Projekt Na vlně solidarity přináší lidem čtvrt milionu korun
Tři silné příběhy, každý jiný. Kvůli těžké nemoci skončil Jan na
invalidním vozíku, má amputované obě nohy a ruku. Bývalý všestranně nadaný sportovec potřebuje nový elektrický invalidní vozík.
Radek trpí roztroušenou sklerózou, má špatnou motoriku, brní jej
nohy i ruce. Dál řídit nemůže, potřebuje proto speciální úpravu auta.
A konečně Dominik, který je po těžké autonehodě závislý na pomoci
druhých. Bez intenzivní rehabilitace se neobejde. Tři příběhy, tři muži,
kteří se perou s řadou zdravotních problémů.Významně ulehčit jim
má charitativní projekt společnosti STAEG a městaVyškova s názvem
Na vlně solidarity.
Jeho cílem bylo najít potřebné z řad obyvatel regionu
a poskytnout jim finanční
pomoc. Návrh konkrétního člověka mohl podat kdokoliv
z široké veřejnosti. Zatímco loni
společnost STAEG pomohla
dvěma ženám sumou 140 tisíc
korun, letos poskytne dokonce
čtvrt milionu. „Jakýchkoliv
projevů solidarity a ochoty
pomáhat si ceníme. Společnost
STAEG se rozhodla pomoci
konkrétním lidem, kteří se
dostali do obtížných situací
a potřebují zajistit své základní
životní potřeby. Jedná se o silné

lidské osudy, pomohou jim velkorysými částkami,“ zdůraznila místostarostka Vyškova
Karin Šulcová, která se stala
garantem projektu.
Vyhlášený byl v polovině
února, princip přihlášení byl
jednoduchý. Stačilo, aby kdokoliv sepsal příběh toho, kdo
podle něj potřebuje finanční
podporu, a zaslal ho na příslušný e-mail. „Na konci května
jsme měli k dispozici několik
příběhů. V polovině června
zasedla porota a vybrala nakonec tři z nich, a my jsme pro ně
vyčlenili částku 250 tisíc
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Upozorňujeme čtenáře a inzerenty, že v době
prázdnin Region vychází každých 14 dnů
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Děkujeme za pochopení. Redakce Regionu

Hravá výstava na zámku
Návštěvníci Zámku Slavkov – Austerlitz se mohou do 16. srpna 2020
těšit na světově unikátní herní výstavu Svět kostiček® z české stavebnice
SEVA®. Zámek nabídne výstavu vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra a výběr továrních
sad této stavebnice.V dětské herně se představí kostičky z dalších stavebnic českých značek BLOK, Mosaic Color, Disco, Combi Car a Seva.
Vernisáž k výstavě proběhne ve čtvrtek 26. března 2020 od 16 hodin.
Z české stavebnice SEVA®
představí autor výstavy, rekordman a patriot projektu Svět
kostiček® Petr Šimr jedinečnou
vlastní tvorbu, do které se řadí
zvířata v životní velikosti, společenské hry, modely vozidel
a další zajímavé stavby.Velkým
lákadlem bude z kostiček SEVA
např. detailně propracovaný
model ulice periferie města, se
silnicí, zahradami, budovami
a vozidly. Unikátní je také dvoupohledová budova hasičárny
s detailně propracovanými interiéry i exteriéry, sestavená podle
skutečné požární stanice z roku
1923. Tento model je součástí
rozsáhlého projektu, který je
tvořen v ateliéru a sestavován
do kompletnosti postupně na
dalších putovních výstavách.
Novinkou z dílny autora je
skulptura kostlivce v životní
velikosti dospělého muže
s pohyblivými končetinami tak,
jak je tomu ve skutečnosti, dále
model upíra sedícího na králov-

