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Osud Posádkového domu armády městu není lhostejný

Zejména na sociálních sítích
vzápětí zaznělo velké množství
nepravd. „Mnohé bychom pro-
to rádi uvedli na pravou míru.
Vycházejí ze špatné informo-
vanosti, svou roli určitě hraje
i skutečnost, že Posádkový
dům armády je s Vyškovem
dlouhé roky spjatý, zažil
nespočet vydařených společen-
ských akcí aVyškovany celkově
současný stav areálu mrzí. Na
radnici to vnímáme naprosto
stejně. Budeme velmi rádi,
když objekt dál poslouží
Vyškovanům i lidem z okolí. Za
současnou situaci nenese
odpovědnost ani současné, ani
předchozí vedení Vyškova: jeho
představitelé vždy jednali
v zájmu města, tedy s péčí řád-
ného hospodáře,“ upozornil
vyškovský starosta Karel Jur-
ka.

Zdůraznil vzápětí, že město
PDA nikdy nevlastnilo. Patřil
státu, respektive Ministerstvu
obrany ČR. Na konci první
dekády nového tisíciletí začal
majitel postupně utlumovat
jeho provoz. „Důvodem bylo,
že objekt byl provozně a ener-
geticky neudržitelný. Postavený
byl v úplně jiné době a za úplně
jiných podmínek. Vykazoval
obrovské tepelné ztráty a eko-
nomicky patřil jednoduše do
jiné doby. Město tehdy vstou-
pilo do jednání s armádou, pro-
tože nás osud objektu zajímal.
Nikdy nám nebyl lhostejný. Ze
všech jednání bylo nicméně
patrné, že PDA chce stát pro-
dat. Měli jsme informaci od
armády, že objekt každý rok
generoval více než pětimilio-
novou ztrátu,“ sdělil starosta.

Kromě neekonomičnosti
provozu nelze zapomínat ani
na podstatné technické důvo-
dy. „Představy části veřejnosti
o tom, že by v objektu stačily
dílčí investice, jsou naprosto
mylné. Minimálně plášť by se
musel udělat podle nových
tepelných požadavků, bylo by
nutné nahradit i všechny
výplně otvorů, zajistit změnu
zastřešení či izolaci celé budo-
vy. Velmi zásadní rekonstrukci
interiéru by představovaly
i zásahy na vzduchotechnice,
elektroinstalaci, sanitárních
rozvodech a podobně,“ pozna-
menal starosta Jurka.

Vyzdvihl, že město má
s armádou dlouhodobě nad-
standardní vztahy. „Stejně
jako radnice směrem k ní, tak
i armáda nám vždy korektně
vycházela vstříc. O osudu
budovy rozhodl stát. Informa-

ce, že by někdy stát objekt
nabídl městu za korunu, není
v žádném případě pravdivá.
Vyškov by v minulosti o koupi
PDA uvažoval pouze právě za
symbolickou korunu, což ale
reálné nikdy nebylo,“ vzkázal
starosta Vyškova.

Ostatně o tom svědčí i suma,
za kterou byl objekt nabídnutý
k prodeji. Cena Posádkového
domu armády, který tvořil vel-
ký a malý sál, foyer, vestibul,
šatny, restaurace a kuchyně,
kanceláře, skladovací prostory
či technické zázemí, byla v pro-
sinci roku 2012 téměř 100
milionů korun. Dlouhé měsíce
a následně roky o něj nikdo
neprojevoval zájem. Budova
dál chátrala. Až v desátém kole
výběrového řízení se přihlásil
jeden zájemce, který nabídl
zlomek původní ceny. Od kou-
pě ovšem posléze ustoupil.
Nakonec až po čtrnácti kolech
výběrových řízení se na konci
roku 2016 potvrdil zájem nové-
ho majitele objektu – pražské
společnosti Hleda Consulting.
„Současně se snižováním poři-
zovací ceny docházelo v prů-
běhu let k degradaci budovy,
cena navíc stále nebyla ade-
kvátní. Srdce nám na radnici
vždy tepalo pro PDA, který pro
nás představuje spoustu pří-
jemných vzpomínek, ale musí-
me se rozhodovat podle finanč-
ních možností Vyškova.
Zástupci radnice musejí pre-
ferovat zájmy města. PDA byl
vždy z pohledu dlouhodobé
udržitelnosti fungování velmi
rizikový. Chápeme nostalgii,
ale PDA byl armádní projekt,
dimenzovaný úplně jinak.
Možnosti města jsou odlišné,“
varoval starosta Jurka.

