
Víc laviček i zeleně v centru Vyškova
Snaha ozelenit centrum Vyškova docílila už loni reálnými kroky

vpodobě rozšíření ploch trvalkových záhonů. Víc zeleně se Masarykovo
náměstí dočká i letos. Stejně jako laviček, které budou ve stínu aumož-
ní tak lidem odpočinek i v horkých letních dnech. Radnice využije
to, co má – tedy lípy v nároží u vstupu na městský úřad i ve směru
k Sušilově ulici.

Jedná se vždy o trojici dřevin.
„Jejich koruny zespodu upravíme
apod nimi vzniknou architekto-
nicky zajímavě řešené lavičky.
Zeleň na náměstí je roky velkým
tématem. Vprvní řadě je nutné si
uvědomit, že výsadba stromů
není možná. Do země se totiž
sohledem na to, že pod náměstím
vede obrovské množství inženýr-
ských sítí aje podsklepené, zasa-
hovat nemůže. Stávající dřeviny
ovšem využijeme, ato už na jaře,“
přislíbil vyškovský starosta Karel
Jurka.

Lípy v horních rozích náměstí
požadavky splňují. „Využijeme
existující přírodní zastínění
vmístě, které je jinak nevyužíva-
né. Nejen starší lidé se pod nimi
budou moci v letních měsících
schovat před sluncem. Mezi stro-
my umístíme sestavu betonových
prvků kolmo na jednotlivé strany.
Lavičky budou zakončené měl-
kými kruhovými žardiniérami
strvalkovou výsadbou. Betonové
prvky chceme v bílé barvě se
sedáky vimitaci lakovaného dře-
va. Půjde oběžný mobiliář. Pomo-
hou udělat z centra příjemnější
místo, kam budou Vyškované rádi
chodit,“ nastínil investici místo-
starosta Josef Kachlík.

Spolu se záměrem městští
architekti navrhují rovněž úpra-
vu poloměrů komunikace pro
auta tak, aby lépe odpovídala
změněným dopravním podmín-
kám na náměstí. „V minulosti
jsme v případě náměstí rozhodli
o zvýšení přípustné tonáže pro
zásobování. To sebou pochopitel-
ně nese i zvětšení poloměrů otá-
čení aut aprávě vmístech ostrých
úhlů oblouků vznikají problémy
s najížděním mimo vymezenou

komunikaci. Zvětšení poloměrů
posunutím stávajících kamen-
ných obrubníků má potíže
odstranit,“ poznamenal starosta
Vyškova.

V letošním roce Masarykovo
náměstí oživí rovněž systém zele-
ných mobilních kontejnerů.
Dosavadní (spíše) negativní zku-
šenosti s vysazováním a hlavně
následnou údržbou zeleně vkon-
tejnerech ve Vyškově vedly khle-
dání zkušeností z jiných měst.
„Není to jen oosazení kontejnerů
na vybraná místa. Jde oceloroční
proces, kdy hlavně zimní příprava
je základním předpokladem pro
kvalitní fungování kontejnerů.
V mnoha dílčích krocích spolu-
pracujeme s městem Znojmem.
Letos si ověříme funkčnost celého
systému přípravy, výsadby
a následné péče o mobilní zeleň,
následně můžeme pokračovat
a nastavit další kroky k postup-
nému rozšiřování. Také Znojem-
ští hledali roky nejlepší řešení,
jejich zkušeností rádi využije-
me,“ ocenil místostarosta Kach-
lík. Kontejnery se mají na náměstí
objevit do konce května.

Město má k dispozici 17 kusů
kontejnerů s ocelovým rámem.
Nádoby se mají objevit ve spodní
zužující se straně náměstí, kon-
krétně 10 kusů. S dalšími sedmi
radnice počítá v kombinaci
slavičkami vprostoru mezi býva-
lou synagogu a budovou krajské
hygienické stanice. (mko)
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* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.
* Prodám Š OCTAVIA tour 1,9
TDI 77 kW, r.v. 10/2010, koupeno
v ČR, najeto 138 tis. km, nebou-
ráno, garážováno, bez filtru pev-
ných částic, TZ, zadní park.
senzory. Nové zimní a letní pneu
+ litá kola 16“. Cena 130 000 Kč.
Tel.: 724 829 652.
* Prodám FORD MONDEO III
Ghia, do provozu 2005, 1998 ccm,
96 kW, najeto 201 tis. km, aut.
převodovka 5 rychl., el. ovládání
všech oken a zrcátek, vyhřívaná
okna, couvací sen zory, 2 DIN au-
torádio, TZ, cena 45 000 Kč, TP
do 7/2020. Tel.: 725 792 929.
* Prodám 4 ks ALU disků R15
DOTZ, stříbrné, 4x100, 6,5 x 15,
ET 38, vč. pneu, stř. kroužků
a šroubů. Cena 9 000 Kč, dohoda
možná. Tel,.: 731 401 179.
* Prodám BMW E39, LPG, TZ,
STK do 1/2022, cena 33 000 Kč.
Tel.: 732 460 277.
* Prodám LANCIA LIBRA
combi, r.v. 2005, TK 2 roky. Tel.:
731 745 350.

