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V zámeckém parku ve Slavkově přibudou lavičky, koše i dětské hřiště

„Často od návštěvníků parku
slýcháme, že je sice nádherný,
ale k dokonalosti a hlavně mo-
tivaci zde chvíli zůstat, chybí
lavičky, odpadkové koše nebo
dětská zóna. Jsem rád, že díky
možnosti čerpání dotace se
nám tato přání podaří splnit
všechna naráz. A co víc – z těch -
to peněz rozsvítíme horní část
parku a vybudujeme také mla-
tové cesty k nově zrekonstruo-
vanému altánu. Dokonce
můžeme pořídit i padesát židlí,
které si budou moci návštěvníci
zapůjčit a postavit tam, kam
budou chtít a kde bude v létě

zrovna stín,“ uvedl starosta Mi-
chal Boudný.

Myšlenku umístit do areálu
národní kulturní památky dět-
ské hřiště nebylo snadné prosa-
dit, nakonec se však podařilo ve
spolupráci s pracovníky pa-
mátkové péče vytipovat prostor
ve spodní části parku, asi v mís-
tech na spojnici s altánem, kde
si vyhrají i děti. „Všechny prvky
budou muset být z přírodního
materiálu tak, aby co nejméně
narušovaly ráz parku. Půjde
o dřevěné houpačky, zvířátka,
prolézačky a další prvky,“ do-
plnil vedoucí odboru správy

majetku, investic a rozvoje Petr
Lokaj.

Ne všechno bude nakupovat
nově. Projekt počítá také
s opravou stávajících laviček,
doplněním dřevěných sedáků
i renovací kamenných noh.
V plánu je také vybudování na-
učných stezek přibližujících
návštěvníkům zajímavosti
o vzácných stromech i příběhy
antických soch, které v těchto
dnech renovují restaurátoři.
Součástí budou i instalace no-
vých informačních tabulí ladí-
cích k ostatnímu mobiliáři.

Postupná obnova parku pro-
bíhá již několik let. V tomto roce
byla například dokončena ob-
nova a oprava barokní zámecké
zdi, vystavěna replika čínského
altánu a již třetím rokem se
také opravují vzácné sochy ze
17. století. Letos restaurátoři
pracují na devíti sochách.
V uplynulých letech získalo

novou tvář dalších dvanáct ka-
menných skulptur. Soubor ob-
sahuje 64 děl, z nich 48 je
vystaveno v zámeckém parku.

Město má také zpracovaný
projekt na obnovu a opravu
parkových cest. V loňském roce
se jej pokusilo předložit spolu
se slovenským partnerem láz -
němi Trenčianské Teplice do
přeshraničního fondu INTE-
REG. V uplynulých týdnech
však došlo zamítavé stano-
visko. Projekt tak v tomto ob-
dobí nebude realizován.

Zámecký park ve Slavkově
u Brna tvoří nedílnou součást
celého zámeckého areálu
a patří k nejvýznamnějším his-
torickým zahradám na území
Moravy. Jeho rozloha činí
15,5 ha. Obnovený zámecký
park byl otevřen u příležitosti
konání sympozia UNESCO
o barokních zahradách, jež se
konalo v září 1977. (tz)

Téměř devadesát laviček, mobilní křesla, odpadkové koše i zábavné
dřevěné prvky pro děti. Osvětlení horní části parku, vybudování cest
k opravenému altánu i oprava betonu spodní fontány nebo vytvoření
naučné stezky o staletých stromech i antických sochách. Zámecký
park od příštího roku získá desítky novinek, které budou mít za cíl
zpříjemnit návštěvníkům čas v této unikátní kulturní památce. Město
totiž získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt revitalizace
zámeckého parku v hodnotě 6 milionů korun z evropských fondů.

Putovní pohár
pro manžele Lodesovy

V sobotu 8. srpna, ve sklení-
kovém počasí,  se na dvorcích
TK Vyškov pořádal další, ten-
tokrát organizačně obrozený
turnaj manželských párů.

