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První etapa rekonstrukce ulice Malinovského ve Slavkově
končí. Kvůli druhé se přemístí zastávka ke kostelu

Rozkopaná silnice poblíž základní školy Komenského bude od
druhého zářijového týdne minulostí. Stavbaři zde nyní dokončují
první etapu rekonstrukce jedné z nejexponovanějších a zároveň
nejponičenějších silnic v centru města.

Maximálně od 6. září již bude
možné zaparkovat na parkovišti
vedle kostela azprůjezdní se sil-
nice směrem ke stadionu ak ulici
Kaunicova. Těžká technika se
pak přemístí k poliklinice, kde
začne rozkopávat úsek od křižo-
vatky s ulicí Jiráskova až po Tyr-
šovu. Méně náročná etapa by
měla skončit začátkem listopa-
du. Kvůli pracím v tomto úseku
se bude muset přemístit stávající
autobusová zastávka. „Jihomo-
ravský dopravce Kordis si nako-
nec zvolil jako nejlepší variantu
přemístění na stávající parkoviš-
tě autobusů za kostelem, ufary,“
potvrdil starosta Michal Boudný.
Autobusy tak budou muset zajíž-
dět do ulic Pod Oborou, Příční
a Kaunicova. Podél této trasy,
s výjimkou ulice Kaunicova,
žádáme občany o dodržení roz-
místěných zákazů zastavení. Jde
zejména o ochranu jejich aut

před kolizí s autobusem. Na změ-
nu se budou muset připravit také
obyvatelé ulice Jiráskova, která
v ústí do Malinovského bude
zatarasená zákazem vjezdu.

Na konci oprav bude ulice
kompletně opravená a to včetně
podkladových ploch. Důraz je
kladen na úpravu šířkového
uspořádání ulice, úpravu tvaru
křižovatek, zřízení míst pro
přecházení, vybudování nových
parkovacích stání před Křes-
ťanskou mateřskou školou
Karolínka a instalace nového
veřejného osvětlení. Konstruk-
ce vozovky je navrhnuta s nový-
mi únosnými podkladními
vrstvami s povrchovou úpravou
z asfaltobetonu, parkovací stání
s kamennou dlažbou a chodní-
ky s betonovou dlažbou.

Cena rekonstrukce stojí
28 milionů korun a je hrazena
z rozpočtu města. (tz)

Dny památek 2021 ve Vyškově
Vernisáž výstavy s vojenskou tematikou ve sklepích pod hřbi-

tovem, beseda nad starými fotografiemi na staré faře, pestrý dobový
program v zámecké zahradě, a především otevřené a oživené
památky, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Pomyslným
otvírákem pak budou páteční koncerty na Masarykově náměstí,
které se staly nedílnou součástí programu Dnů památek – Dnů
evropského dědictví.

Tradiční akce se bude ve Vyš-
kově konat od pátku 10. do
neděle 12. září s tím, že ještě
v pondělí čeká na zájemce his-
torická přednáška. Vyškov, kte-
rý si letos připomíná 880 let od
data první písemné zmínky
o městě, tak zažije pestrý pro-
dloužený víkend. A hned
v pátek se bude z pódia víc než
kdy jindy ozývat jazyk našich
východních sousedů. Představí
se totiž zpěvačka a skladatelka
Katarína Knechtová a rocková
kapela Desmod. „Jde o známé
slovenské interprety, věřím, že
si Vyškované cestu na náměstí
najdou. Předcházet jim již tak
trochu tradičně bude skupina
Tempus, která hraje rock
vycházející z původních stře-
dověkých melodií,“ informoval
Luboš Kadlec, ředitel Městské-
ho kulturního střediska Vyškov,
které má značnou část víken-
dového programu na starosti.

Stejně jako loni nebude chy-

bět sobotní dobový program
v zámecké zahradě. „Začne
hodinu po poledni a nabídne
žongléry, šermíře či sokolníka.
Pochopitelně nebudou chybět
řemeslné stánky, historická
hudba či historická mincovna,“
řekl k dobovému programu
místostarosta Vyškova Josef
Kachlík.

Právě ta bude připomínat
kulaté výročí. „Zástupci min-
covny přijedou s dobovým stán-
kem a lisem a zájemci si sami
pamětní mince středověkým
způsobem vyrobí,“ zmínil
místostarosta Kachlík.