* Hledám zedníka, nejlépe dů-
chodce, k menším zednickým
opravám v RD. Tel.: 605 775 571.
* Pro restart letních zahrádek
nabízí hudební skupina EVO-
LUCE všem hospůdkám a res-
tauracím hudební produkci
s 50% slevou. Tel.: 608 972 866,
www.evoluce.huu.cz * Kdo daruje za odvoz křesla (viz.

obrázek) a konferenční stolky (ne
skleněné) pro kočičky do kočičího
útulku v Holubicích. Předem
všem moc děkujeme. Kontakt: 
e-mail: janjakol@seznam.cz nebo
SMS na tel.: 737 878 965.
* Prodám komb. lednici s mrazá-
kem, skříňku na boty, vaničku se
zástěnou. Cena podle dohody. Tel.:
777 361 240.

* Rozvedený nekuřák, 57 let,
hledá štíhlou ženu, která by se
mnou chtěla prožívat krásné
chvíle. Tel.: 792 265 499.
* Žena středního věku, neku-
řačka, hledá muže 50-60 letého, k
vážnému seznámení. E-mail: vy-
skovacka@post.cz

Koupě
* Koupím starý nábytek do
r. 1970: cokoliv z ohýbaného
dřeva z chromových trubek –
židle, křesla, stoly apod. Lustry,

* Hledám pronájem 2+1 nebo 3+1
do 12 000Kč vč. inkasa ve Vyškově,
Lulči nebo Drnovic. Bez RK. Dě-
kuji za nabídky. Tel.: 702 955 360.

* Vyměním garáž pod Duklou (Dě-
dice) za ul. Hybešovu (stará ci-
helna). Tel.: 607 287 528

* Důchodce hledá práci nebo bri-
gádu ve Vyškově, možno i na zkrá-
cený prac. úvazek, nejlépe
manuální práci. Tel.: 739 961 850.
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Obce se zapojují do spolufinancování
sítě sociálních služeb

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a poskytovateli služeb
vznikla základní krajská síť sociálních služeb pro rok 2020. Jednou
z podmínek pro jejich finanční podporu ze strany kraje je závazek
Vyškova, který deklaruje jejich potřebnost vdaném správním obvodu
a především potvrzuje finanční spoluúčast. Dosud tíži spolufinan-
cování nesl prakticky pouze Vyškov. Radnice nyní hlásí první úspěchy
s výzvou, která směřovala k okolním obcím.

Do spolufinancování sítě se
tak pro letošek zapojily obce
Bohdalice-Pavlovice, Drnovice,
Hlubočany, Komořany, Pustiměř
a Rostěnice-Zvonovice. „Jejich
zastupitelstva tvoří prozíraví
lidé, vážíme si toho,“ vyzdvihl
místostarosta Vyškova Roman
Celý. S obcemi tak město pode -
psalo smlouvy opříspěvku, pení-
ze byly odeslány.

Chybou podle místostarosty
je, že Vyškov, pod který spadá  40
okolních vesnic, nemá už několik
let vytvořený udržitelný systém
financování daných služeb. Jed-
ná se například o nejrůznější
odlehčovací apečovatelské služ-
by, terénní programy, sociálně
terapeutické dílny, domovy pro
seniory či se zvláštním režimem,
sociální rehabilitace, stacionáře,
centra denních služeb, služby
následné péče, azylové domy či
odborná sociální poradenství.