Je potřeba si problematiku
Posádkového domu armády
rovněž zasadit do kontextu
doby. „Nesmíme zapomínat na
skutečnost, že v roce 2009
a v následujících letech výraz-
ně zvolnilo tempo růstu světo-
vé ekonomiky. Jednalo se
o období všeobecného ekono-
mického poklesu a Vyškov
i několik let poté vnímal mno-
hamilionové propady. Hospo-
dářská recese město v průběhu
let připravila o zhruba 150
milionů korun,“ připomněl
starosta Vyškova.

A ještě jedno připomenutí
faktů: v momentě, kdy město
v průběhu roku 2019 řešilo
potřebu kulturního zařízení
s kapacitně dostačujícími pro-
storami, zodpovědně prověřilo
právě i variantu rekonstrukce

Posádkového domu armády.
Zastupitelé Vyškova na svém
zasedání z prosince téhož roku
rozhodovali mezi přístavbou
Besedního domu a rekonstruk-
cí PDA. V obou případech
vznikly podrobné porovnávací
studie, které měly následně
sloužit jako výchozí podklad
pro další projekční práce.

Zastupitelé se jednoznačně
přiklonili k multifunkční pří -
stavbě Besedního domu.
„Cílem bylo dosáhnout maxi-
málně objektivního pohledu
při hodnocení obou alterna-
tiv. PDA představovalo prak-
ticky ve všech směrech horší
cestu, nevýhodnou investičně
i provozně. Nesporným fak-
tem je, že budovu nevlastní-
me. Proble matický byl rozpo-
čet budoucí ekonomiky
a otázka využitelnosti. Budo-
vu nezmenšíme, byli bychom
limitováni stávající nosnou
konstrukcí a dalšími prvky.
Navíc bychom museli zřídit
další detašované pracoviště
Městského kulturního stře-
diska Vyškov. Případné
zakonzervování Besedního
domu a přesun veškeré kul-
tury do PDA by rovněž nedá-
valo smysl,“ vyjmenoval pár
bodů.

Rozdíl v ceně u obou variant
byl podle porovnávací studie
zhruba 70 milionů korun
v neprospěch rekonstrukce
PDA. „K tomu musíme pocho-
pitelně přičíst výdaje na odkup
objektu. A majitel Posádkové-
ho domu stejně o prodeji
neuvažoval,“ uvedl Jurka.

Vyškovský starosta zároveň
zopakoval, že mnohokrát jed-
nal se soukromým majitelem
chátrajícího objektu, aby jej
nechal zabezpečit. Stejně jako
jeho kolegy z vedení města jej
aktuální stav místa mrzí, při-
pomněl nicméně, že město Vyš-
kov budovu nikdy nevlastnilo,
tudíž nemůže nést odpověd-
nost za problémy, které za ní
stojí. „Od začátku, kdy objekt
přestal sloužit svému účelu,
bylo jednoznačně nutné jej
zabezpečit. Město majitele
několikrát vyzývalo, ten při-
slíbil nápravu. Prvním krokem
bylo jeho oplocení,“ zmínil
velitel vyškovských strážníků
Petr Sedláček.

Právě Městská policie Vyš-
kov do objektu v minulosti
v několika případech vyjížděla
v souvislosti s oznámením, že
se v prostoru nacházejí lidé a že
je z areálu slyšet hluk. Stávalo
se, že se dokonce pohybovali
po střeše objektu. „Po vykázání
se ovšem na místo z důvodu
nedostatečně zajištěného
objektu znovu vrátili,“ konsta-
toval velitel Sedláček.

Opakovaně tak docházelo
k narušení plotu a vniknutí do

cizího objektu. V budově či
v jejím okolí se dokonce zdržo-
vala i mládež mladší patnácti
let. Lednový požár navíc zda-
leka nebyl jediný, podle vyjá-
dření hasičů v PDA jednotky
za posledních sedm měsíců
zasahovaly dokonce šestkrát.

Co se v místě stalo?
K areálu vyrazily profesio-

nální a dobrovolné jednotky
z prvního stupně požárního
poplachu. Ačkoliv se uvnitř
neměl nikdo nacházet, přítomní
lidé veliteli zásahu sdělili, že
v objektu někdo je. Z důvodu
členitosti stavby si velitel vyžá-
dal na místo další jednotky tak,
aby zajistil průzkum objektu
a vyhledání osob v co nejkrat-
ším čase. Zasahující hasiči
nakonec skutečně v zakouře-
ném objektu nalezli osobu, kte-
rá čekala na záchranu za zamří-
žovaným oknem. Požár se
naštěstí obešel bez ztrát na živo-
tech, nicméně nakonec tři lidé
se nadýchali zplodin a byli pře-
vezeni do nemocnice. „Jelikož
uvnitř hořel nashromážděný
odpad včetně plastů, museli
hasiči po celou dobu zasahovat
v dýchací technice. Plameny
dostali pod kontrolu pěti vod-
ními prou dy,“ informoval mluv-
čí jihomoravských hasičů Filip
Venclovský. Příčina vzniku
požáru zůstává v šetření.
„Děkujeme všem jednotkám
hasičského záchranného sboru
za profesionální zásah. Oceňu-
jeme nasazení všech složek,
včetně přítomných policistů,
kteří areál zajišťovali,“ podě-
kovalo vedení města Vyškova.