Klání se nakonec zúčastnilo
osm dvojic a přineslo řadu vel-
mi zajímavých výsledků i pře-
kvapení. V horkém odpoledním
programu si zachoval nejvíce
sil a rozvahy dnes již téměř
dokonale sehraný pár manželů
Lodesových, kteří nejprve v tzv.
předčasném finále porazili sil-
nou dvojici Korcová - Korec 6:5,
aby v následném finálovém

utkání přehráli manžele Kune-
šovy 6:2 a pozvedli nad hlavu
zlatý pohár pro vítěze. Velkým
překvapením byla pak třetí
příčka nefavorizované dvojice
Vanderková – Vanderka, na
jejichž úspěchu neubírá nic ani
skreč jejich soupeřů v utkání
o třetí místo. Následným  spo-
lečenským večerem provázel
zúčastněné DJ Cooper from
Minatky. Všem účastníkům
děkujeme za krásný sportovní
zážitek a do dalšího ročníku
doufáme v ještě větší počet při-
hlášených! 

Ve Znojmě nebylo o napětí nouze
Druhá liga atletů, skupina E

má za sebou třetí kolo dlouho-
dobé soutěže. Jelikož nikdo
tento rok nikam nepostupuje,
ani nesestupuje, dalo by se
předpokládat, že vše proběhne
v klidu a bez nervů. Jenže sou-
těživý duch byl u obou druž-
stev na tom správném místě,
nebylo o dramatické situace
žádná nouze. Především druž-
stvo mužů AHA Vyškov bojo-
valo o celkové třetí místo.
Podařilo se, i když bez nervů to
rozhodně nebylo. 

II. liga mužů, sk. E:
Jak už to v atletice bývá,

o konečném umístění družstev
rozhodují maličkosti a větši-
nou není do poslední disciplíny
rozhodnuto. Nejinak tomu
bylo i ve Znojmě, tam se roz-
hodlo o třetím místě mužů
AHA Vyškov až při poslední
štafetové předávce holešovické
štafety, když vyškovská si ne-
předala na druhé předávce,
v ten moment byli muži AHA
Vyškov bez medaile, jenže ten-
týž osud záhy čekal Holešo-
vické, a to rozhodlo… Úspěch,
který potěšil, třetí místo druž-
stva mužů bylo lemováno jak
osobními rekordy, tak i např.

„nezaložením“ v tyči či třemi
přešlapy v dálce… Návrat ka-
pitána Jiřího Němečka byl
úspěšný.

Pořadí ve třetím dějství sou-
těže, ve Znojmě:

1.TJ Jiskra Otrokovice 150,00
2.Atletický klub Hodonín, z.

s. 124,00
3.Atletický klub AHA Vyš-

kov, z. s. 105,00
Bodující atleti AHA Vyškov:
Běh na 1500 m, muži:
1. místo – Marek KALOUS,

4:02,29 min.
3. místo – Jakub BÁREK,

4:17,44 min.
Skok o tyči, muži:
1. místo – Mario HAJZLER,

4,10 m
4. místo – Jakub DERKA,

2,97 m
7. místo – Matouš ČERNÝ,

2,77 m
Běh na 3000 m, muži:
2. místo – Jiří NĚMEČEK,

9:22,00 min.
7. místo – Stanislav ŠIROKÝ,

10:12,33 min.
Běh na 800 m, muži:
2. místo – Marek KALOUS,

1:56,24 min.
5. místo – Pavel CHA-

LOUPKA, 2:00,73 min.

Vyjádření pořadatele hudební akce Kryštof hraje pro Vyškov:
Vážení fanoušci živých kon-

certů a kapely Kryštof,
je nám to moc líto, ale i přes

naši velkou snahu nebude
možné zrealizovat letošní akci
Kryštof hraje pro Vyškov ani
v náhradním termínu. Kvůli
stále se měnícím vládním opa-
třením a omezování počtu ná-
vštěvníků musíme koncert na
fotbalovém stadionu zrušit.

