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Upozornění
Vzhledem ke státním svátkům, které letos připadají

na pondělí a úterý 5. a 6. července vyjde Region

15. července.
Dále pak bude vycházet ve 14denních intervalech.

Děkujeme za pochopení
Redakce Regionu

Atletika pro děti, atletika pro rodinu
Od roku 2019 trenéři Orla

Vyškov plánují společné trénin-
ky s rodiči v rámci výzvy Atle-
tika pro děti, Atletika pro rodi-
nu. Covidová doba nebyla
přející pro tyto akce, které si
děti a jejich rodiče zamilovali,
ale opět je to zde.

Možná to byly trenérky,
možná to byly děti, které
vytáhly maminky od žehlicího
prkna a tatínky od počítače,
aby strávili společný trénink
ve středu 16. června ve spor-
tovním orelském areálu. Přišlo
kolem 20 rodin: mamka s Kar-
líkem, taťka s Karolínkou,
nebo statečná maminka se

Šimonkem a Evelínkou,….
Trenérky se na toto různorodé
„atletění“připravily, vše pro-
běhlo v pohodě. Možná jenom
to horko mařilo to, že výkony
těch dříve narozených zaostá-
valy před šikovnými Orlíky.
Vždy vyhrávali Orlíci nad svý-
mi rodiči.  Už při úvodní hře
„na čísla“ bylo jasné, kdo
vyhrál! Děti! Při slalomovém
běhu, skoku, svisu nebo sprin-
tu vyhrával, kdo? Děti!

Velký dík všem, kdo se této
akce zúčastnil, protože atmo-
sféra, kterou jsme společně
vytvořili, byla prostě SUPER!
Další povedený trénink!

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 

přijme

OPERÁTORA CNC
– OBSLUHA LASEROVÉHO

ŘEZACÍHO CENTRA TRUMPF
Požadujeme: vyučení, lépe SŠ technického směru

čtení výkresové dokumentace
samostatnost
manuální zručnost
práce ve dvousměnném provozu

TECHNOLOGA
LASEROVÝCH ŘEZACÍCH

CENTER TRUMPF
Požadujeme: SŠ vzdělání technického směru

znalost práce v AUTOCADU (nebo podobném SW)
práce pouze v ranní směně
samostatnost
komunikaci se zákazníky

PRACOVNÍKA PŘÍJMU
A EXPEDICE ZBOŽÍ

Požadujeme: orientaci v technických výkresech
dobrý zdravotní stav
oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku
(zajistíme)
práce v ranní směně
samostatnost

Nabízíme: práci na nejmodernějším technologickém zařízení
práci v příjemném kolektivu       
zaměstnanecké benefity
zázemí prosperující společnosti
nástup možný ihned

Zájemci se mohou hlásit na adrese: 
Tržiště 73, Vyškov, tel.: 731 586 398, 737 121 702
(p. Mokrý, p. Roubíček)
Životopisy zasílejte na e-mail: mokry@lasmetal.cz

Víte, kdy je ideální čas 
prodat nemovitost?
Využijte toho, ZDARMA
Vám zpracuji tržní odhad.
Pojďme to nezávazně probrat: tel. 704 60 89 60

Teď.

Sběrný dvůr  ve Vyškově nově
otevírá v pátek. Déle obslouží

i v sobotu
Sběrný dvůr  ve Vyškově nově otevírá v pátek. Déle obslouží

i v sobotu

Nově bude místo pro uložení
objemného odpadu v Cukro-
varské ulici otevřeno i v pátek
v čase od 9:00 do 17:00 hodin.
Vsobotu Vyškované mohli nej-
různější odpady odevzdávat do
poledne, nově to půjde do 15:00
hodin. Celkově se provozní
doba rozšiřuje z22 na 31 hodin
týdně. Zástupci společnosti
budou společně s odborem
životního prostředí situaci
nadále monitorovat avpřípadě
potřeby a v zájmu zákazníků
udělají případné úpravy. Změ-

na platí od čtvrtka 1. července.
Nová provozní doba:
úterý: 9.00–17.00
čtvrtek: 9.00–17.00
pátek: 9.00–17.00
sobota: 8.00–15.00
Zdarma je možné odevzdat

biologicky rozložitelný odpad,
elektrozařízení, nábytek,
nebezpečné odpady, pneuma-
tiky či využitelné odpady, za
úplatu pak stavební a demo-
liční odpady. Bližší informace
na stránkách www.respono.cz.