O víkendu se tradičně ote-
vřou brány pamětihodností.
„Stejně jako v minulých letech
chystáme v případě památek
několik ozvláštnění. Například
v naší obřadní síni zazní kromě
zpěvu příčná flétna. Navíc
vůbec poprvé veřejnosti zpřís-
tupníme bývalou vyškovskou
synagogu po provedení výměny

střešní krytiny, opravě krovu
a stropu v interiéru,“ zdůraznil
starosta Vyškova Karel Jurka.

Po oba víkendové dny mohou
zájemci využít komentovaných
prohlídek hřbitova, v neděli se
zajímavého komentáře dočkají
i v případě Nového zámku.
„Seznámí se podrobně s kroky,
které souvisejí s plánovanou
první fází rekonstrukce,“ při-
pomněl místostarosta Kachlík.

Tradičně se připojuje také
Knihovna Karla Dvořáčka či
Muzeum Vyškovska se svými
programy. Právě muzeum po
letech nabízí možnost prohléd-
nout si kapli sv. Anny se zahra-
dou.

Program v zámecké zahradě
pak zpestří ještě jedna netra-
diční novinka. Objeví se v ní
totiž projekt Hvězdárny a pla-
netária Brno v podobě detail-
ních nafukovacích modelů ves-
mírných těles. „Půjde
o osvětlené modely Měsíce
a Marsu. Jsou navržené tak, aby
byly pro zájemce zajímavé ve

dne i po setmění. K dispozici
budou v sobotu i neděli vždy od
tří hodin odpoledne do pozdní-
ho večera. Jde o precizní mode-
ly, ze kterých budou mít
návštěvníci pocit, že se opravdu
jedná o kráterovitou rudou pla-
netu nebo náš Měsíc,“ doplnil
ředitel Kadlec.

V sobotu 11. a neděli 12. září
budou zpřístupněné tyto
památky:

Radnice (věž, obřadní síň,
sklepy), farní kostel Nanebe -
vzetí Panny Marie, Muzeum
Vyškovska, kaple sv. Anny,
bývalá synagoga, Hřbitovní
kostel, hřbitov ve Vyškově –
výstava ve sklepení a komento-
vané prohlídky, kostel Nejsvě-
tější Trojice v Dědicích, kostel
Nanebevzetí Panny Marie
v Rychtářově, kaple Panny
Marie Vranovské v Nosálovi-
cích, kaple sv. Cyrila a Metoděje
(Strachotínka) v Hamiltonech.

V neděli bude otevřený židov-
ský hřbitov. 

(mko)

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
BLEŠÍ TRHY VYŠKOV

V neděli 19. září se v areálu
chovatelů Vyškov u vlakového
nádraží konají BLEŠÍ TRHY.
Provětrejte skříně, prolezte
půdy i sklepy a přijďte prodat
či nakoupit zajímavé kousky:
oblečení, obuv, hračky, knihy
a další. Vstupné 30 Kč. Občer-
stvení zajištěno. Více info na tel.:
739 665 050 (p. Lejsek).

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
U příležitosti Světového dne

první pomoci se v pátek 10. září
od 9 hodin uskuteční na Masa-
rykově náměstí ve Vyškově
setkání dětí, mládeže a zájemců
o tuto problematiku.

Program: Předvedení pro-
středků první technické pomo-
ci, předvedení techniky
a výbavy vozů ZZS, HZS, Poli-
cie ČR. Městské policie Vyškov,
ukázky a soutěže dětí v posky-
tování první pomoci, ukázky
dýchání resuscitačním fanto-
mem.

Marie Stupková (1939), Vyškov † 12. 8.

Radmila Vidlářová (1950), Vyškov † 23. 8.

Ladislav Kachlík (1942), Brankovice † 23. 8.

Milan Jančík (1958), Nemojany † 24. 8.

Božena Sedláčková (1956), Vyškov † 24. 8.

Věra Osvaldová (1957), Letošov † 24. 8.

Eva Jiříčková (1954), Drnovice † 25. 8.

Zdeněk Matula (1930), Vyškov † 27. 8.

Vladimír Navrátil (1933), Bučovice † 27. 8.

Vlasta Stoklasová (1936), Hoštice † 28. 8.

Božena Krejčířová (1927), Dětkovice † 28. 8.

Zdeněk Viktorin (1936), Vyškov – Dědice † 28. 8.

Eva Tvrdá (1940), Švábenice † 29. 8. 

Oldřich Rosmarin (1952), Boškůvky † 31. 8.

Pavlína Floriánová (1937,) Nížkovice † 1. 9.

