
Sleva 400 Kč 
sleva platí při nákupu koberce 

a PVC nad 3 000 Kč

VYRÁBÍME BRIKETY
Cena

5 400 Kč/tuna

(možný odběr od 10 kg)

Odběr
Cukrovarská 496/51d
Vyškov
(bývalý školní statek)

Kontakt: 602 705 046, 777 603 370

www.briketyvyskov.cz

Zavedená firma z oblasti výroby dveří hledá:
• zaměstnance do výroby zasklívacích rámečků 

Pracovní náplň – sestavování rámečků (sponkování), balení hotových výrobků

• zaměstnance do truhlářské dílny 
Pracovní náplň – výroba a montáž nábytku, kuchyní, dveří, oken atd.

• zaměstnance do skladu 
Pracovní náplň – organizace skladu, manipulace s  VZV, vychystávání objednávek,
 kooperace s výrobou, příjem materiálu na sklad, pravidelné inventury 

Nástup: IHNED
Práce na HPP pondělí–pátek, pouze ranní směna, jednosměnný provoz, příjemné pracovní
prostředí, vhodné i pro ženy. Příspěvek na dopravu. Místo výkonu práce: Holubice
Kontaktní telefon: 608 039 244

Firma Format 1 spol. s r. o.
v Křenovicích u Slavkova u Brna

přijme následující pracovní pozice:

Co u nás můžete očekávat:
• zázemí stabilní firmy
• zajímavou zakázkovou práci
• jednosměnný provoz (pondělí–pátek 6.30–15.00)
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• atraktivní pracovní a platové ohodnocení

● ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE CO2, TIG
● STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA ● OBRÁBĚČE KOVŮ,
FRÉZA ● ELEKTROMECHANIKA/MECHANIČKU

NA PÁJENÍ A KOMPLETACI EL. ZAŘÍZENÍ

Další info: tel.: 739 069 991, 544 22 36 68 www.format1.cz

Zemědělská společnost Drnovice, a. s.
přijme do pracovního poměru nové zaměstnance, a to

■ mechanizátora – opraváře zemědělských strojů
■ traktoristy – opraváře zemědělských strojů

Podmínkou ŘP sk. B, T, praxe. Výhodou svářečský průkaz.
Nabízíme náborový příspěvek 100 000 Kč a další benefity.

Více informací na tel.: 517 353 216, po–pá 7.00–14.30 hodin.

Společnost ROSTĚNICE, a. s.,
Rostěnice 166,
682 01 Rostěnice-Zvonovice

přijme na hlavní pracovní poměr

ŘIDIČE – TRAKTORISTU
OPRAVÁŘE – SVÁŘEČSKÝ PRŮKAZ

Místo výkonu práce Rostěnice
nabídky včetně životopisu zasílejte na:

e-mail: slaby@rostenice.eu
mobil: 777 710 021

Letní pole: nová třída mateřské školy zahájí provoz

Nová třída může uspokojit
rodiče až 28 dětí. „Ke stávající-
mu objektu nebylo nutné nic
přistavovat, což je důležité.
Vybudováním další třídy se zvý-
šilo využití školní budovy. Čísla
jasně ukazují, že drtivá většina
dětí předškolního věku pokra-
čuje v plnění povinné školní
docházky dál na Letním poli,“
konstatovala místostarostka
Vyškova Karin Šulcová. 

To potvrzuje také ředitel
školy Jiří Sochor. „Každý rok
jsme museli určitý počet dětí
odmítnout. Logicky má třetí
třída pro školu praktický
význam. Děti nám pokračují
z mateřské do základní školy,
přechod tak probíhá v pro ně
známém prostředí. Stavební
úpravy jsou hotové, chod školy
samozřejmě určitým způsobem
ovlivňovaly, nicméně jsme se
snažili zásahy co nejvíc přizpů-

sobit běžnému provozu,“ pro-
hlásil ředitel Sochor. 

Vytvoření třetí třídy každo-
pádně vyžadovalo několik
úprav: vybourání příček
i vyzdívka nových, úprava
podlah, protipožární zabezpe-
čení místa, přivedení teplé vody
do tříd isociálního zázemí, napo-
jení odpadu, osvětlení prostor,
osazení stínicích prvků do oken
nebo následné malířské práce.
„Stavební firma musela rovněž
vytvořit nové sociální zařízení
a šatnu. Denní místnost se sklá-
dá z herny a ložnice, vše je logic-
ky propojené. Kancelář učitelek
je přestěhovaná do stávající
knihovny, žádné stavební úpravy
v tomto případě nebyly nutné,“
oznámil ředitel školy Sochor
s tím, že podávání svačinek
a obědů bude respektovat sys-
tém zavedený pro děti dvou
předchozích tříd. 