Město proto v loňském roce
vyzvalo vedení obcí, aby se při-
pojily, protože nejrůznější sociál-
ní služby jsou k dispozici i pro
jejich obyvatele. „Financování
této oblasti je dlouhé roky pro -
blematické. To, že se na podpoře
nepodílejí iokolní obce, není sys-
témově pro budoucnost péče
oobčany dobře. Loňský rok jsme
se tématu věnovali zejména
z hlediska osvěty. Zástupcům
obcí jsme problematiku několi-
krát vysvětlovali. Peníze nejsou
určené městu Vyškov, ale posky-
tovatelům sociálních služeb.
Kraj po nás chce doplácet jed-
notlivé druhy služeb, populace
stárne, služby se zkvalitňují
i v oblasti péče o postižené, naše
spoluúčast se zvyšuje. Téma jsme
proto otevřeli a přišli s návrhem
modelu podle počtu obyvatel
v jednotlivých obcích ORP Vyš-
kov, kdy se dostáváme k podílu
spolufinancování ve výši 107
korun na jednoho občana,“ kon-

statoval místostarosta Vyškova
s tím, že potřebná částka spolu-
financování, kterou kraj po
Vyškovu požaduje, se blíží k 7
milionům korun.

Odezvy obcí se dají podle jeho
slov rozdělit do čtyř skupin.
První si problematiku vyslechly,
vyžádaly si případně další infor-
mace a vyškovský návrh nako-
nec obecní zastupitelstva schvá-
lila. „Druhá skupina obcí
přispěla asi čtvrtinou toho, co
jsme navrhovali. Částku akcep-
tujeme, ale pro poskytovatele
dostačující není. Zástupci vesnic
nicméně zmínili, že jsou ochotní
o podpoře dál jednat. Další sku-
pinou jsou obce, které nedaly nic,
ale jsou připravené hledat něja-
ký model, a pak jsou tu bohužel
obce, které se vůbec neozvaly.
Z jejich strany chybí zájem, při-
tom se jedná o jejich občany, kte-
ří pak ve výsledku potřebují
pomoc. Rozvoj dalších služeb,
okteré je mezi obyvateli regionu
zájem, je tak v této chvíli po -
zastavený do dořešení systému
financování,“ upřesnil místosta-
rosta Celý.

Zástupci města úsilí nevzdá-
vají. Dál se chtějí věnovat jed-
náním zejména s těmi, kteří jsou
ochotní se o systému bavit.
„Požádali jsme i Jihomoravský
kraj, aby nám byl z hlediska
vysvětlování a metodiky nápo-
mocný. Jde ooblast, která je často
až na chvostu zájmu. Začne být
prioritou teprve ve chvíli, kdy se
v rodině objeví konkrétní pří-
pad,“ varoval starosta Vyškova
Karel Jurka.

Připomněl, že Vyškov oblast
nefinancuje pouze spoluúčastí,
ale hradí také spoustu projektů
a individuálních dotací. „Může-
me tak hovořit o dalších statisí-
cích ročně,“ uzavřel starosta Vyš-
kova. 

(mko)

Jindřiška Marušáková (1928),  Bučovice † 6. 5.
František Pokorný (1957), Dubňany † 6. 5.
Karel Habarta (1946), Bučovice † 12. 5.
Jaroslav Štercl (1935), Tučapy † 18. 5.
Alois Hanáček (1945), Moravské Málkovice † 20. 5.
Vladimíra Balátová (1966), Hrušky † 22. 5.
Zdeněk Křetínský (1939), Dražovice † 23. 5.
Eva Dostálová (1959), Křenovice † 24. 5.
Marie Hálová (1932), Dražovice † 24. 5.
Stanislav Michlíček  (1941), Lhota † 26. 5.
Oldřich Hynšt (1926), Drnovice † 26. 5.
Jaromír Ševčík (1948), Bučovice † 26. 5.
Marie Mašterová (1965), Vyškov-Dědice † 28. 5.
Růžena Brunclíková (1922), Dědice † 28. 5.
Zdenka Vokounová (1929), Rousínov † 30. 5.
Bohuslav Nevoránek (1954), Kučerov † 30. 5.
Libuše Zemánková (1928), Milonice † 30. 5.

Opustili nás

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům a známým,

kteří se přišli rozloučit s naší drahou zesnulou
paní Ludmilou Tynklovou z Orlovic.

Také velmi děkujeme za květinové dary i za slova upřímné
soustrasti.

Za zarmoucenou rodinu děkuje
dcera Ludmila Poláchová.

Velký dík a uznání patří kolektivu Charity Vyškov za obětavost,
péči a starostlivost při ošetřování naší maminky Ludmily

Vlčkové z Lulče v posledních dnech jejího života.
Dcera Hana a syn Jiří s rodinami.

Výkup 

starších vozů 
od roku 1950.

