou ženu
do 55 let k trvalému vztahu.

Osobní setkání napoví. Telefon:
737 717 281
* Příjemná žena středních let
hledá kamaráda s autem k dop.
kávě a na výlety do přírody.
Senior vítán. Tel.: 702 308 762
* Svobodná žena 36 let silnější
postavy hledá hodného partne-
ra do 50 let. Jen vážně. Kontakt:
radullka.66@seznam.cz.

Různé
LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY

Tel.: 602 737 087

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-
tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, pro-
stírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

KOVOVÝROBA
nabízí výrobu

• Schodišť
• Zábradlí a bran

Tel.: 775 699 102

Nabízím montáže a opravy
žaluzií, sítě proti hmyzu,

rolety, markýzy atd.
Tel.: 777 299 966, 608 613 526

Pedikúra v pohodlí vašeho domova
je tu stále pro vás. Volejte 721 162 639

Zaměstnání
Přijmeme řidiče skupiny B
– pro mezinárodní přepravu zboží v rámci

EU na plachtovou dodávku. 
Firemní oblečení, GPS, telefon.
Firemní auto doma. Nutná časová
nezávislost. Nájezd 12–15 tis. km. měsíčně.
Bonusy za spotřebu. Tel.: 724 395 959.

Údržbářský servis Luleč s. r. o. přijme do HPP
dělníka pro úklid technologické linky

v kamenolomu Luleč.
Kontakt p. Sochor: 725 745 314, 517 353 293

Přijmeme řidiče skupiny C,
tel.: 602 512 034

Přijmeme 
prodavačku do prodejny textilu

na zkrácený pracovní úvazek. 
Vhodné pro důchodkyni.

Více info na tel.: 606 712 775

Přijmeme řidiče skupiny C.
Tel.: 603 229 528

Slavkovský pivovar
přijme

Číšníka / Servírku (HPP)

Informace 
na tel.: 737 861 265

horava@slavkovskypivovar.cz

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,

hledá KUCHAŘE.
Tel.: 604 260 989, 

e-mail: acapulco-restaurant@seznam.cz

KOVONT s.r.o. Vyškov
přijme do prac. poměru

pracovníka:
na přípravu výroby –

brusiče
tel. 605 877 633

Přijmu prodavače – prodavačku.
Instalační materiál Herman.

Tel.: 604 207 710

Autodoprava Bastl – Drnovice

PŘIJME ŘIDIČE MKD – Solo 7,5–12 tun.
Jedná se především o relace DE, B, NL,
popřípadě GB, D. 
NABÍZÍME • plat 30 000–40 000 Kč /
měsíc • přiřazení nákladního vozidla, s nikým
se nestřídáte • návrat domů každý týden,
většina víkendů doma • nástup možný ihned
POŽADUJEME • ŘP skupiny C + profesní
průkaz – pokud nemáte, možno získat
u firmy • čistý trestní rejstřík, bezúhonnost,
zodpovědnost • praxe výhodou

Volejte 602 770 958 nebo pište na 
e-mail: adp.petrbast@tiscali.cz

Stabilní společnost ve Vyškově
hledá:  

• šikovného živnostníka 
(co neumíte, to vás naučíme)
s možností výborného platového
ohodnocení a jistoty celoroční
spolupráce

• brigádníky pro pomocné stavební
a demoliční práce

Tel. 604 355 959 

Prodavačku textilu přijmeme.

Práce na 5 hodin ve Vyškově, 
vhodné i pro důchodkyni.

Info na mob. 608 821 728

Město získalo 
další dvě zelené dotace

Dva roky po předložení investičního záměru vyškovským radním
dostal nápad odboru životního prostředí zelenou. Město totiž zís-
kalo dotační podporu z Operačního programu Životní prostředí
na pás zeleně na dohled od Sídliště Osvobození. Projekt nazvaný
Zelený pás Letní pole dostal dotaci ve výši 3 miliony a 470 tisíc
korun.

Odhad celkových nákladů
činí 4,2 milionu korun, rozdíl
by doplatilo město. Zhruba tři
stovky metrů od sídliště vzdá-
lený pás má být široký 25 metrů
a mají v něm růst druhově pest-
ré stromy, keře a tráva. Vlastní-
kem pozemků je město.
„V lokalitě se nachází jeden
z nejrozsáhlejších spojitých
polních komplexů v okolí Vyš-
kova bez existence jakékoliv
zeleně s výjimkou zeměděl-
ských plodin. Plochu jsme
vybrali pro omezení půdní ero-
ze, prašnosti i pro zkvalitnění
životních podmínek v blízkém
okolí,“ vyjmenoval vedoucí
odboru životního prostředí Jiří
Kutálek.