(mko)

Zastupitelé ve Vyškově schválili investiční
záměr na obnovu Nového zámku

Zastupitelé Vyškova v minulém roce velkou většinou hlasů rozhodli
o tom, že město nechá vypracovat rozsáhlý generel obnovy Nového
zámku a jeho okolí. Následně byli seznámeni s jeho konkrétní podobou
a nyní se shodli na zahájení první fáze rekonstrukce. Ta se zaměří na
samotnou budovu zámku a přípravu prostor pro novou expozici.

Generel Nového zámku a jeho
okolí navrhuje postupnou obno-
vu zámku, kultivaci zahrady
i pivovarských prostor, včetně
výstavby některých nových
objektů. „V prvním kroku je pro
nás nicméně prioritou právě
zámek. Už delší dobu chátrá a je
využíván jen z malé části. Město
má navíc budovu ve svém vlast-
nictví, takže nemusíme řešit
odkupy či případné majetkové
spory,“ vysvětluje místostarosta
města zodpovědný za kulturní
památky Josef Kachlík, proč
zámek přichází na řadu jako
první.

Tvůrci generelu navrhli rekon-
strukci Nového zámku v duchu
a dispozice objektu z 18. století.
„Této myšlenky se chceme držet.
Obnoví se například průhledy
jednotlivými místnostmi,
kamenné obložení dveří, klenby
apředevším barokní sál vprvním
patře,“ zmiňuje radní Blanka
Mikulková. Návrat k původní
podobě má završit zvýšení věžo-
vé brány, rondelu a vybudování
přístavby, která je spojí. „To však
v této fázi neplánujeme. Důleži-
tější je pro nás vytvoření zázemí
obslužného dvora avýtahu, aby-
chom mohli snadno realizovat
expozici,“ doplňuje Mikulková.

Přestože zámek získá původní
proporce, využíván bude zcela
novým způsobem. „Rádi bychom

zde vybudovali interaktivní
expozici moderní armády,“ nasti-
ňuje radní Mikulková ideu využi-
tí zámku, která má být spjata
svojenskou historií města asvou
interaktivitou nalákat návštěv-
níky, mezi nimiž by měly hrát
důležitou roli rodiny s dětmi.

Ještě letos by mělo z veřejné
soutěže vzejít jméno architekto-
nické kanceláře, která vypracuje
podrobnou projektovou doku-
mentaci. „Teprve na jejím zákla-
dě můžeme žádat o stavební
povolení a především o dotace.
V letech 2021–2027 budou
postupně vypsány evropské
dotační tituly na opravu kultur-
ních památek, kam právě
vyškovský zámek spadá,“
vysvětluje Mikulková.

Kvůli kontrole průběhu sta-
vebních prací, přípravě expozice
ipro celkový dohled byly již nyní
zřízeny tři komise. V nich zased-
nou kromě tvůrců projektu,
vyškovských zastupitelů, poli-
tických představitelů města
a úředníků také například
zástupce armády nebo ředitel
zábavního vědeckého parku
Vida! v Brně.

Odhadovaná částka finančně
i časově náročné investice se
pohybuje kolem 160 milionů
korun. Její realizace by měla pro-
běhnout v průběhu následují-
cích šesti let. (mko)

Nové atrakce Aquaparku Vyškov
si vyzkoušeli první plavci

Došlo k zásadnímu prodloužení životnosti celého venkovního
prostoru. Rekonstrukce přináší úspory provozních nákladů. Směrem
k milovníkům vody pak nabízí řadu lákavých vodních atrakcí. Aqua-
park Vyškov se po důkladné rekonstrukci venkovního areálu dočkal
ve čtvrtek 10. června definitivní tečky: slavnostního otevření.