Zároveň pro vás máme dob-
rou zprávu: povedlo se nám za-
jistit s kapelou Kryštof termín
pro rok 2021 v původně pláno-
vaném červnu.

Kryštof hraje pro Vyškov:
pátek 4. 6. 2021!

Vaše zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti i pro roč-
ník 2021 a tímto vás také pro-

síme, abyste si je ponechali.
Podpoříte tak naši dlouho plá-
novanou a připravovanou akci,
a my věříme, že díky vám tuto
složitou dobu zvládneme, a že
se v roce 2021 sejdeme u vel-
kého stadionového koncertu.

V případě závažných důvodů
k refundaci kontaktujte na-
šeho prodejce www.ticket-
stream.cz, kde se tím zabývají
individuálně s maximální
vstřícností.

Děkujeme vám za pochopení
a podporu, které si moc vážíme.
Snažili jsme se a doufali ve
zlepšení situace.

Moc se na vás těšíme 4. 6.
2021 ve Vyškově!

Pořadatelský tým a kapela
Kryštof.

Restaurace Pohoda v Lulči
vás v pátek 28. srpna srdečně zve na

country večer
Začátek ve 20 hodin, rezervace na 736 473 838

* Prodám sadu zimních kol, rozměr
pláště 195/55/R15 (použity jednu
zimní sezonu) se staršími disky. Cena
za jedno kolo 750 Kč. Volat po 17. hod.
777 870 773
* Koupím historický motocykl nebo
moped i nepojízdný. Tel.: 608 773 933.
* Prodám auto Ford Fusion ve velmi
dobrém stavu. Cena 35 000 Kč.
Zn. Dědictví. Tel.: 723 022 660.
* Prodám 4 ks pneu na discích 185/60
R 15 T, zimní, hl. vz. 6 mm, cena doho-
dou. Tel.: 776 860 140.

* Muž 50/173 hledá diskrétní kama-
rádku pro hezké chvíle strávené ve
dvou. Život se má žít, ne jen přežívat,
nenechme si jej protéct mezi prsty. E-
mail: kalvoda.jarda@seznam.cz
* Ráda bych, aby se mi ozval muž, věk
asi 60/185, tehdy štíhlý kuřák v kom-
plikovaném vztahu. Asi před rokem
mi napsal, on ví kde, pro zopakovaní
dřívější schůzky v Bučovicích s jídlem
ve vinárně a procházkou. Nemohu do-
hledat profil a tel. číslo nevím. Zane-
chat zprávu lze nově na BSK55, na
původní číslo telefonu i volat, nebo na
774 349 528 jen SMS, ale nevolat.

* Jsem v důchodě a hledám brigádu
na 6 – 8 hodin ve Vyškově. Jen manu-
ální práci. Tel.: 739 961 850.

* Hledám pronájem bytu 2+1 ve Vyš-
kově. Tel.: 777 253 583.
* 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 čás-
tečně vybavený. Tel.: 702 955 360
(SMS).
* Hledám pronájem garáže v Ivanovi-
cích na Hané v ulici Tyršova
„U statku/mlýna“.
Tel.: 722 726 140.

* Prosím o pomoc při pátrání po ztra-
cené kočičce. Odměna nálezci
10 000 Kč.
Tříletá černobílá kočička (samice)
jménem Drobeček se ztratila 26. 6. za
Vyškovem u hotelu Allvet, směrem na
Brno.
Má úzký bílý klínek mezi od očima,
černé uši a kolem očí černé „brýle“, ze
kterých na levé straně pokračuje úzký
černý výběžek k tlamičce. Prsní část
čistě bílá, záda po linii páteře souvisle
černá. Na levé přední tlapce má černý
flíček zepředu i zezadu, na pravé jen
zezadu. Zadní nohy dole celé bílé, ale
výš pak černé fleky.
Více informací a fotografií
na www.psidetektiv.cz, hledejte podle
jména „Drobeček“; nebo na tel. 605
880 717.
Pokud byste na podobnou kočičku na-
razili, pokuste se ji prosím především
vyfotografovat a kontaktujte mě.

