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Děti ze sociálně ohrožených
rodin dostaly nové tablety

Tablet Dianě pomůže lépe
pracovat online, dělat úkoly
a komunikovat s učiteli. „Výuka
probíhá prostřednictvím video-
konferencí, doteď to bylo docela
složité. Určitě mám radost,“
zmínila dívka.

Zatímco při loňské jarní dál-
kové výuce se do vzdělávání
spousta rodin dobrovolně neza-
pojila, od podzimu je distanční
výuka podle novely školského
zákona povinná. Diana je vnuč-
kou samoživitelky Marie. Ta má
ovšem ještě dvě dcery školou
povinné. „Jenže notebook
máme jen jeden. Dcery se na
něm střídaly, zhruba hodinu
jsme nechávali právě i vnučce,
která tak mohla přijít a spojit
se se svými spolužáky. Každá
ovšem chodí do jiné třídy, dis-
tanční výuka se tak překrývala.
Jedna z nich se kolikrát musela
dřív odpojit nebo ji jednoduše
nestíhala. Pro Dianu teď bude
jednodušší i posílání úkolů,“
ocenila její babička.

Nepoužívaných tabletů bylo
nakonec na začátku letošního
roku rozdáno vyškovským ško-
lákům rovnou jedenáct. S nápa-
dem přišla sociální pracovnice
Městského úřadu Vyškov Mag-
da Nebojsová. „Když jsem vidě-
la, jak kostrbatě mnozí z mých
klientů pracují v rámci distanč-
ní výuky, oslovila jsem nadaci
Tři brány. S ostatními kolegy-
němi ze sociálního odboru jsme
vytipovali klienty, kterým chybí
finance na zabezpečení techni-
ky po vlastní ose. Jsem si jistá,
že to bude pro děti motivační
a budou mít srovnatelné pod-

mínky s vrstevníky,“ prohlásila
Nebojsová.

Komunitní nadace Tři brány
se tak obrátila na několik
peněžních ústavů. Pomohly
MONETA Money Bank a Čes-
koslovenská obchodní banka.
„Bankovní instituce nám vyšly
vstříc. Darovaly nám novou
i vyřazenou techniku. Naše
nadace vlastní klienty nemá,
kromě odboru sociálních věcí
městského úřadu jsme se obrá-
tili také na PIAFU Vyškov, která
rovněž pracuje se sociálně zne-
výhodněnými rodinami a nabízí
jim podporu při řešení obtíž -
ných situací. Projekt nám spo-
lečně umožnil získat tablety do
potřebných rodin. Sháníme dal-
ší techniku, víme, že dětí z níz-
kopříjmových rodin, kterým
tablet pomůže, je víc,“ upozor-
nila ředitelka nadace Martina
Wagnerová s tím, že přepravu
techniky zajistilo město Vyškov.

Mezi obdarovanými je i ško-
lačka Ráchel. „Při sociálním
šetření jsem viděla, jak těžce se
připojuje z matčina mobilního
telefonu. Právě ona mě přivedla
na myšlenku, pokusit se nějak
pomoci dětem, jejichž rodiče
nemají z různých důvodů mož-
nost pořídit jim notebook nebo
tablet,“ připomněla sociální
pracovnice s tím, že dívka je vel-
mi šikovná. Aniž by se zmínila
rodičům, přihlásila se do lite-
rární soutěže. „Napsala příběh
a ve své věkové kategorii zvítě-
zila. Nyní tak i díky darované
technice může směle rozvíjet
svůj talent,“ doplnila Nebojso-
vá. (mko)

Diana chodí do páté třídy na Základní školu Tyršova, ráda tan-
cuje a velmi hezky kreslí. Ještě donedávna patřila mezi školáky,
jejichž budoucnost ovlivňovalo, že doma nemají dostatek techniky
pro distanční vzdělávání. Na notebooku se totiž z jedné rodiny
střídaly tři dívky. Diana tak patří mezi obdarované, kteří se nově
těší z dotykového tabletu.

Tyčkař Hajzler svými výkony oslovil fanoušky i odbornou komisi

Za jejich zády se stejně jako
u Hajzlera pořadí lišilo.
Odborná komise poslala na
nejvyšší příčky za mladého
tyčkaře ragbistu Ondřeje
Kováře (bratra mnohonásob-
ného medailisty ankety Marti-
na) a atleta Marka Kalouse. Za
futsalisty byli druzí ragbisté
a na bednu se dostali také hráči
Městského fotbalového klubu
Vyškov. Naopak sportovní
veřejnost zaujaly výsledky
juniorek z AHA Vyškov, druž-
stva BMX z Bike Teamu Vyškov
a ragbistů z JIMI, u jednotlivců
dosadila na druhé místo judist-
ku Jolanu Šubovou, pomyslný

bronz bral mladý bikrosař
Daniel Frydrych.