Jaroslav Novák (1954), Vyškov - Dědice † 1. 9.

Stanislav Pálka (1938), Ježkovice † 1. 9.

Jaroslav Knapil (1945), Rousínov † 1. 9.

Ladislava Šuranská (1971), Vyškov † 4. 9.

Josef Tomek (1947), Bučovice † 4. 9.

Ing. Pavel Severa (1950), Vyškov – Dědice † 5. 9.

Opustili nás

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

* Prodám 4 ks alu kola – origi-
nál Octavia combi, typ –
195/65/15, obuté plášti Bravu-
ris – dezén hloubka 3 mm. PC
1x alu disk = 4 200 Kč. Tel.:
774 138 250.
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný . Tel.:
608 773 933.
* Koupím soutěžní - terénní
motocykl Jawa i nekompletní
nebo jen díly nebo motokroso-
vou ČZ. Tel.: 608 773 933.
* Prodám přívěsný vozík v dob-
rém stavu. Rok výroby 1990,
ložná plocha 1460 x 1120 mm.
Nová STK, platí do 1.7.2025.
Tel.: 603 797 146.

* Prodám cirkulárku s koléb-
kou 380V za 3600 Kč z důvodu
stěhování, 15 m kabel. Nutný
vlastní odběr. Volat po 18 hod.
+420 739 921 609.
* Prodám za pol. cenu 2 700 Kč
nevyužité krásné dívčí kolo
zn. Apache, vel. 24. Bez závad.
Tel.: 733 260 558.
* Prodám ledničku Electrolux
150 cm vys. S dolním mrazá-
kem. Levně. Tel.: 737 116 151.
* Prodám fasádní polystyren
9 m2, síla 100 mm, funkční auto-
mat. pekárnu – 12 programů,
masážní přístroj chodidel, nový
s ohřevem, zánovní psací stroj
zn.Adler, jelení parohy z výsta-
vy. U všech nabídek cena doho-
dou. Tel.: 603 931 287.
* Prodám rohovou sedačku
2 roky starou. Za symbolickou
cenu 1 900 Kč. Tel.: 601 212 504.
* Prodám šicí stroj průmyslový
stolový zn.PFAFF na
220 V a stavební míchačku
domácí výroby na 380 V. Tel.:
702 669 512.

* Muž 53 let hledá ženu na výle-
ty do přírody a procházky. Může
být i Ruska. Tel.: 730 147 355.
* Příjemná žena 50 let hledá
osamělého seniora s autem na
zajímavá výletní místa po okolí
a do přírody. Tel.: 702 308 762.
* Muž 50/185 se rád seznámí se
ženou do 55 let. Vyškov a okolí.
Tel.: 703 972 592.
* Příjemný muž, 44 let, by rád
poznal dívku nebo ženu, se kte-
rou by se mohl občas diskrétně
scházet. Tel.: 720 629 294.

* Daruji za odvoz 1,5 m3 písku
Bratčice. Vyškov, tel.:
777 565 670.

* Koupím 2 kg sadbový česnek
Dukát nebo Havran. Tel.:
603 984 480.
* Koupím srovnávačku s pro-
tahem, KDR nebo ROJEK . Tel.:
603 165 320.
* Koupím československé
dukáty aj. zlaté mince. Tel.:
778 080 060. 
* Koupím starý nábytek do
r. 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. Tel.:
777 032 904.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.

* Hledám podnájem pokoje
v bytě nebo RD pro ženu ve Vyš-
kově. Mám pravidelný příjem.
Nabízím i pomoc v domácnosti,
zahradě s možností bydlení.
Tel.: 608 213 404.
* Hledám pronájem bytu 1+1
v Bučovicích do 10 000 Kč. Tel.:
723 229 624.
* Pracující pár hledá proná-
jem 1+KK nebo 2pokojového
plně zařízeného bytu asi 50 m2

ve Vyškově. Max. 2. patro nebo
s výtahem. Tel.: 739 806 543
po 18. hod. E-mail:
croal@seznam.cz. Děkujeme.

Stěhujeme se z Čech – koupíme RD
k trvalému bydlení. Tel.: 732 504 614

Rodina hledá ke koupi
starší domek Vyškovsko,

Prostějovsko. Tel.: 732 417 250

Koupím byt 1–2+1 i v původním
stavu. Tel.: 732 581 012

Koupím stavební pozemek, lze i menší,
může být i svah za Vyškovem, příp. i na okr.
Kroměříž do 1,5 mil.Kč. Tel.: 770 146 457

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

Sháním RD nebo pozemek ve
Vyškově nebo okolí. 601325211

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

Koupíme větší byt ve Slavkově. 
RK nevolat. T: 601 321 660

Sháním RD/pozemek
ve Slavkově, Rousínově, Bučovicích 

ev. okolí. Tel.: 606 022 012

Urgentně hledám 1+kk až 2+1 ve
Slavkově ev. Bučovicích. Hotovost!