* Koupím z pivovaru Vyškov staré
lahve, sklenice, cedule i světelné, re-
klam. předměty, dokumenty, fotky
a další, vše pivovar Vyškov. Tel.:
734 282 081.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo, ho-
dinky, porcelán, šperky, pohlednice,
apod. Seriozní jednání. Tel.: 608 446
406.
* Koupím staré obrazy, hodiny, ho-
dinky, rámy, porcelán, mince, pohledy,
vojenské věci, nábytek i celou pozůs-
talost, to vše do roku 1960. Tel. 607 399
913,  511 138 871.
* Koupím srovnávačku s protahem
KDR nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320.
* Koupím odznaky, medaile, zápal-
kové nálepky, krabičky, mince a ban-
kovky.  Tel.: 607 702 994.
* Koupím starý nábytek do r.1970: co-
koliv z ohýbaného dřeva z chromo-
vých trubek – židle, křesla, stoly apod.
Lustry, lampy. Porcelán – sošky,
hrníčky. Kameninové nádoby. Staré
medaile, vyznamenání a mince. Veš-
keré věci z obou světových válek –
uniformy, helmy, bodáky, opasky, od-
znaky, vzduchovky, šavle a nože.
Všechny typy náramkových a kapes-
ních hodinek. Porcelán, keramiku,
sklo - vázy, hrníčky, sošky. Staré
hračky – auta, stavebnice, hry. Re-
klamní plechové cedule, plechovky od
auto oleje. Vybavení starých dílen,
mince a bankovky. Obrazy, pohlednice
a staré knihy. Hudební nástroje a veš-
keré další věci z pozůstalostí a půd.
Přijedu. Seriozní jednání. Platba ho-
tově. Tel.: 777 032 904.

Koupím garáž na ul. Puškinova ve Vyškově
do 250 000 Kč. Tel.: 732 750 608

Koupím byt 2+1 – Palánek, Vyhlídka,
stará Hybešova. Tel.: 736 468 406.

Koupím byt 2+kk nebo 2+1
Bučovice nebo Slavkov u Brna.
Nejsem RK. Tel. 723 250 311.

Nutně hledám ke koupi byt 2+1 nebo 3+1
kdekoliv na Vyškovsku. Tel.: 732 799 971

Rodina hledá chatu/chalupu. Zahrada výhodou.
Zn.: Klid a odpočinek. Tel.: 732 117 428

Koupím pěkný domek se zahrádkou
do 50 km od Brna. Tel.: 732 946 065.

Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv stáří.
Může být malá výměra, nebo neudržovaný.

Napadený kůrovcem nevadí.
Telefon: 773 585 290

Pronajmu pokoj ve Vyškově pracujícímu muži, 4 500 Kč měsíčně
včetně energií, 9 000 Kč vratná kauce, společná kuchyně
a koupelna, pračka, Wi-Fi, volný ihned, volejte 776 672 815.

Pronajmu starší garsonku v Rousínově.
Tel.: 775 026 667 (po 15. hod.)

Pronajmu byt 2+KK v centru Vyškova, 
10 000 Kč + energie, 2měs. kauce. Tel.: 721 535 226

