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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.

Základní škola Morávkova 
ve Vyškově změní zahradu

Prostory tak budou moci
učitelé se žáky četněji využí-
vat, vytvoří tím podmínky pro
výuku venku. Školní zahrada
a ovocný sad se tak mají výraz-
ně změnit. „S přírodní zahra-
dou škola obmění listnaté
a ovocné stromy i keře a vysází
nové rostliny. Výuku budou
moci učitelé pojmout hravou
a zážitkovou formou mimo
školní učebny,“ ocenila místo-
starostka Vyškova Karin Šul-
cová.

Důvod k radosti má také
proto, že škola uspěla s finan-
cováním z cizích zdrojů. Státní
fond životního prostředí totiž
rozhodl o poskytnutí dotace
přesahující 485 tisíc korun.
Zbývající část nákladů si bude
škola hradit z vlastních peněz.
Aktuálně probíhá revize polož-
kového rozpočtu. Podané
nabídky prvního zadávacího
řízení totiž významně překro-
čily předpokládanou hodnotu
zakázky.

Zřízením živé zahrady nic-

méně vznikne množství rela-
xačních, herních, výukových
a oddechových zón. „Očekává-
me, že výukou na školní zahra-
dě u dětí podpoříme kladný
vztah k přírodě. Terénními
úpravami vytvoříme místa
k pozorování jednotlivých dru-
hů organizmů v přirozeném
prostředí. Vzniknout mají inte-
raktivní prvky jako například
smyslový chodník, vrbový
tunel, vodní prvek, bylinková
spirála či geopark, chybět
nebudou ani informační tabu-
le, kompostér nebo hmyzí
domeček,“ vyjmenoval ředitel
základní školy Zdeněk Šlapal.

Projekt, který si nechala ško-
la zpracovat, jí umožňuje
i nadále v dalších letech pokra-
čovat v modernizaci školní
zahrady. Jednalo by se o poří-
zení dalších herních prvků
a vybudování amfiteátru. To
chce vedení pořídit opět za
finanční pomoci ministerstva
životního prostředí.   

(tz)

Ačkoliv nejrůznějším opravám a vylepšením za miliony korun
v případě vyškovských školek a škol patří tradičně letní měsíce,
kdy děti opustí školní lavice, ani na podzim se s investicemi nelenilo.
Ve dvou případech se totiž změní venkovní areály základních škol.
Širší využití venkovního prostoru v podobě živé zahrady naplá-
novalo vedení Základní školy Morávkova.

Josef Škroblík (1939), Rostěnice † 18. 11.
Josefka Dundálková (1930), Bučovice † 22. 11.
Jan Štercl (1937), Komořany † 23. 11.
Miroslav Graclík (1949), Orlovice † 23. 11.
Ing. Alois Šebestík, CSc. (1936), Vyškov † 23. 11.
Anton Cyprich  (1952), Nemochovice † 23. 11.
Ludmila Koublová (1943),  Bučovice † 24. 11.
Oldřich Sliva (1945), Drnovice † 24. 11.
Bohdanka Pitelová (1942), Drnovice † 24. 11.
Vlasta Matoušková (1936), Pustiměř. Prusy † 24. 11.
Irena Tlamsová (1962), Drysice † 25. 11.
Jan Švehla (1941), Vyškov † 25. 11.
Miroslav Piňos (1949),  Bučovice † 25. 11.
Jiří Kachlík (1954), Letonice † 26. 11.
Jan Pokorný (1929), Mouřínov † 27. 11.
Jan Adamec (1942), Vyškov † 27. 11.
Vlasta Pallová (1939), Vyškov † 27. 11.
Stanislava Bártová (1926), Opatovice † 28. 11.
Marie Kaňová (1959), Bohdalice † 28. 11.
Marta Kalábová (1967), Pustiměř † 28. 11.
Cecílie Křížová (1926),  Bohaté Málkovice † 28. 11.
Jaroslav Pokorný (1932), Bučovice † 28. 11.
Pavel Macháň (1944), Vyškov † 29. 11.
Jan Vytopil (1941), Dědice † 30. 11.
Marie Bencová (1939), Račice † 30. 11.
Anna Knapová (1935), Kučerov † 30. 11.
Andrej Svoboda (1968), Bučovice – Kloboučky † 30. 11.
Ing. Věra Novozámská (1942), Bučovice – Vícemilice † 30. 11.
Josef Kolkop (1944), Rousínov †  2. 12.
Božena Janalíková (1958), Vyškov †  2. 12.
Milan Čtvrtníček (1946), Prostějov †  2. 12.
Jan Bezděk (1937), Pístovice †  2. 12.
Leonard Šebela (1951), Račice †  4. 12.
Svatava Hermanová (1929), Luleč †  4. 12.
Zdeněk Vejmola (1934), Bohdalice †  5. 12.
Ladislav Janík (1936), Vyškov †  6. 12.
Miroslav Forman (1949), Bučovice †  6. 12.
Václav Slezáček (1935), Vyškov †  7. 12.
Miloš Provalil (1941), Vyškov †  7. 12.
Libuše Křižanovská (1938), Marefy †  7. 12.
Marie Vlčková (1924), Vyškov †  8. 12.
Marie Grycová (1947), Radslavice †  9. 12.
Jan Vévoda (1957), Bohaté Málkovice †  9. 12.
Rudolf Cajthaml (1942), Lovčičky †  9. 12.
Zdeněk Landsmann (1939), Drnovice † 10. 12.
Otylie Kolegarová (1930), Bučovice † 10. 12.
Helena Procházková (1957), Vyškov † 11. 12.
Marie Ryšánková (1935), Studnice † 11. 12.
Jiří Klímek (1951), Studnice † 12. 12.
Jiří Volgemut (1962), Dražovice † 13. 12.
Alois Jurák (1936), Bučovice † 13. 12.
Věra Krejčířová (1926), Nesovice – Letošov † 13. 12.
Zdeněk Machálek, (1953), Nemochovice † 14. 12.
Marie Lusková (1938), Rychtářov † 14. 12.
Jaroslav Pihera (1962), Rychtářov † 14. 12.
Dušan Vašek (1951), Ivanovice na Hané † 14. 12.
Stanislav Butula (1931), Vyškov † 14. 12.
Jan Kudlička (1940), Vyškov † 14. 12.
Marta Živná (1948), Krásensko † 14. 12.
Irena Marková (1931), Vyškov † 15. 12.
Jiří Tomeček (1949), Vyškov † 16. 12.
Terezie Sojebová (1930), Vyškov † 16. 12.
Marcela Marková (1963), Vyškov † 17. 12.
Josef Zajíček (1947), Snovídky, † 18. 12.
Břetislav Hladký (1927), Nemochovice † 19. 12.
Stanislav Štěpánek (1941), Nesovice † 19. 12.
Pavla Bartošková (1949), Rousínov † 19. 12.
Helena Brunclíková (1939), Komořany † 19. 12.