ské židli. Také se v expozici
představí dvoupohledový model
kostela s hřbitovem, který je se
svými rozměry adeptem na
zápis do Guinnessovy knihy
rekordů. Na výšku měří úctyhodných 201 cm, je seskládán
z více než 27 700 dílů stavebnice
Seva. Díly modelu nejsou nijak
lepeny ani modifikovány. Stavba zabrala 171 hodin času.
Zajímavá je také edice Seva
Food a Seva Kitchen, které volně navazují na předloňskou
ediční tovární sadu Seva Rodina
- Vaříme. Jedná se o detailně
propracované modely pokrmů
- například krůtí stehno s rýží
a restovanou zeleninou, míchaná vajíčka s pečivem, festivalový
kukuřičný klas a dalších jídel.
Edice Seva Kitchen nabídne
kuchyňské náčiní (klepáček na
maso, šťouchadlo na brambory,
obracečka na palačinky, naběračka, aj. a samozřejmě kuchyňské nádobí - talíře, hrnky, číše,
ale i pánev nebo hrnce.

korun,“ uvedla ředitelka společnosti STAEG Sylva Macháčková. Dodala, že všem třem
mužům budou finanční částky
připsány na jejich účty do
10 dnů. Předání šeků proběhlo
v úterý 30. června v obřadní síni
vyškovské radnice.
Jan Piňous, Radek Šejnost
a Dominik Pernica jsou muži,
kterým se obrátil život naruby.
První z nich plaval, měl rád kolo
a především malou kopanou.
Pomáhal skautům, organizoval
dětské tábory. Kvůli nemoci
ovšem skončil na invalidním
vozíku. Po složitých operacích
už není schopný svépomocí provádět dialýzu a musel se tedy
přestěhovat do domu s nepřetržitou pečovatelskou službou.
Jeho vozík je ovšem zastaralý
a manipulace s ním je pro
všechny velmi náročná. Se zvládáním nelehkého osudu mu má
pomoci nový elektrický vozík,
projekt jej podpoří 80 tisíci
korunami.

Radka významně omezuje
roztroušená skleróza. Své tělo
přestává ovládat. Nejde se mu
rychle otočit, nejde mu psát, má
problémy s chůzí, brní jej ruce
i nohy. Obrovský problém mu
dělají schody, kdy nedokáže
odhadnout, jak na schod
došlápne a jestli nohy jeho tělo
podrží. Jelikož mu zdravotní
stav nedovolí bezpečně řídit
auto, potřebuje speciální úpravu vozu, kterou mu pojišťovna
nezaplatí. Projekt Na vlně solidarity mu pomůže 100 tisíci.
Částka 70 tisíc korun pak
zamíří na účet Dominika, který
je po těžké autonehodě odkázaný na pomoci druhých. Stará
se o něj starší sestra, stejně jako
o třetího sourozence. Rodiče
nemají, vyrůstali v dětských
domovech. Na pomoc z rodinného zázemí se tak obrátit
nemohou. Dominik potřebuje
několikrát ročně velmi nákladné intenzivní rehabilitace.
(mko)

TOR – MASTER, s. r. o.
vrata * dveře * brány * závory
* nakládací technika
Cukrovarská 8a, 682 01 Vyškov
Nabízíme uplatnění na pozici:

MONTÉR
Jedná se o montáže
garážových a průmyslových vrat
a vratové techniky.

Kontakt – tel.: 517 348 209, e-mail: tor-master@tor-master.cz

Restaurace U SMRKU v Lulči
pořádá ve dnech 17. 7.–19. 7. 2020

VÍKEND S BERNARDEM
Na čepu bude: 11° světlý ležák, 11° světlý ležák nefiltrovaný
12° polotmavý ležák Bernard Free pro řidiče
K tanci i poslechu hraje 18. 7. Od 17.00 Štrbovanka, k zahnání hladu
budou grilované kýty, tatarák, chleby s tvarglama, kuličky z uzené třené
nivy, utopenci. První ořez bude cca v 16.00. Do 15.00 platí jídelní lístek.
Rezervace na tel.: 722 414 879
Všichni jste srdečně zváni!