Majitel má nadále v úmyslu
objekt zabezpečit hlídací služ-
bou. „Stav areálu je vždy věcí
vlastníka. Pokud neohrožuje
své okolí, z pozice úřadu
neuděláme nic. Rád bych navíc
upozornil, že kroky s oploce-
ním i hlídací agenturou vzešly
z našich opakovaných podně-
tů,“ řekl starosta.

Podle informací majitele
navíc v letošním roce začnou
demontážní práce v areálu:
vzduchotechniky, obnažených
kovových podhledů, osvětlovací
techniky a dalších technologic-
kých částí. Postupně samo-
zřejmě zmizí i velké množství
odpadu, který do objektu nano-
sili nezvaní hosté. „S vlast -
níkem intenzivně komunikuje-
me, víme o jeho záměru. Máme
velký zájem o to, aby objekt dál
nechátral a nehyzdil své okolí.
Těší nás, že bude znovu sloužit
prospěšným účelům. Majitel
momentálně pracuje na dokon-
čení projektové dokumentace.
Jakmile budou projekční práce
hotové, má zájem stejně jako my
vyškovskou veřejnost se zámě-
rem podrobněji seznámit,“ uza-
vřel starosta města. 

(mko)

Na místě zasahovalo 11 jednotek profesionálních a dobrovolných
hasičů. Plameny dostaly pod kontrolu díky pěti vodním proudům
za dvě a půl hodiny od ohlášení na tísňovou linku. Řeč je o požáru
Posádkového domu armády (PDA), který vypukl v sobotu 9. ledna
před sedmou hodinou ranní. Zároveň mezi Vyškovany znovu roz-
dmýchal emoce v případě budoucnosti roky chátrajícího objektu.

Restaurace U SMRKU v Lulči
nabízí o víkendu

22. 1. – 24. 1. 2021
V době od 11.30 do 20.00 hodin

400 g   BBQ ŽEBRA s oblohou a pečivem 159 Kč

150 g   SAMŮV MORAVÁK s hranolky
(burger s trhaným vepřovým masem)  159 Kč

Rádi vám jídlo přivezeme po telefonické domluvě 722 414 879

Zajímá vás tržní cena vaší nemovitosti?
Není nic jednoduššího než mi zavolat:

704 60 89 60
vám zpracuji 
tržní odhad.

Světlana Habrdová
ZDARMA

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

Další číslo vyjde 4. 2. 2021.
Redakce Regionu

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

* 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.

výkup  starších vozů od roku 1960.
Platba hotově při převzetí.

Volejte 602 720 182

AUTO-PYTELA

Byty – nemovitosti
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

Sháním RD/pozemek ve Slavkově, Rousínově,
Bučovicích ev. okolí. Tel.: 606 022 012

Koupíme větší byt ve Slavkově. 
RK nevolat. Tel.: 721 500 609

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

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

Koupím starší byt i z pozůstalosti,
nespěchám na vystěhování. 

Tel.: 731 205 786

Prodám byt 2+1 ve Vyškově. Byt je
v dobrém stavu. Původní bytové jádro.
Cena 2 700 000 Kč. Tel.: 604 305 999

Hledám dům se zahradou do
6.000.000 Kč. Tel. 732 689 222

Koupím garáž ve Vyškově do 250 000 Kč
(podle stavu). Tel.: 775 412 512

Koupím pozemek ve Vyškově
na ulici Slunečná. Tel. 704 147 848.

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

* Prodám sud 200 l kovový
s vypouštěcím kohoutkem a tro-
ky na zabijačku. Tel.: 722 540 891.
* Prodám tvrdé palivové dříví.
Tel. 704 751 592. 
* Prodám nestříkaná jablka, cca
10 Kč/kg. Tel.: 736 743 843.
* Prodám kompletní svářečku
CO

2
s lahví + redukční ventil –

výroba Německo. Dvě lahve 40 l
i s náplní kyslík + acetylen, 1 x
50 l směs argonová (82% – Arg,
18 % CO

2
). Dvě lahve 20 l i s ná-

plní (kyslík + acetylen). Vše po
tlakové zkoušce. Cena dohodou.
Tel.: 604 483 833.