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

* Prodám ořechy. Volat po 15. hod.
Tel.: 776 482 824.
* Prodám koženou sed. soupravu ital-
ské výroby, béžové barvy, velmi zacho-
valou, nutno vidět. PC 108 000 Kč,
nyní za 9 500 Kč. Tel.: 606 429 676.
* Prodám z letošní sklizně pěkné
a suché kulaté balíky pšeničné slámy,
baleno v síti, průměr 125 cm. Cena
230 Kč za balík. Po domluvě možnost
dopravy. Tel.: 775 340 587.
* Prodám bioptronovou lampu Bi -
optron PRO 1,ZEPTER, stolní stojan.
Původní cena 46 000 Kč, prodám za
11 500 Kč, dobrý stav. Tel. 723 732 623.
* Prodám kulatý jídelní stůl (kouřové
sklo) + 4 židle z chromových trubek.
Tel.: 737 314 583.
* Prodám pračku Zanussi na 4 kg –
vrchní plnění. Cena 1 500 Kč. (Ve vý-
borném stavu). Volejte po 17. hod. 777
870 773.
* Prodám malé balíky pšeničné slámy.
Tel.: 776 482 824.
* Prodám novou koupelnovou
skříňku s umývadlem i jednotlivě 3
500 Kč (PC 6 500), nové bílé dveře
70 cm plné 450 Kč (PC 900), kombi-
novanou varnou desku 2 500 Kč, sta-
vebnice LEGO – větší množství – cena
dohodou. Tel.: 775 618 094.
* Prodám brambory na uskladnění.
Přivezu. Tel.: 728 122 800.
* Prodám pšenici, ječmen, oves 450
Kč/q a malé balíky slámy 15 Kč/bal.
Tel.: 774 306 178.
* Prodám šicí stroj PFAFF, průmy-
slový na 220 V, stavební míchačku do-
mácí výroby na 300 V.Tel.: 702 669 512.
* Prodám pšenici 450 Kč/q. Tel.: 605
005 676.
* Prodám originálně zabalené plen-
kové kalhotky zn. Moli Care Pre-
mium, velikost L, po 14 Ks jedno

balení. Cena za 1 bal. 250 Kč. Kontakt
přes SMS, tel.: 728 544 646. Zavolám
zpět.
* Prodám podzimní již zralá jablka
s vlastním natrháním. Cena dohodou.
Tel.: 739 428 356.

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

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

www.akr-stehovani.cz

* 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.

Nabízím montáže
a opravy žaluzií, sítě proti

hmyzu, rolety, markýzy
atd. Tel.: 777 299 966

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Výroba * montáž * prodej

Tel.: 739 140 975
www.klempir-vyskov.cz

Provádíme rekonstrukci bytových
jader. Vyškov. 775 674 990

Oddíl juda Sokol Dědice 
provádí nábor nových 

zájemců.

Přihlásit se může každý starší
šesti let od 3. září v tělocvičně
v pondělí a čtvrtek od 16 do

18 hodin.

Vchod do tělocvičny je ze dvora
vedle restaurace Sokolovna.

MOKRÁ PEDIKÚRA (i na počkání). Otlaky, kuří
oka, nehty, cena 210 Kč! Pivovarská 2, Vyškov (ulička
za papírnictvím). Otevřeno od 10 h. 737 855 678

VÝKUP PADANÝCH JABLEK
na nákupně v areálu Agros Dědice
(ulice Jízdárenská – hala vpravo nahoře)

Nákupní doba: Neděle 13.00–13.30   
Pondělí  7.30–8.00
Čtvrtek   7.30–8.00

Vykupujeme také na prodejně Bistro-Gryc
a dalších nákupnách okresu. 

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

ohodnocení. Tel. 724 255 897 

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,

hledá
uklízečku, pomocnou sílu

do kuchyně a číšníka.
Tel.: 604 260 989, e-mail: acapulco-restaurant@seznam.cz

KOVONT s.r.o. Vyškov
přijme do prac. poměru:

svářeč CO2
zámečník, obsluha 
vrtaček, ohýbaček

tel. 605 877 633

Lékárna v Rousínově přijme

lékárníka.
Úvazek podle dohody.

Více info na e-mailu: 
s.helesicova@seznam.cz 
nebo čísle 720 539 333. 

KOVOVÝROBA
nabízí výrobu

• Schodišť
• Zábradlí a bran

Tel.: 775 699 102

Hledáme prodavačku na 6hodinový úvazek. 
Nástup možný ihned. Masna Krásno, 

Dobrovského, Vyškov. Tel.: 607 777 534

Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1 na ul. Gorkého ve Vyškově.

Tel.: 737 403 892

Slavkovský pivovar 
hledá spolupracovníky

Přijmeme:
brigádně číšníky/servírky (DPP)
brigádně výpomoc do kuchyně

(DPP)

Informace na:
info@slavkovskypivovar.cz

tel. 602 711 594
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