Venkovní bazén funguje
téměř 40 let, rekonstrukci
potřeboval. Komplexní oprava
město stála 57 milionů korun.
Plavce na první pohled zaujme
nová nerezová vana, dominant-
ní je rovněž žlutá skluzavka slo-
žená ze tří drah, která je přes
šestnáct metrů dlouhá. V nere-
zové vložce vzniklo částečné
příčné přepažení, dvě dráhy
jsou klasické padesátimetrové.
Dalších šest drah má poloviční
délku, zbytek nové vany se pak
proměnil v rekreační bazén
s masážními trysky, vodní stě-
nou, houpacím zálivem či vod-
ními chrliči.

Výsledek modernizace si na
vlastní kůži vyzkoušeli milov-
níci vody poprvé v sobotu
5. června. První příležitost
k osvěžení využily za víkend
necelé tři stovky lidí. „Pocho-
pitelně ctíme nařízení vydaná
Ministerstvem zdravotnictví
ČR. Kromě obecně známých
podmínek v podobě například
potvrzení negativního testu
nebo aplikace očkovací dávky
uznáváme čestné prohlášení.
Vzor máme přímo na pokladně,
takže lidé si ho mohou na místě
obratem vyplnit,“ ujistil ředitel
Správy majetku města Vyškova
Jaroslav Hastík. (mko)

* 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
45 000 Kč. Tel.: 777 361 248.
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný.  Tel.:
608 773 933.
* Koupím soutěžní - terénní moto-
cykl Jawa, i nekompletní nebo jen
díly nebo motokrosovou ČZ. Tel.:
608 773 933.

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

Byty – nemovitosti

Sháním ke koupi domek 
se zahrádkou. Opravy nevadí. 

Tel. 732 504 614

Hledáme chatu, chalupu
k rekreaci. Vyškovsko. 

Tel. 605 288 787

Ihned koupím byt 2+1 ve
Vyškově. T: 732 417 250

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

Pronájmy

Koupíme stavební pozemek ve Vyškově.
Tel.: 608 636 326

* Muž středního věku, lázeňský
masér, nekuřák hledá dlouhodobý
podnájem pokoje ve Vyškově. Jako
bonus zdarma nabízí 13 druhů masá-
ží, terapie proti bolestem, poraden-
ství v oboru fitness a zdravá výživa.
Volejte prosím na tel.: 777 241 444.

Výhodně pronajmu zahradu
o výměře cca 1 200 m2, 15 km
u Vyškova. Tel.: 720 587 804

Pronajmu zařízený byt 1+1 v OV ve Vyškově.
Nájem a poplatky za služby domluvíme osobně.

Volný od srpna, září 2021. Tel.: 722 582 543

Dlouhodobý pronájem garsonky v RD 5 km
od Vyškova. Max. 2 osoby. 2x kauce předem.

6 000 Kč + elektřina. Tel.: 608 001 304

Koupě
* Koupím starý nábytek do roku
1970: cokoliv z ohýbaného dřeva
z chromových trubek – židle, křes-
la, stoly apod. Lustry, lampy. Porce-
lán – sošky, hrníčky. Kameninové
nádoby. Staré medaile, vyzname-
nání a mince. Veškeré věci z obou
světových válek – uniformy, helmy,
bodáky, opasky, odznaky, vzdu-
chovky, šavle a nože. Všechny typy
náramkových a kapesních hodi-
nek. 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

Různé

VÝKLAD KARET
732 213 678

* Hledám paní na úklid domác-
nosti ve Vyškově, 2x měsíčně. Cena
100 – 120 Kč/hod. Tel.: 728 875 879.
* Zdarma - za odvoz – starší velké
umyvadlo i s krátkou nohou,
malou plastovou židličku pro dítě
– červená, malý nočník (na cesty),
pěnové puzzle na zem pro děti,
váhu osobní i kuchyňskou, držák
na zeď – na menší televizi, starý
hrnec na zavařování vysoký (bez
teploměru), dřevěnou poličku
rezavě hnědá d.52 x š.20 x v.12 cm,
papírové pytle - sisalové bílé pytle,
síťované pytlíky, velký igelit pod
stan, duše z náklaďáku – pro hrát-
ky na vodě, termosky 2x plastová,
1x kovová.  Tel.: 736 144 805.
* Daruji dřevo ze střechy za odvoz.
Tel.: 739 623 722.