Opustili nás Opustili nás
Ing. Jiří Benda (1939), Slavíkovice † 20. 12.
František Zeman (1936,) Kojátky † 20. 12.
Jaroslav Kouřil (1949), Snovídky † 20. 12.
Věra Rotreklová (1946), Bučovice † 21. 12.
Stanislav Sádlík (1938), Bučovice † 21. 12.
Jan Foltýn (1940), Vyškov † 21. 12.
Jaroslava Vránová (1934),  Vícemilice † 22. 12.
Jarmila Vévodová (1931), Vyškov † 22. 12.
Miroslav Matula (1955), Vyškov † 23. 12.
Jarmila Štrajtová (1932), Rousínov † 23. 12. 
Filoména Přikrylová (1954), Vyškov † 24. 12.
Josef Novák (1938), Vyškov † 24. 12.
Božena Růžičková, (1934), Bučovice † 24. 12.
Ladislav Dias (1940), Mor. Prusy † 24. 12.
Miloslav Julínek (1933), Vyškov † 25. 12.
Marie Přecechtělová (1943), Rousínov † 25. 12.
Jan Šmora (1940), Nové Hvězdlice † 26. 12.
Bohumil Musil (1961), Vyškov † 27. 12.
Hedvika Suráková (1934), Orlovice † 27. 12.
Marta Maršíková (1952), Vyškov † 28. 12.
František Vojtek (1952), Vyškov † 29. 12.
František Sýkora (1952), Vyškov † 30. 12. 
Zdeňka Trávníčková (1935), Luleč † 31. 12.
Vojtěch Kadlec (1926), Mor. Prusy †   1. 1. 
Františka Němcová (1932), Snovídky †   1. 1.
Dagmar Hladká (1938), Vyškov †   2. 1.
Miroslav Brabec (1959), Brankovice †   3. 1.

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

* Prodám Škoda Felicia Kombi 1,3
GLXI, r. v. 1998, najeto 196 000 km,
bez TP, přihlášená, pojízdná. Koroze
karoserie,drobné vady. Luleč. Tel.:
605782124

* Boubelka stř. věku hledá muže nad
60 let k trvalému vztahu. Prosím
SMS 731 084 464.

* 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
vybavený. Tel.: 702 955 360 (SMS).
* Pracující muž hledá pronájem bytu
ve Vyškově aokolí, 1+1 nebo 2+1. Pokud
možno bez RK. Kontakt: 608 152 492.