Výsledky 19. ročníku se veřej-
nost dozvěděla ve středu
17.února ze slavnostního vyhlá-
šení v kině Sokolský dům, ten-
tokrát ovšem z důvodu vládních
opatření z online přímého pře-
nosu. „S ohledem na události
kolem pandemie jsme zvažova-
li, zda se letošní ročník usku-
teční. Nakonec jsme se shodli,
že by byla velká škoda význam-
né sportovní výkony uplynulé-
ho roku neprezentovat. Vyškov
má řadu vynikajících sportov-
ců, kteří se opakovaně prosazují
v silné konkurenci na celostát-

Po třech letech shoda. A znovu u atleta AHA Vyškov. Naposledy
to byl mílař Jiří Němeček, tentokrát odbornou komisi i sportovní
veřejnost oslovil tyčkař Sebastian Hajzler a ovládl tradiční měst-
skou anketu Sportovec Vyškova 2020. Výborně reprezentoval
v mezistátním utkání juniorských reprezentací Polsko-Česko,
skvěle zvládl i tyčkařskou ruletu na domácím mistrovství ve skoku
o tyči juniorů. Navíc je zdatný i ve víceboji. Mezi kolektivy pak
u odborné poroty zvítězili futsalisté SK Amor Kloboučky Vyškov.

ním poli. Ačkoliv online, přesto
jsme oslavili obrovskou vůli
jednotlivců i kolektivů, která je
ke sportu nezbytná. Oslavili
jsme rovněž obdivuhodnou
energii rodičů, trenérů a všech
dalších nadšenců, kteří pracují
se sportovní mládeží,“ vyzdvih-
la vyškovská místostarostka
Karin Šulcová.

Nechybělo ani tradiční oce-
nění trenér roku a sportovní
osobnost. Tou se stal Miloš
Michálek, jedna z klíčových
postav vyškovského ragby. Patří
ke generaci, která Vyškovu
vybojovala nejvyšší soutěž
a získala první tituly přeborní-
ka ČSSR v ragby mužů.

Starosta města Karel Jurka
kromě jiného za jednu z před-
ností ankety považuje popula-
rizaci a zviditelnění vyškovské-
ho sportu. „Lidé na jednom
místě vidí, že máme v našem
městě řadu vynikajících spor-
tovců se skvělými výsledky.

Prožili jsme divný rok, ale vzpo-
meňme, kolik takových roků už
v minulosti bylo. Nezapomínej-
me na někdejší politické důvo-
dy, které si často braly právě
sport jako rukojmí. Mnozí spor-
tovci se tehdy pečlivě připravo-
vali, ovšem jejich úsilí přišlo
nazmar. Nyní kvůli hrozbě
koronaviru organizátoři odklá-
dali, rušili či omezovali mnohá
sportovní klání. Přesto jsme
nechtěli, aby se loňské úspěchy
jen tak přešly. Jistojistě přijdou
kvalitní výkony také letos, na
radnici na podporu sportu
a pohybu dál rozhodně myslí-
me,“ zmínil starosta Jurka.

Přesto se pandemie do čísel
promítla. Veřejnost, sportovní
oddíly a odborná porota do
ankety nominovaly celkem
15 sportovců a 10 kolektivů. Do
veřejného hlasování pořadatelé
započítali 490 platných hlaso-
vacích lístků, loni jich bylo
o 250 víc. (mko)

Běžecká fantazie od Marka Kalouse

MČR v běhu na 1500 m, muži:
3. místo, bronzová medaile –

Marek KALOUS, 3:51,98 min.
Slova trenéra Luboše Stlou-

kala vystihla průběh závodu:
„Ideální závod pro Marka, Filip
Sasínek závod krásně rozběhl
a pak už to bylo jen o vůli.
Marek do puntíku dodržel
domluvenou taktiku – rychlý
start, držet 3. až 4. místo a 250 m
nástup a finiš…“ Ano, ve velice
napínavém závodě Marek před-

vedl svůj drtivý finiš, ve kterém
zdolal do té doby třetího Jana
Sýkoru z Dukly Praha… V závo-
dě padlo 5 osobních rekordů,
což svědčí o mnohém.