Prodej
* Prodám tvrdé palivové dříví. Tel.:
704 7515 92. 
* Prodám použité dopravní kužely.

Foto zašlu e-mailem. Tel.: 606 169 106.
* Prodám květový med, kg za
150 Kč, přímo od včelaře - produk-
ce 6/2021. Tel: 604 380 685.
* Prodám kombinovaný sporák zn.
MORA, velmi zachovalý. Cena
2 000 Kč. Tel. 606 691 875.
* Prodám kufříkový elektrický šicí
stroj LADA za 200 Kč, židle – němý
sluha za 200 Kč, masivní soustru-
ženou nohu k lampě z ořech. dřeva
za 500 Kč (výš.1 m), stropní světlo
3 bodovky za 300 Kč, lustr šedá
polokoule za 200 Kč, světlo - bílá
stropnice za100 Kč, lampička-
dřev. noha, textil. stínítko za
100 Kč, staré železné nářadí bez
násad - kus za 50 Kč (motyka,

krumpáč, vidle, lopaty,…lze přidat
násadu nebo umístit jako dekora-
ci), postel (lamino –calvados) za
700 Kč. Ceny jsou orientační –
dohoda možná. Tel.: 736 144 805.

Seznámení
* Svobodný, bezdětný 61/180/80
abstinent, nekuřák hledá ženu od
51 do 71 roků pro trvalý vztah. Tel.:
728 022 951.

Nabízím montáže a opravy
žaluzií, sítě proti hmyzu,

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

* 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

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

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

www.akr-stehovani.cz

Zaměstnání
Hledáme paní na úklid
hospůdky ve Vyškově,nejlépe
okolí Tyršova, Hybešova, Tržiště.
Práce dopoledne, asi dvě hodiny.
Čtrnáct dní vměsíci.Tel.: 604 926 265

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

ohodnocení. Tel.: 605 701 541

Společnost Schalttechnik, Marefy 153,

přijme pracovnici na úklid.
Práce může být i na zkrácený úvazek,

vše je na dohodě.

Zájemkyně prosím pište 
na e-mail: info@stja.eu nebo 
volejte na číslo 722 931 912.

Kovovýroba
Vyškov

přijme 

zámečníky
Možno i na ŽL. Tel.: 775 699 102

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.

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.
přijme od 1. 9. 2021

kuchaře/kuchařku
na plný úvazek.

Nabídky zasílejte:
e-mail: info@zspurkynova.vyskov.cz

nebo na adresu školy.

Hledáme zaměstnance na HPP
či brigádu.

Potraviny Hruška, Gorkého, Vyškov.
Tel.: 774 999 199

a staré knihy. Hudební nástroje
a veškeré další věci z pozůstalostí
a půd. Přijedu. Seriozní jednání.
Platba hotově. Telefon: 777 032 904.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, pohled-
nice, apod. Seriozní jednání. Tel.:
608 446 406.
* Koupím odznaky a medaile,
zápalkové nálepky a krabičky,
mince a bankovky, telefonní karty.
Tel.: 607 702 994.
* Koupím srovnávačku s prota-
hem, KDR nebo ROJEK. Tel.:
603 165 320.
* Koupím staré obrazy, hodiny,

hodinky, rámy porcelán, mince,
pohledy i celou pozůstalost. Vše do
roku 1950. Karel Štrajt, telefon:
704 041 976, 511 138 871, 607 399 913. 

NABÍZÍME pronájem nových prostor
ve Vyškově pro využití „péče o tělo“
(kosmetička, pedikúra, manikúra ...)

pro kadeřnici zařízeno křeslo s vybavením.
Tel.: 773 919 933
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