Po zvolených pozemcích se dá
podle jeho slov propojit polní
cesta podél protierozního opa-
tření s jímacím územím mezi
nemocnicí a Drnovicemi. Má jít
o výsadbu původních dřevin.
Celou plochu bude kvůli zvěři
chránit lesnické pletivo.    

Stejnou radost pak mají
zástupci radnice z úspěchu dal-

šího zeleného projektu nazva-
ného Lokální biocentrum nad
Dědicemi. Také ten má posílit
přirozené funkce krajiny. Akci
je možné rozdělit na etapy.
První počítá s hektarovou plo-
chou, v jejím případě jsou
pozemky ve vlastnictví města.
Pro další etapy bude nutné
vykoupit či směnit pozemky
jiných vlastníků. Celkově se
počítá s biocentrem o výměře
zhruba tří hektarů.

Rozsáhlá plocha zeleně na
okraji Dědic počítá stejně jako
v prvním případě s výsadbou
původních dřevin o zhruba
metrové výšce. O jejich počtu
a druhovém složení rozhodne
projektová dokumentace.

Město získalo ze stejného
programu dotaci ve výši
2 miliony a 140 tisíc korun.
„Předpokládané náklady pro
první etapu činily 2,2 milionu,
uvidíme tedy, jaký bude nako-
nec podíl města,“ doplnil
místostarosta Vyškova Josef
Kachlík. 

(mko)

VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov
vypisuje výběrové řízení na pozici:

Elektrikář pro veřejné osvětlení a tepelné hospodářství
Požadavky: • elektrikář slaboproud, silnoproud, vyučený,

• vyhláška ČUBP č. 50/78 Sb. § 5, 6;
• minimálně 1 rok praxe;
• řidičský průkaz sk. B podmínkou;
• řidičský průkaz sk. C a profesní průkaz výhodou;
• ochota k dalšímu vzdělávání.

Nabízíme: • stabilní zaměstnání;
• možnost profesního růstu;
• odpovídající ohodnocení.

Informace na telefonním čísle 517 326 940. Životopisy zasílejte na
výše uvedenou adresu nebo na e-mail: vyteza@vyteza.cz.

Budete vyzváni k účasti na pracovním pohovoru.

Firma Jan Pospíšil s.r.o. 

přijme do HPP

řidiče C+E na plachtový návěs. 
Práce CZ + SK – víkendy a svátky volné. 

Telefon: 775 717 353 

Zapojení ZŠ Vyškov, Morávkova 40
do operačních programů

Naše škola v tomto roce čerpá
v rámci Národního programu
Životní prostředí, oblast Envi-
ronmentální prevence, na akci
„Živá školní zahrada při
ZŠ Vyškov, Morávkova“ ze 
Státního fondu životního pro-
středí ČR finanční prostředky.
Z celkové částky 423 540 Kč na
tuto akci bude ministerstvem
poskytnuta dotace ve výši 85%.
Jedná se oVýzvu MŽP zaměře-
nou na Přírodní zahrady -
vybudování a úpravu venkov-
ních areálů a pozemků ZŠ a SŠ
a organizací působících
v oblasti EVVO. Revitalizace
zahrady se provádí podle
vypracovaného projektu
zahradního architekta. Stáva-
jící ovocný sad a školní zahrada
procházejí zásadní proměnou.
V areálu školy vznikne prostor
vhodný pro „učení venku“ a pro
environmentální vzdělávání.
Kromě ošetření stávajících
stromů, vysázení nových stro-
mů a keřů budou na zahradě
umístěny a instalovány herní,
interaktivní a didaktické prvky.
Na zahradě k výuce žáků
poslouží informační panely,
dřevěné lavice a stoly. Nebude
chybět smyslový chodník,
bylinková spirála, geopark,

vodní prvek. Proměna školní
zahrady by měla být dokončena
do konce září 2021.  