Platba hotově při převzetí.

Volejte 602 720 182

Stěhujeme se z Čech
– koupíme RD na Vyškovsku.

Tel.: 732 834 651

Nabízím vedení
účetnictví 

pro plátce i neplátce DPH včetně
daňových přiznání na živnostenský list.

Tel.: 602 735 835

Prodám RD 4+1 se
zahradou ve Vyškově.

Bez RK! Tel.: 605960237

Od září přenechám (budu sdílet)
menší kancelář v centru Vyškova.

Tel.: 608 207 039

Koupíme chatu/chalupu
v okolí Vyškova. Tel.: 604 743 584

Hledám st. pozemek nebo starší RD
s pozemkem nejlépe Rousínov a okolí.

Tel. 776 142 950, 777 511 570. Realitka ne.

Prodám byt 2+1 Osvobození,
Vyškov v OV. Bez RK.

Tel.: 603 391 221

Sháníme byt ke koupi 
ideálně 2+1/3+1 Vyškov,

Rousínov, Slavkov, Bučovice.
Tel.: 604 522 895

Jsme rodina s dětmi a hledáme dům
v Tučapech, Komořanech nebo v Rousínově. 
Nejsme RK. Děkujeme za nabídku. Tel.: 775 130 536

Prodám dům v Heršpicích u Slavkova.
Kontakt: 605 459 170. Sleva možná

Pedikúra v pohodlí vašeho domova.
Kontakt: 721 162 639

Pronajmu zánovní byt 2+kk v blízkosti centra
Vyškova, 5. patro, garáž. stání, cena 11 500 Kč vč.

inkasa. Volné od 1. 7. 2020. Tel.: 602 771 261

Přijmeme na HPP POKLADNÍ na ČS SHELL, 
Brněnská 25, Vyškov. Výhodné platové

podmínky. Tel.: 605 578 230

Nabízím 
vedení účetnictví

pro plátce i neplátce DPH včetně
daňových přiznání na živnostenský list.

Tel.: 602 735 835

Pronájem bytu 2+kk od 1. 6. 
V centru Vyškova. Nájem 10 200 Kč +

inkaso. Tel.: 602 840 960

Koupím byt 1+kk nebo 1+1 ve
Vyškově, hotovost z prodeje RD,

spěchá. Tel. č. 603 452 504

Rodina se rozrůstá, tak potřebujeme větší
dům (4+1, 5+1). Tel.: 732 117 428

Chalupaření nás baví – koupíme
chatu/chalupu. Tel.: 739 915 473

Koupíme byt 1+1, 2+1 ve Vyškově.
Hotovost. Telefon: 733 677 683

Hledám RD nebo pozemek ve
Vyškově nebo okolí. T: 702 169 750

Hledáme 3+1 byt  ve Vyškově.
RK nevolat! Tel.: 702 088 919

Sháníme RD v Rousínově a okolí.
RK ne. Tel.: 603 889 769

Hledám chalupu nebo chatu
na Vyškovsku. tel: 602 102 038

Vykupujeme i zadlužené:
• domy
• byty
• pozemky
• chaty a chalupy

e-mail: vykupujeme-rychle@seznam.cz
Tel.: 603 459 066

Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v Bučovicích 
spěchá • nejsem RK • tel.: 723 250 311

Prodám byt 1+kk Slavkov,
cena 2 200 000 Kč, majitel tel.: 777 909 059

RK nevolat. 

Hledáme pronájem bytů 1+kk, 1+1, 
2+kk, 2+1 i větší ve Vyškově,

Rousínově a Slavkově u Brna.
Garantovaný nájem každý měsíc.

Prosím, nabídněte. 
Tel.: 770 198 129

Ubytování v RD, Vyškov-Dědice, dlouhodobě,
pokoje 2–4 os., firmy i ostatní. Od 3 000 os./měs.
Tel.: 604 673 818

Nabízíme k pronájmu byt 3+1
ve Vyškově ma ulici Tržiště. 

Plocha cca 100 m2. Byt je částečně
zařízený nábytkem. Je vhodný pro pár

nebo rodinu s jedním dítětem bez
domácích zvířat. Nájemné 7 000+4 500

služby. Volejte tel: 777 665 555.

Pronajmu byt 2+kk v Bučovicích. 
Nezařízený, 73 m2, s balkonem, volný červen 2020. 

Cena 10 000 Kč, vratná kauce 5 000 Kč. Tel.: 77 66 33 921

Veškeré kovářské
a zámečnické práce

www.kovarstvipribyl.cz
777 259 966

* 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.