Tel.: 605 351 077

Koupím 2+1, 3+1 ve Vyškově nebo
v Ivanovicích. RK nevolat! Tel.: 606 023 600

Koupím garáž na Palánku. 
Nabízím 250 000 Kč.Tel. 732 898 244

Pronajmu vybavený byt 1+1, Vyškov, 
od 1. 11., 10 500 Kč vč. energií, tv + internetu.

Pro pracující. 2 jistiny. Tel.732 412 581.

Pronajmu zařízený pokoj
s veškerým vybavením ve Vyškově.

Volejte 776 672 815 po 16. hodině.

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

Nabízím pronájem prostor k podnikání
65 m2 na náměstí v Rousínově. 3×WC,

sprchový kout. Tel. 608 422 887. 

STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu
od 9–27 a 28–45 let. Tel.: 605 427 271. www.studio365.eu

Výklad karet
732 213 678

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.

Přijmu brigádnici do pivního baru
Hybeška ve Vyškově. (sobotní směny 18–22).

Tel.: 776 74 96 44, L. Konšel.

Přijmu 2 brigádnice do školního bufetu ve
Vyškově (dopolední směny 2–3 dny v týdnu).

Tel.: 776 74 96 44, L. Konšel.

Taxislužba ve Vyškově hledá
řidiče zejména na víkendové
směny. Nadstandardní finanční

ohodnocení. Tel.: 605 701 541

ARVUT Company s. r. o.
Hledáme do našeho kolektivu osobu na pozici

administrativní pracovník/ce. Nutná znalost

anglického jazyka. Tel.: 774 111 664 nebo 776 755 553

Firma ve Vyškově přijme
pracovnice na plný úvazek do

výroby v jednosměnném provozu.
Pracovní náplň: kompletace

drobných elektrických přístrojů.
Nástup ihned.

Info na tel. 728 212 473
od 8.00 do 14.00 hodin

Přijmeme řidiče skupiny B 
– pro mezinárodní přepravu zboží v rámci EU na
plachtovou dodávku. Nutná časová nezávislost.

GPS, telefon.
Firemní auto doma. Nájezd 12–15 tis. km.

měsíčně. Bonusy za spotřebu. Tel.: 724 395 959.

Ve Vyškově 
přijmeme pomocné síly do
STAROŽITNICTVÍ a CASINA.

I v důchodovém věku.
Sušilova 28/3, Vyškov. Tel.: 604 258 577

* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy porcelán, mince,
pohledy i celou pozůstalost. Vše
do roku 1950. Karel Štrajt, tel.:
704 041 976, 511 138 871,
607 399 913. 
* Koupím staré pivní lahve
s litými nápisy, starší pivní skle-
nice, tácky, cedule. Dále, pouze
z pivovaru Vyškov, plastovou
bednu, basu na pivo, reklam.
předměty, dokumenty, fotky
a další. Tel.: 734 282 081.
* Vykoupím chvojí stříbrného
smrku, cypřiše, jalovce a thuje.
Tel. 544 221 477.
* Koupím chvojí stříbrného
smrku, tuje, jalovce nebo jedle.
Možný i prořez. Odběr začát-
kem října. Tel.: 720118 472.

*Hledám pronájem garáže ve
Vyškově, okolí Tyršovy ulice.
Telefon 737 707 512.

Poděkování
Děkujeme všem lékařům a sestrám na oddělení neurologie, 

JIP i ARO ve Vyškově za vzorné ošetřování 
pana Stanislava Doležela.

Současně děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
zúčastnili rozloučení s naším drahým zesnulým.

Zarmoucená rodina.

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

Pronajmu zařízený byt po rekonstrukci 1+1
na Palánku ve Vyškově, lodžie, sklep, (celkem 39 m2),
III. patro, podmínka nekuřák, bez domácích zvířat.
Cena 7 500 Kč + 2 500 Kč záloha na služby, vratná
kauce 10 000 Kč. Byt volný od 1. 10. 2021. Ne RK.
Tel.: 602 586 455 – jen SMS.
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