Dalším operačním progra-
mem, do kterého se naše škola
zapojila, je Integrovaný regio-
nální operační program (IROP)
vyhlášený Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR na akci
„Modernizace odborných uče-
ben“. Z celkových výdajů
3 miliony korun je na tento pro-
jekt ministerstvem poskytnuta
dotace ve výši 2 miliony
a 850 tisíc korun. Finanční pro-
středky budou použity na tech-
nické vybavení učebny infor-
matiky, na rekonstrukci učebny
a kabinetu přírodopisu, zajiš-
tění bezbariérovosti školy. Do
učebny informatiky pořídíme
nové počítače, 3D tiskárnu,
robotické stavebnice a vizuali-
zéry. Učebnu přírodopisu vyba-
víme novým nábytkem, inte-
raktivní tabulí, stínící
technikou a výukovými pomůc-
kami. Veškeré dodávky a sta-
vební práce jsou naplánované
na dobu hlavních prázdnin.
Operačním programem je ter-
mín dokončení projektu stano-
ven na konec roku 2021.

Mgr. Zdeněk Šlapal,
ředitel školy

Bývalá synagoga: vícepráce 
způsobila tuhá zima i škůdci

Průzkum omítkových a nátěrových vrstev potvrdil dřívější exis-
tenci dekorativní výmalby na stěnách. S jejím restaurováním se
počítá v další etapě prací. Už nyní ale odborníci na základě prů-
zkumu historických vrstev zvolili odstín výmalby stropu: světle
šedou. Řeč je o obnově kulturní památky, objektu bývalé synagogy,
která se dočkala opravy krovu a střešního pláště.

Zásahy skončily v druhé
polovině dubna. Vícepráce způ-
sobila především tuhá zima,
kvůli které nebylo možné pro-
vést nové omítky. Svou roli rov-
něž sehrálo nefunkční upevnění
rákosu na podbití. A do obnovy
promluvily také dřevokazné
houby poškozující dřevní hmo-
tu. „Vícepráce spočívaly zejmé-
na ve výměně tesařských prvků,
které byly skryté pod omítkou
interiéru a za bedněním stropu.
Jednalo se o část vnitřní pozed-
nice sloužící jako opora rame-
nátům, jež tvoří tvar stropu
v interiéru, a také části někte-
rých z těchto ramenátů, které
napadli dřevokazní škůdci,“
vysvětlil referent pro památko-
vou péči městského úřadu Petr
Bařinka. 

Odborníci upřednostnili před
válečkem výmalbu štětkou, a to
za účelem dosažení autentické-
ho vzhledu. Referent pro
památkovou péči potvrdil, že
samotný strop je vymalovaný
světle šedou. „Od stěn je v úrov-
ni spodního konce ,falešné
klenby‘ oddělený velmi tmavě
šedou linkou a středně šedým
pruhem,“ přiblížil Bařinka. 

Bývalá synagoga si výraznější
investici podle vedení města
zasloužila. Radnice musela stře-
chu nechávat prakticky každý
rok na podzim opravovat tak,
aby přežila následující zimu.
Jenže dílčí zhruba padesátitisí-
cové investice nikam nevedly.
Synagoga měla poškozený krov,
podbití i omítku stropu v inte-

riéru. Bylo tak nutné přikročit
k celkové opravě střechy. 

Řemeslníci se už na podzim
zaměřili na obnovu či výměnu
klempířských prvků, na bedně-
ní střechy, řešili zdokonalení
způsobu odvodu srážkových
vod. Samotná střešní krytina je
nově z měděného plechu.
„S obnovou pomohla osmiset-
tisícová dotace z Ministerstva
kultury ČR na práce, které pro-
běhly v roce 2020. Získání dal-
ších několika set tisíc korun
očekáváme i v letošním roce.
Opravy včetně navýšení celkově
vyšly na zhruba 4,3 milionu
korun,“ vyčíslil místostarosta
Vyškova Josef Kachlík.

Jako patrně jediná synagoga
na území České republiky stojí
přímo na centrálním náměstí,
postavená byla v roce 1885
v maurském stylu. Její autor je
neznámý. Na základě smlouvy
o výpůjčce slouží bohoslužeb-
ným účelům Církve českoslo-
venské husitské. „Po poměrně
rozsáhlých opravách došlo
k zásadnímu zlepšení stavebně
technického stavu objektu. Při
slavnostním otevření bychom
rádi uspořádali ve spolupráci
se Základní uměleckou školou
Vyškov nějaký koncert. Uvidí-
me, co nám epidemiologická
situace dovolí. Do budoucna
nicméně platí snaha víc syna-
gogu otevřít veřejnosti. Roz-
hodně se nabízejí komornější
koncerty nebo pořádání
výstav,“ připomněl místosta-
rosta Kachlík. (mko)
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