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

Tel.: 517 371 502, 
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí

www.akr-stehovani.cz

Nabízím montáže
a opravy žaluzií, sítě proti

hmyzu, rolety, markýzy
atd. Tel.: 777 299 966

Obkladačské,
zednické práce.

Tel.: 792 480 434

O D D L U Ž E N Í
řešení dluhů, exekucí

Tel.: 728 140 655

Přijmeme obsluhu
na ČS Benzina Rousínov.

Nástup možný ihned.
Pro bližší info volejte

604 150 419.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu 
od 9–27 a 28–45 l. T.: 605 427 271 od 9–12 h.

www.studio365.eu

Zavedená účetní firma ve Vyškově

Požadavky: středoškolské vzdělání,
znalost práce s PC, (Word, Excel..)

Tel.: 602 541 976

přijme mzdovou účetní
na plný nebo částečný úvazek.

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.

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8, hledá 
ŘIDIČE rozvozu jídel, POMOCNOU SÍLU
do kuchyně číšníka/servírku a kuchaře.
Tel.: 604 260 989, e-mail: acapulco-restaurant@seznam.cz.

Údržbářský servis Luleč s. r. o.
přijme do HPP pracovníka pro údržbu

technologické linky v kamenolomu
Luleč. Kontakt p. Sochor,

tel.: 725 745 314, 517 353 293

Hledám 
spolehlivého samostatného 

automechanika s praxí. 
Nabízím dobré platové ohodnocení. 

Tel.: 775 351 065.

Přijmeme paní 
na víkendový úklid

Slavkovský pivovar hledá
zaměstnance (DPP) na víkendový

úklid.

Pracovní doba: 
SO–NE (cca 8–12h)

Informace na e-mailu:
restaurace@slavkovskypivovar.cz

tel. 602 711 594

Přijmeme brigádně
číšníky/servírky.

Slavkovský pivovar hledá
výpomoc servisu pro restauraci

(DPP).

Informace na e-mail:
restaurace@slavkovskypivovar.cz

tel. 602 711 594

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

* Nabízím za odvoz nábytek:
skříně, sekretář, knihovnu, rozklá-
dací pohovku + křesla,  konf. stolek,
rohovou sedačku. Tel.: 777 361 240.
* Prodám dřevěnou dětskou po-
stýlku 120x60cm. Tel.: 608 043 975.
* Prodám šicí stroj prům. stolový
zn.PFAFF na 220 V a stavební mí-
chačku  domácí výroby na
380 V.Tel.: 702 669 512.
* Prodám palivové dřevo tvrdé
iměkké vmetrech. Možnost ina po-
lena, dovezu. Tel.: 777 590 410.
* Daruji za odvoz zachovalá
kamna PETRY. Luleč-Kopaniny.
Tel.: 739 075 507.
* Prodám obývací stěnu černobordó za
2 000Kč. Tel.: 777 968 175.
* Prodám levně dědictví: Velká
hoblovka - motor 4 kw/380V, cir-
kulárka 2,2,kw/380V, odsávání do
pytle 0,37 kw/380 V. Cena dohodou,
Nesovice tel. 603 212 415 - po-pá
9–17 hod.

lampy. Porcelán – sošky, hrníčky.
Kameninové nádoby.  Staré me-
daile, vyznamenání a mince. Veš-
keré věci z obou světových válek
– uniformy, helmy, bodáky,
opasky, odznaky, vzduchovky,
šavle a nože. Všechny typy náram-
kových a kapesních hodinek. Por -
celán, keramiku, sklo - vázy,
hrníčky, sošky. Staré hračky –
auta, stavebnice, hry. Reklamní
plechové cedule, plechovky od
auto oleje. Vybavení starých dílen,
mince a bankovky. Obrazy, po-
hlednice a staré knihy. Hudební
nástroje a veškeré další věci z po-
zůstalostí a půd. Přijedu. Seriozní
jednání. Platba hotově. Tel.:
777 032 904.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, po-
hlednice, apod. Seriozní jednání.
Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré obrazy, hodiny, ho-
dinky, rámy, porcelán, mince, po-
hledy, vojenské věci, nábytek icelou
pozůstalost, to vše do roku 1960. Tel.
607 399 913,  511 138 871.
*Koupím srovnávačku s prota-
hem KDR nebo ROJEK. Tel.:
603 165 320.

TOP INZERÁT
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