Práce zajistila firma WAG-
NER stavební, spol. s r. o., a to
za cenu bezmála 2,2 milionu
korun včetně DPH. Nutné bylo
rovněž pořízení nábytku, hra-
ček či kompenzačních pomů-
cek, jako například sedacího
vaku a logopedického zrcadla.
Ve třídě nechybí interaktivní
dataprojektor.  V jarním období
ještě dojde k výsadbě zeleně
a pořízení dalšího pískoviště
i herních prvků na zahradu
mateřské školy. Celkové nákla-
dy akce tak dosáhly téměř 3,4
milionu korun, z toho zhruba
osmdesát procent se vedení
školy podařilo uhradit díky
Integrovanému regionálnímu
operačnímu programu.

Ředitel Sochor zároveň při-
pomněl, že navýšení kapacity
posílí možnosti rodičů z jiných
obcí, kteří ve Vyškově pracují,

zrovna tak rodin, které se v prů-
běhu školního roku do Vyškova
přistěhují. „Vedení jednotlivých
mateřinek stále musí určité
množství uchazečů po zápisu
odmítnout. Všichni navíc vnímá-
me poměrně časté změny vpřed-
školním vzdělávání, kdy ještě
nedávno legislativa počítala
s přednostním přijímáním dětí
od dvou let,“ připomněl ředitel
Sochor.

Rodiče mohou u mimořádné-
ho zápisu zapsat a umístit své
dítě do nové třídy mateřské školy
již v průběhu tohoto školního
roku. Mimořádný zápis proběh-
ne ve středu 5. února. V tento den
se v Základní škole a Mateřské
škole Vyškov, Letní pole usku-
teční také Den otevřených dveří.
Zájemci si prohlédnou nejen
nově vybudované prostory škol-
ky, ale celou školu. Do nové třídy
škola přijímá děti z celého Vyš-
kova a okolí ve věku od dvou let.
Konkrétní kritéria zápisu zve-
řejní před zápisem, již nyní se ale
pro bližší informace mohou
zájemci obrátit na vedení školy
(e-mail: skola@zsletnipole.cz,
telefon: 517 325 621). Provoz
nové třídy škola zahájí 1. března
2020. mko

Využili volné prostory v přízemí, kde již dvě třídy pro děti
předškolního věku fungují. Vzhledem k vytvořenému společné-
mu zázemí byl vznik další třídy méně ekonomicky náročný. To
samé platí i v případě energetických nákladů, které budou rov-
něž minimální. Od samého začátku se proto nabízelo, aby dvě
třídy mateřské školy zřízené v letech 2014 a 2015 následovala
plnohodnotná třetí třída. Řeč je o Základní škole a Mateřské
škole Vyškov, Letní pole. Rozšíření kapacit je ve finále, na začát-
ku února v jejím případě proběhne mimořádný zápis. 

Černá kronika •Černá kronika •Černá kronika •Černá kronika
Vloupal se, připravil si, ale neodnesl

Rozestavěný dům ve Vyškově si během
víkendu vyhlédl zatím neznámý zloděj.
Pachatel násilím překonal zadní dvou-
křídlé dveře, prošel dům a do chodby ke
vchodovým dveřím si nachystal úhlovou
brusku, bourací kladivo, míchadlo, aku
vrtačku a dokonce i balení barvy na stě-
nu. Zřejmě však byl vyrušen, protože
v pondělí ráno zjistil majitel, že měl ne -
zvanou návštěvu, která však nic neod-
nesla. I tak po sobě lapka zanechal více
než čtyřtisícovou škodu na poškození.
Případem se zabývají vyškovští policisté
pro pokus vloupání.

Zloději se zalíbily poklice na kola
Ozdobné poklice na peugeotu, který

zaparkovala jeho majitelka na jedné
z vyškovských ulic, přilákaly zloděje. Ten
se z neděle na pondělí 20. ledna chopil
příležitosti a poklice z vozidla ukradl.
Ženě tak způsobil škodu v předběžné
výši osm tisíc korun. Krádeží se zabývají
vyškovští policisté.

Kdo naboural octavii?
Ve středu 15. ledna někdo naboural

vůz Škoda Octavia, který byl zaparko-
vaný na ulici Dvořákova ve Vyškově před
budovou České pošty. Stalo se to mezi
sedmou a třináctou hodinou.