* Prodám sud 200 l kovový s vypouš-
těcím kohoutkem atroky na zabijačku.
Tel.: 722 540 891.
* Prodám nové elektrokolo MTF. Zdra-
votní důvody. Původní cena 41 390Kč,
nyní 35 000 Kč. Tel.: 722 582 543.
* Prodám kompletní svářečku CO

2
s lahví + redukční ventil – výroba
Německo. Dvě lahve 40l isnáplní kys-
lík + acetylen, 1 x 50 l směs argonová
(82% - Arg, 18 %CO

2
). Dvě lahve 20 l

i s náplní (kyslík + acetylen). Vše po
tlakové zkoušce. Cena dohodou. Tel.:
604 483 833.
* Za odvoz rohovou sedačku, židle,
prádelní koš kuchyňského nádobí.
Odvoz možný do 10.1.2021. Tel.:
604 673 818 

* Staré pivní láhve s litými nápisy,
reklamy, ohříváčky, starší pivní tácky,
sklenice, piv. literaturu, dokumenty,
fotografie adalší staré věci kolem piva
koupím do sbírky. Tel.: 734 282 081. 
* Koupím starý nábytek do r. 1970:
cokoliv z ohýbaného dřeva z chro-
mových 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,
odznaky, vzduchovky, šavle a nože.
Všechny typy náramkových a kapes-
ních hodinek. Porcelán, keramiku,
sklo – vázy, hrníčky, sošky. Staré
hračky – auta, stavebnice, hry.
Reklamní plechové cedule, plechov-
ky od autooleje. Vybavení starých
dílen, mince a bankovky. Obrazy,
pohlednice a staré knihy. Hudební
nástroje a veškeré další věci z pozůs-
talostí a půd. Přijedu. Seriozní jed-
nání. Platba hotově. Tel.: 777 032 904.
* Koupím hudební nástroje – housle,
viola, violoncello, kontrabas a staré
pánské náramkové hodinky. Vše
ipoškozené. Přijedu. Tel.: 773 644 643.

Hledám garáž ke koupi ve Vyškově.
Nejlépe ul. Sochorova. Děkuji za nabídku.

Tel.: 773 577 750 

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. T: 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. T: 736 624 307

Pronajmu pokoj 
ve Vyškově pracujícímu nekuřákovi. 

Volejte po 16 h 776 672 815

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

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

MALÍŘSKÉ a NATĚRAČSKÉ PRÁCE.
Tel.: 778 733 702

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

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

www.akr-stehovani.cz

Vykupujeme loupané ořechy,
cena 140 Kč/kg

v areálu Agros Dědice, ul. Jízdárenská, 
hala vpravo nahoře, vždy v úterý 

od 13:00 do 13:30 hod.

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.

Slavkovský pivovar

přijme
Číšníka / Servírku (HPP)

Výpomoc do pivovaru (DPP)

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

Obec Kučerov
vyhlašuje konkurz na

ŘEDITELE/ŘEDITELKU
MŠ Kučerov

Termín nástupu od 1. 3. 2021

Podrobnější informace na
www.kucerov.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

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.

Schválený rozpočet Vyškova myslí na velké rekonstrukce ulic

Zapracované v něm jsou cel-
kové příjmy ve výši přesahující
425 milionů korun a výdaje
dosahují výše přes 445 milionů.
Rozpočet coby celek je tedy
sestavený jako schodkový ve
výši rozdílu 20,5 milionu
korun. „Schodek je krytý
z uspořených peněz minulých
let,“ přiblížil starosta Vyškova
Karel Jurka.

Upozornil, že sestavování
rozpočtu na rok 2021 bylo
výrazně ovlivněno situací
kolem pandemie. „Museli jsme
vycházet z predikcí ekonomic-
ké situace, které jsme měli
k dispozici v době zpracování
návrhu rozpočtu. Příjmová
část rozpočtu města za rok
2020 měla negativní vývoj.
S ohledem na koronavirovou
situaci se samozřejmě není
čemu divit. I nadále nás čeká
nelehká doba, věřím ale, že ji
společně zvládneme. Prosíme
o toleranci, protože na vše sku-
tečně prostředky nejsou
a nebudou,“ konstatoval
vyškovský starosta.

Vyškov to nicméně nikdy
s optimismem nepřeháněl
a pokaždé se takový přístup
ukázal jako správná cesta. Pří-
jmy podhodnocuje. „Raději

jsme byli vždy konzervativní,
pak jsme ušetřili. Oproti před-
pokladu u sdílených daní nyní
město tak jako v minulých
letech uplatnilo princip, že sní-
žilo predikci o pět procent, což
představuje zhruba 15 milionů
méně. Zohledňujeme rovněž
snížení cen energií u plynu
a tepla i snížení některých
mandatorních výdajů. Jsme
tak znovu opatrní. Máme tedy
sice schodek, ale naším kon-
zervativním přístupem se, dá
říct, maže,“ vysvětlil šéf rad-
nice.