Markovi GRATULUJEME
a děkujeme za skvělou repre-
zentaci klubu mezi českou atle-
tickou elitou v Ostravě.

Kompletní výsledky najdete
na:

https://online.atletika.cz/vys
ledky/46822/130 

Nelehká cesta jakoby byla výzvou pro Marka Kalouse. Nekončící
komplikace, které s sebou tato zvláštní doba nese, zvládl na výbor-
nou a v ostravské hale se dočkal své první medaile mezi dospělými
atlety. Někdejší dorostenecký Mistr ČR v běhu na 800 m tentokrát
své úsilí zaměřuje na mílařskou trať. Po stříbru na MČR do 22 let
v loňském roce, nyní veze domů, do Dědic, bronzovou medaili
z halového republikového šampionátu dospělých. Mistrovství ČR
hostila atletická hala v Ostravě. Běžecká skupina AHA Vyškov,
nyní již půl roku pod vedením trenéra Luboše Stloukala, směřovala
své úsilí k tomuto mistráku. Marek Kalous se zhostil realizace
nejen svého tajného přání s odvahou a velkým odhodláním. Před-
vedl ve Vítkovicích výkon, na který se bude dlouho vzpomínat,
vždyť bronzovou republikovou medaili korunoval i novým osobním
rekordem.

* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933 .
* Prodám Daewoo Matiz r. v.
1999, první majitel (pozůstalost),
najeto 38 000 km, letní i zimní
pneu. Cena 20 000 Kč. Tel.:
607 952 139.
* Prodám Škoda Octavia 2, 1,6
benzin, rok výroby 2007, stav km
202 000, cena 103 000 Kč. Tel.:
737 326 736

* Kdo za menší finanční obnos
prodá štěňátko – pouze pejska
(ne jezevčíka). Pejsek by byl
v bytě. Nejlépe okolí Bučovic
nebo Vyškova. Tel.: 773 197 036.
* Prodám králíky na chov. Stáří
7.měsíců a ořechy. Tel.
776 482 824.

* Svobodná žena silnější postavy
hledá partnera s vl. zázemím
a bez závazku. Jen vážně. Tel.:
608 813 182.
* Žena 57 let hledá přítele, který
je sám a potřebuje pomoc. Vyš-
kov a blízké okolí. Tel.:
778 517 153.

* Nechám za odvoz kvalitní
chlévský hnůj. Tel.: 736 273 290.
* Hledám šikovného zedníka,
který mi vydláždí parkovací
místo před domem. Tel.:
723 739 408.
* Devatenáctiletá slečna, stu-
dentka, čerstvě přistěhovaná do
Vyškova, hledá kamarádku při-
měřeného věku. Jen kamarádku.
Na trávení volného času, až to
půjde tak třeba zajít do fitka,
bazénu, knihovny. E-mail: pro-
zivot000@email.cz

* Koupím z pivovaru Vyškov sta-
ré lahve, sklenice, cedule i svě-
telné, reklam. předměty, doku-
menty, fotky a další, vše pivovar
Vyškov. Tel.: 734 282 081. 
* Koupím starý nábytek do
r.1970: cokoliv z ohýbaného dře-
va z chromových trubek – židle,
křesla, stoly apod. Lustry, lampy.
Porcelán – sošky, hrníčky. Kame-
ninové nádoby. Staré medaile,
vyznamenání a mince. Veškeré
věci z obou světových válek –
uniformy, helmy, bodáky, opasky,
odznaky, vzduchovky, šavle
a nože. Všechny typy náramko-
vých a kapesních hodinek.
Porcelán, keramiku, sklo - vázy,
hrníčky, sošky. Staré hračky –
auta, stavebnice, hry. Reklamní
plechové cedule, plechovky od
auto oleje. Vybavení starých
dílen, mince a bankovky. Obrazy,
pohlednice a staré knihy. Hudeb-
ní nástroje a veškeré další věci
z pozůstalostí a půd. Přijedu.
Seriozní jednání. Platba hotově.
Tel.: 777 032 904.
* Koupím hudební nástroje –
housle, viola, violoncello, kon-
trabas a staré pánské náramkové
hodinky. Vše i poškozené. Přije-
du. Tel.: 773 644 643.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím československé dukáty
aj. zlaté mince. Tel. 778 080 060.
* Koupím srovnávačku s prota-
hem, KDR nebo ROJEK .
Tel. 603 165 320.
* Koupím za rozumnou cenu cca
20 kg jablek z loňské sklizně.
Tel.: 733 582 640.
* Koupím kovářskou výheň ve
funkčním stavu. Může být i polní
šlapací. Tel.: 778 019 031.