Pokud byste mohli přispět kobjasnění
této nehody, kontaktujte nás prosím na
tísňové lince 158 nebo na tel.: 725 514
773. Děkujeme za spolupráci.

Kradli veterány
Vyškovským kriminalistům se poda-

řilo odhalit dvojici výtečníků, kteří kradli
„ve velkém“. Drzí zloději se vraceli na
místo činu. Od prvních lednových dnů se
vyškovští kriminalisté zabývají kauzou
krádeže historických motocyklů na
Bučovicku. Z neobydleného rekreačního
objektu v obci Mouchnice zmizelo něko-
lik historických mopedů, motocyklů
a větší množství náhradních dílů. Před-
běžná hodnota odcizených věcí byla maji-

telem vyčíslena na přibližně 950 000
korun. Během několika dnů se nám poda-
řilo případ objasnit. Za vloupáním stojí
dvojice recidivistů, z nichž jeden má záli-
bu v historických motocyklech. Vyšetřo-
vatel sdělil oběma mužům obvinění
z trest ného činu krádež a porušování
domovní svobody. Starší usedlost navští-
vila povedená dvojice několikrát na pře-
lomu roku. Postupně si odvezli historické
stroje a náhradní díly zejména na histo-
rické motocykly německé výroby. Šlo
například okarburátory, klikové hřídele,
ná drže, řídítka, motor, převodovku adal-
ší. Oba výtečníci  ve věku 41 a 31 let byli
v minulosti vícekrát trestáni, převážně
za majetkovou trestnou činnost. Starší
z dvojice dokonce patnáctkrát. U něj
vyhověl soud návrhu státního zástupce
na uvalení vazby. Mladší z dvojice je stí-
hán na svobodě. Většinu kradených věcí
se podařilo policistům dohledat. Napří-
klad muž, který věci koupil, aniž se zají-
mal o jejich původ, musel věci vydat. Na
Brněnsku, kde se pachatelé zdržují, kri-
minalisté zajistili během jedné zdomov-
ních prohlídek také motocykl značky

Kawasaki Z1000 a vysokou finanční
hotovost jako výnos z trestné činnosti.
Ukázalo se, že tento motocykl byl v dubnu
odcizený na Pelhřimovsku. Během
domovních prohlídek jsme také zajistili
neznámé látky, zřejmě pervitin a mari-
huanu. Není tedy vyloučeno, že trestní
stíhání obviněných mužů bude rozšířeno
o další trestnou činnost. V současné době
hrozí obviněným za krádež veteránů trest
odnětí svobody s horní hranicí osm let.

I víkend na vyškovských silnicích se
neobešel bez alkoholu

V pátek dopoledne kontrolovali slav-
kovští policisté přímo ve Slavkově
muže, který i přes nepříliš příznivé
počasí zvolil pro svou přepravu jízdní
kolo. Zřejmě se chtěl zahřát, protože
výsledek jeho dechové zkoušky ukázal
hodnotu 2,22 promile alkoholu. I řidič
nemotorového vozidla musí dodržovat
zákaz požívání alkoholických nápojů
před jízdou. V tomto případě je pěta -
čtyřicetiletý cyklista podezřelý z pře-
stupku, který bude řešit správní orgán.
Zde ho čeká tučná pokuta.

I za volantem se však našli řidiči, kteří
se nezdrželi alkoholu před jízdou. V neděli
ráno kontrolovali vyškovští policisté na
Křečkovské ulici šoféra, který měl také
pozitivní dechovou zkoušku. Naměřili mu
2,43 promile alkoholu. Řidič odmítl opě-
tovné měření, které se vždy provádí, ažádal
odběr krve. Policisté muži zadrželi řidičský
průkaz. Je podezřelý z trestného činu ohro-
žení pod vlivem návykové látky.

Nabourali zaparkovaná vozidla a ujeli
Vúterý 21. ledna mezi půl osmou atři-

náctou hodinou došlo ve Slavkově
k dopravní nehodě. Neznámý řidič
poškodil v ulici Tyršova před domem
č. 1016 zaparkovaný vůz Alfa Romeo.
Další nehoda se stala v sobotu 25. ledna
na parkovišti před hotelem Dukla ve Vyš-
kově. V čase mezi 9.00 a 21.30 někdo
naboural zaparkovaný Opel Zafira.
I v tomto případě viník ujel, aniž by věc
oznámil. Pokud jste byli svědkem některé
z těchto nehod, přivítáme informace na
tísňové lince 158 nebo na telefon:
725 514 773. Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová
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