Zlatý pohár pro Kunešovou
a Přikryla

V tradičním turnaji smíšených
dvojic pořádaném tenisovým
klubemVyškov zvítězila překvapivě zpočátku nenápadná dvojice Regina Kunešová, Petr Přikryl, jež své nesporné kvality
naplno prokázala především ve
vyřazovací fázi turnaje.
S nezadržitelným vzestupem zejména Regininy výkon-

nosti pak dala po vítězném
finále naplno průchod emocím. Nefavorizovaný pár tak
přepsal dějiny tohoto sportovního podniku a především
Regina se tak může pyšnit ziskem několika cenných skalpů
mužské části sportovního pole
(Kaňa, Medek, Ševčík… a jiní).
Srdečně gratulujeme.

Díry jsou pryč. Školní statek
má opravenou páteřní cestu
Celkově se jednalo o délku zhruba 380 metrů. Začátek úseku byl
v křižovatce s Cukrovarskou ulicí, konec pak u vjezdu do společnosti
Hestego. Komunikace v bývalém školním statku je nově spravená.
Právě páteřní cesta plná nerovností byla tím hlavním, co z areálu
bývalého školního statku v Cukrovarské ulici, který je součástí průmyslové zóny Nouzka II, zůstalo v majetku města.
Loni se přistoupilo k její
zásadní opravě. Město komunikaci získalo ze Státního pozemkového úřadu, po vyřešení všech
majetkových záležitostí tak
mohlo přistoupit ke stavebním
zásahům. „Komunikace je už od
úrovně zooparku opravená, další
etapy byly logickým krokem.
Kromě toho jsme zajistili stavbu
téměř čtyřicet metrů dlouhého
oplocení, opravu a přeložku
vodovodu, vybudování nového
chodníku pro pěší i nové vedení
veřejného osvětlení,“ vyjmenoval vyškovský starosta Karel
Jurka. Nový chodník je dva metry široký a 290 metrů dlouhý,
tvoří ho betonová dlažba.
Práce začaly loni na podzim,
zajistila je společnost EUROVIA
CS za cenu bezmála 16 milionů
korun včetně DPH. Dělníci
skončili před několika týdny. Na
začátku prosince totiž radní
města schválili dodatek ke
smlouvě o dílo, kdy kvůli počasí
nebylo možné dodržet technologický postup při betonáži obrub
či pokládce asfaltobetonu. Došlo
tak k přerušení stavebních prací
do jara.
Podle územního plánu je lokalita určená k využití pro průmysl

a služby. Provoz školního statku
skončil v roce 2006. V areálu se
nacházely bývalé zemědělské
stavby z šedesátých let minulého
století. V devadesátých letech
začala zemědělská výroba slábnout, zemědělské provozy vesměs
skončily a objekty začaly chátrat.
Většina se postupně dostala do
rukou soukromých majitelů.
Oprava má mít kromě lepší
dostupnosti do průmyslové zóny
ještě jeden výrazný dopad. Jelikož
je samotná komunikace rovnoběžná s Brněnskou ulicí, v budoucnu jí má výrazně odlehčit.
Veškerá průmyslová doprava
i služby, kterých je v lokalitě hodně, musejí právě přes Brněnskou.
Dlouhodobým záměrem je pokračovat s koridorem dál až na výjezd
z dálnice D1. „Pokud budou mít
dopravci možnost najet do průmyslové zóny přímo z dálnice,
samozřejmě to ocení a nám se
zklidní provoz v Brněnské ulici.
Nebudou muset komplikovaně
vyjíždět z vedlejších komunikací
na frekventovanou Brněnskou
a naopak. Znovu ale podotýkám,
že hovoříme ve výrazně budoucím
čase,“ zopakoval vedoucí odboru
územního plánování a rozvoje Jiří
Plášil.
(mko)