Koupě
*Koupím srovnávačku s prota-
hem, KDR nebo ROJEK. Tel.:
603 165 320.
* Koupím časopisy Stadion (roč-
ník 73 – 74), Voják, Gól, Zápisník
– 60. roky. Tel.: 731 365 399.
* Staré pivní láhve s litými nápi-
sy, reklamy, ohříváčky, starší piv-
ní tácky, sklenice, piv. literaturu,
dokumenty, fotografie a další
staré věci kolem piva koupím do
sbírky. Tel.: 734 282 081. 

* Koupím starý nábytek do
roku 1970: cokoliv z ohýbaného
dřeva zchromových trubek – žid-
le, křesla, stoly apod. Lustry, lam-
py. Porcelán – sošky, hrníčky.
Kameninové nádoby. Staré
medaile, vyznamenání a mince.
Veškeré věci z obou světových
válek – uniformy, helmy, bodáky,
opasky, odznaky, vzduchovky,
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 autooleje. 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 odznaky a medaile,
zápalkové nálepky a krabičky,
mince a bankovky, telefonní kar-
ty. Tel.: 607 702 994.
* Koupím hudební nástroje –
housle, viola, violoncello, kon-
trabas a staré pánské náramkové
hodinky. Vše i poškozené. Přije-
du. Tel.: 773 644 643.
* Koupím starou kovářskou
kovadlinu 80–100 kg. Telefon:
778 019 031.

Seznámení
* Boubelka středního věkuhledá
muže nad 60 let k trvalému vzta-
hu. Prosím, SMS 731 084 464.

Různé
* 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

PLÁN NA HUBNUTÍ
21denní plán, více na:
www.mereni-tuku.cz

Pronájmy

* Hledám dlouhodobý pronájem
2+1 nebo 3+1, může být i kk, pro
tři osoby ve Vyškově, Drnovicích
nebo Lulči do 12 000 včetně
inkasa s kaucí na 1 měsíc. Bez
RK, plně nebo částečně vybave-
ný. Tel.: 702 955 360 (SMS).
* Manželé s pravidelnými pří-
jmy (zaměstnání, důchod) a dvě-
ma kocourky s PP,  veterinárně
ošetřenými, hledají podnájem
v RD (stačí jeden pokoj). Tel.:
704 119 008.

Pronajmu garáž u Aquaparku ve
Vyškově. Dlouhodobě. Volná ihned.

Mobil 792 213 006

Dlouhodobě nabízím 
ve Slavkově u Brna volný

vybavený pokoj 
s kuchyňkou pro 1–2 osoby.

Tel. 603 541 247

Zaměstnání
Přijmeme řidiče skupiny C, nástup

možný ihned, tel. 602 512 034.

Slavkovský pivovar

přijme
Číšníka / Servírku (HPP)

Výpomoc do pivovaru (DPP)

Informace na: tel. 737 861 265
E-mail: horava@slavkovskypivovar.cz

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,

hledá KUCHAŘE.
Tel.: 604 260 989, 

e-mail: acapulco-restaurant@seznam.cz.

Přijmeme řidiče sk. C. 
Tel.: 603 386 404

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 spo-
třebu. Tel.: 724 395 959.

STAEG Facility, spol.  s. r.o. 
přijme ihned 

zaměstnance na 
úklid administrativních 
prostor v odpoledních

hodinách 
4 hod./denně

ve Vyškově – Průmyslové zóně.

Práce na dohodu o provedení práce
vhodná pro důchodce, matky na RD
nebo jako přivýdělek. Nástup možný ihned.

Informace v pracovních dnech
od 7.00 do 15.30 na tel. 774 742 402.

Zvířectvo

* Prosím o pomoc při pátrání
po ztracené kočičce
Odměna nálezci 10 000 Kč.
Černobílá kočička se ztratila na
okraji Vyškova. Jmenuje se Dro-
beček (samice, 3 roky, tehdy cca
5 kg). 
Má celá černá záda a ocásek. Na
levé přední tlapce má zhruba
uprostřed černý flíček zepředu,
na pravé zezadu. 
Máme ji už odmalička a velmi
nám na ní záleží, proto tak
vysoká odměna.
Více informací a fotografií na
stránkách www.psidetektiv.cz,
pod jménem „Drobeček“; nebo
na tel. č. 605 880 717.
* Hodným lidem daruji koťát-
ka, stáří 3,5 měsíců.
Tel. 725 866 057

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ

a SEDAČEK
Telefon: 517 367 326, 

mobil: 604 863 437

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

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

www.akr-stehovani.cz

Koupím 1+1 nebo 2+kk, 2+1 ve
Vyškově, ne k rekonstrukci, hotovost.

Tel.: 603 452 504.
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