* Hledám pronájem zahrádky
Vyškov a okolí. Tel.: 731 179 535

* Prodám dvě lahve 33 l propan-
butan, 1 x lahev 50 l směs argo-
nová (82% - Arg, 18 %CO

2
). Dvě

lahve 20 l i s náplní (kyslík + ace-
tylen). Vše po tlakové zkoušce.
Cena dohodou. Tel.: 604 483 833.
* Prodám šicí stroj průmyslový
stolový zn.PFAFF na 220 V a sta-
vební míchačku domácí výroby
na 380 V.Tel.: 702 669 512. 
* Prodám brambory jakékoliv
množství cena 6 Kč za kilo. Slav-
kovsko, tel.: 731 222 523. 

Koupíme dům, 
byt či chalupu!

Máme hotovost. Rychlá platba!

Tel.: 730 809 444

Koupíme starší byt
i z pozůstalosti.

Na vystěhování nespěcháme.
Může být k celkové rekonstrukci. 

Tel.: 730 809 444

Koupím garáž ve Vyškově.
Tel.: 739 029 950

Prodám byt se samost. vchodem 
v RD Drysice. Cena 2 800 000 Kč. 

Tel.: 733 315 050, 608 252 501

Koupím (dvoj)garáž
ve Vyškově. Tel.: 605 106 316

Rodina s dětmi koupí dům 
k trvalému bydlení. Tel. 604 743 584

Poptávám chalupu/chatu – zahrada
podmínkou. Tel. 739 703 909

Nabídněte mi ke koupi byt na Vyškovsku. 
Finance zajištěny. 739 912 867

Koupíme byt 1+1, 2+1 
ve Vyškově. Hotovost. 

Telefon: 602 880 390

Koupíme větší 
byt ve Slavkově. RK nevolat.

T: 721 500 609

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

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

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. 

Tel.: 736 624 307

Pronajmu slunný byt 1+1 s balkonem ve Vyškově.
Nájem včetně měs. záloh na energie je 9400 Kč. Mohu
poslat fota na e-mail. Tel.: 604 355 959 (od 15 hodin)

Pronajmu pokoj ve Vyškově.
Volejte 776 672 815 po 16. hod.

* Prodám univerzální skládací
elektrokolo. Cena: 7 000 Kč.
Mob.: 720 354 022.
* Prodám piano černé. Tel.:
734 833 685.
* Prodám kompletní autogenní
soupravu 2 ks včetně lahví a veš-
keré příslušenství. Levně. Cena
dohodou. Tel.: 603 937 356.
* Prodám silniční kolo značky
LOOK, kompletní karbon, váha
7 kg, výbava Campagnolo
ATHENA. Cena dohodou. Tel.:
603 937 356.
* Prodám tvrdé a měkké palivo-
vé dříví nařezané na metr. Tel.:
704 751 592. 

■ Beton, písek, štěrk
■ Odvoz suti
■ Auto HR 
■ Přistavení kontejneru
■ Vyklízení domu, sklepu
■ Přeprava nákladu do 3,3T

40 m2 tandem, solo 20 m2

■ Přistavení dodávky
ke stěhování s řidičem

Ceny dohodou.
Tel.: 775 244 100

* 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.

MALÍŘSKÉ a NATĚRAČSKÉ PRÁCE.
Tel.: 778 733 702

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

Nabízím montáže a opravy
žaluzií, sítě proti hmyzu,

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

Přijmeme řidiče sk. C. 
150 Kč/hod. čistého. Tel.: 603 386 404

Přijmu zedníka, brigádníka na
stavební práce. Tel.: 731 011 066

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

Přijmeme řidiče skupiny C,
tel.: 602 512 034

Brněnská společnost přijme
mechaniky do opravny
nákladních automobilů

a zemních strojů.
Tel.: 606 702 293

Brněnská společnost
přijme řidiče sk. C.

e-mail:
mzd.uc@setra-cr.cz

Přijmu zedníka na ŽL nebo dohodu.
Tel.: 605 965 732. 

Přijmu šikovného a spolehlivého 
pomocníka a řemeslníka z Vyškova na

stavbu. Plat 130–150 Kč/hod., příp. i více.
Nástup ihned. Info na tel. 605 388 996

Zvířectvo

Našla se

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.

Upozorňujeme čtenáře a inzerenty, 
že Region i nadále vychází ve 14denních

intervalech.

Další číslo vyjde

18. 3. 2021.
Redakce Regionu
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