V zastupitelům předloženém
rozpočtu nejsou zohledněné
dopady v souvislosti se zruše-
ním superhrubé mzdy a dopa-
dy s případným poskytnutím
kompenzačních bonusů z pod-
zimní druhé vlny pandemie.
Pokud by došlo k definitivnímu
schválení návrhu na zrušení
superhrubé mzdy, tak jak pro-
šel Poslaneckou sněmovnou,
znamenalo by to další dopad
do rozpočtu města: zhruba ve
výši 33 milionů korun. „Láme
se rok a my přesně nevíme,
s jakým obnosem můžeme na
následujících dvanáct měsíců
počítat. Není nicméně možné
do rozpočtu zakomponovat

v případě superhrubé mzdy
něco, co ještě není uzákoněno.
Samozřejmě vítáme senátní
návrhy. K podpisu prezidenta
republiky každopádně zbývá
ještě mnoho času. Tak jako tak
jsme nachystaní, rozpočet je
živý organismus. Víme, že jej
budeme podle vývoje korigo-
vat. Aktuálně ovšem musíme
vycházet z platných predikcí,“
popsal starosta Vyškova.

Ve schváleném rozpočtu jsou
znovu i investice, na které je
možné získat dotace. Zmínil
opravu komunikace v ulici Na
Hraničkách, kde se podíl vlast-
ních zdrojů pohybuje v částce
6,5 milionu korun. Uskuteční
se nicméně pouze v případě
získání dotace z ministerstva
pro místní rozvoj. Město by
mohlo ukrojit až 60 procent
z celkové části projektu.
„Pokud peníze nezískáme, při-
dělená částka půjde zpět do
rozpočtu. Nebylo by nicméně
moudré blokovat opravu loka-
lity, u které jsme schopní získat
milionové dotace. Rád bych
ještě zdůraznil, že naspořené
peníze z minulých let nesmě-
řují na provoz, vždy je vyna-
kládáme pouze investičně: tedy
tam, kde se pro obyvatele Vyš-
kova dlouhodobě vyplatí,“
ujistil Jurka.

Nosnou investicí nového
roku jsou pak stavební úpravy
v Nádražní ulici. Zvýší se kva-
lita parkovacích stání, proběh-
ne výměna nevyhovujících pří-
pojek sítí, počítá se i s jiným
řešením veřejného osvětlení
a stromové zeleně. V rozpočtu

je počítáno s dvacetimiliono-
vou sumou.

Z platné koncesní smlouvy
pak vyplývá v pořadí čtvrtá
splátka za výstavbu zimního
stadionu ve výši přibližně 13,8
milionu korun. 

Rozpočet rovněž myslí na
zpracování projektových
dokumentací ke stavbám, na
kterých by bylo možné pokra-
čovat, až se situace zlepší. Sta-
rosta Vyškova mezi rozvojové
záležitosti zařadil zejména
projektovou dokumentaci
Besedního domu. Původně
měla prioritu multifunkční
přístavba. Následovat měla
rekonstrukce staré scény, tedy
původního Besedního domu.
„Nakonec jsme se rozhodli
vydat obrácenou cestou. Nej-
prve tak spravíme Besední
dům, aby lidé měli kam za kul-
turou chodit. Aby se jednalo
o slušné prostory, příjemně se
v nich sedělo, dalo se v nich
díky nové klimatizaci lépe
dýchat, nebyly potíže se zvu-
kem a světlem,“ vyjmenoval
starosta Vyškova.

V plánu je rovněž projekto-
vání první etapy Nového
zámku. „Zámek je a dlouhé
roky bude velkým tématem.
Cítíme možnost získání dotace,
takže musíme být nachystaní.
Bez projektu bychom na žádné
peníze nedosáhli. Zajímavých
plánů a investic je ale pro rok
2021 samozřejmě víc, postupně
je budeme Vyškovanům před-
stavovat a upřesňovat,“ uza-
vřel starosta Jurka. 

(mko)

Zásadní zhruba dvacetimilionové stavební úpravy v Nádražní
ulici, kterou čeká nové dopravní uspořádání i jiné řešení stromové
zeleně, významná oprava komunikace v ulici Na Hraničkách, třetí
ze čtyř etap výměny dřevěných oken na budově Základní školy
Nádražní, první část projektové dokumentace na obnovu Nového
zámku, pokračování se záměrem modernizace venkovního areálu
Základní školy Tyršova či projektová dokumentace na opravy stá-
vajícího Besedního domu. Zastupitelé Vyškova schválili na svém
prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021.
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