
Slavkovský pivovar hledá spolupracovníky
Přijmeme:

- číšníka/servírku (HPP)
- výpomoc na úklid 

(SO-NE 4+4 h - DPP)
- víkendovou výpomoc 

do kuchyně (DPP)
Informace na:

e-mail: info@slavkovskypivovar.cz
tel.: 602 711 594, 544 220 101

Auto – moto

* Koupím auto od roku 2003 a nověj-
ší v dobrém stavu do 20 000 Kč. Při-
jedu, platím ihned na místě. Tel.: 
731 887 585.
* Prodám levněkopravě nebo na náhr.
díly auto Š Fabii Sedan, r. v. 2005. Při
rychlém jednání sleva možná. Tel.: 
737 157 121.

Byty – nemovitosti

* Pronajmu pěkný slunný byt 2+KK +
terasa, 90 m2, na penzionu v Lulči,
nájemné 7 000 Kč + inkaso. Tel.: 
777 603 678.
* Pronajmu byt 1+KK ve Slavkově
uBrna, balkon, sklepní kóje, venkovní
stání. Tel.: 731 401 179, odpoledne.
* Hledám podnájem malého RD, cha-
lupy, bytu s možností pozdějšího od-
koupení. Okolí Vyškova. Menší opravy
nevadí. Rychlé jednání, spěchá. Prosím
nabídněte. Tel.: 604 386 787.
* Pronajmu zařízený pokoj s lodžií na
sídlišti Osvobození pracujícímu muži,
4 620Kč měsíční nájem, 4 620Kč vrat-
ná kauce, společná kuchyně akoupel-
na, pračka, Wi-Fi, volný ihned, pro více
informací a prohlídku volejte Novo-
zámský, tel.: 739 043 549.
* Nabízím podnájem v RD. Tel.: 
608 718 104.

Pronájmy

* Dlouhodobě pronajmu velký slunný
byt v„Cukrovarské vile“ uKauflandu
ve Vyškově. Součástí nájmu je parko-
vací stání u domu. Dále lze využívat
oddechové zóny v okrasné zahradě
kolem domu, dětské hřiště a posezení
u grilu. K dispozici je herna vybavená
kulečníkem, el. šipkami a stolem na
stolní tenis. Malý pes je tolerován. Vol-
ný od 1. 2. 2019. Ná jemné 7 800 Kč +
služby 2 800Kč. Kauce 15 600Kč. Tel.:
602 732 561, e-mail: vincze@email.cz
* Pronajmu byt 1+1 vDědicích, Vyškov,
33m2, Nájemné 6 000 Kč+ služby. Vrat-
ná kauce. Tel.: 776 794 447.

* Prodám nové chlapecké brusle, vel.
29-32, nevhodný dárek. Cena 450 Kč.
Tel.: 733 582 640.
* Prodám kompresor VKDI ORLIK
150 L, hoblovku, nůž 30cm, kombino-
vaná i s cirkulárkou na 380 V a stolní
vrtačku 220 V. Ceny dohodou. Tel.: 
604 483 833.
* Prodám mobilní dům i formou splá-
tek. Tel.: 608 460 172.
* Prodám tvrdé palivové dříví. Tel.: 
774 150 587.
* Prodám nové chlapecké brusle, vel.
29-32, nevhodný dárek. Cena 499 Kč.
Tel.: 733 582 640.

* Koupím nábytek, obrazy, sklo, ho -
dinky, porcelán, šperky, po hlednice,
apod. Seriozní jednání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY
(A3, A1, „nudle“), ale idalší druhy pla-
kátů (výstavní, divadelní apod). Mů -
žete psát SMS, zavolám zpět. Tel.: 
775 246 824, slezakmat@gmail.com
* Koupím zpivovaru Vyškov staré lah-
ve, sklenice, cedule i světelné, reklam.
předměty, dokumenty, fotky a další,
vše pivovar Vyškov. Tel.: 734 282 081.

* Žena stř. let hledá osamělou paní
ivdůchodě, která má dopol. čas aráda
by zašla na kávu či procházku. Tel.:
776 650 858.
* Muž, 48/173, hledá diskrétní kama-
rádku pro hezké chvíle strávené ve
dvou. Život se má žít… ne jen přežívat.
Nenechme si jej  protéct mezi prsty.
SMS na tel.: 732 526 606, e-mail: kal-
voda.jarda@seznam.cz
* Rozvedený muž, 55 let, hledá mi -
lenku. Byt mám. Tel.: 792 265 499.

* Hledám paní zVyškova jako pečova tel ku
pro moji maminku. Tel.: 606 902 004.
* Hledám paní na úklid a pomoc v do -
mácnosti. E-mail: gerri@centrum.cz
* V rámci přípravy na maturitu hle-
dáme pro našeho syna (17 let) někoho
na pravidelné doučování matematiky.
Pouze Vyškov! Tel.: 725 104 525.
* Hledáme paní k úklidu rodinného
domu 1-2x měsíčně v blízkosti centra
Vyškova. Kontaktujte nás na tel.: 
728 321 508.
* Prosím paní zVlkoše, žijící v Rousí-
nově, která se ptala na kohouta, ať se
ozve na tel.: 723 123 269 večer.

Seznámení

Koupě

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

Různé

Alexandra Sofie Hejdušková
Vás zve

do komunikačního ateliéru s názvem:

Jak rozpohybovat vaše priority 
v roce 2019

26. 1. v 9.00 hod.
Vyškov, V Brňanech 55
Rezervace míst nutná!
Přihlášky a informace:

www.alexandrapolaskova.cz
Tel.: 608 887 243 po 20. hod.

Plánů a cílů máme pro letošek hodně, zní z vyškovské radnice
Vnímají vzájemnou vstřícnost, komunikativnost, otevřenost,

snahu se dohodnout. Stejně jako deficit v několika oblastech. A je
jim jasné, že řada témat představuje běh na dlouhou trať a že se
nedají vyřešit za měsíc. Nové vedení města má za sebou pestrý
podzim a velmi dobře si uvědomuje, že také rok 2019 bude roz-
manitý i náročný zároveň.

Postupně chce ukrajovat ze
svých plánů, kdy některé už mají
konkrétnější obrysy. Například
dovybavení Sokolského domu
novými kvalitními sedačkami, tak
aby v letošním roce vzniklo plno-
hodnotné kino. „Dlouhodobě nás
tíží problematika Sokolského
domu, respektive absence pohodl-
ných sedaček. Nakonec budou
instalované napevno, zásuvný
systém by nám totiž významně
snižoval kapacitu sálu v případě
pořádání plesů a podobných spo-
lečenských akcí. Navíc je dražší
a kvalita sedaček při zásuvném
systému je nižší než u pevných,“
připomněl starosta Vyškova Karel
Jurka.

Sál je i podle místostarosty
Josefa Kachlíka krásný a má
výbornou akustiku. „Plánujeme
jinak využít i předsálí. Nabízí se
kavárna, chceme oživit tradici
výstav zejména mladých uměl-
ců,“ přiblížil místostarosta
Kachlík.

Připomněl, že akcí, kdy musejí
sedačky pryč, bývá každoročně
minimum. „Neznamená to, že
bychom se chtěli zbavit plesů ve
Vyškově, nicméně než se vyřeší

otázka hlavního kulturního stán-
ku, tak by se podobná společenská
setkání konala v areálu Velitelství
výcviku – Vojenské aka demie.
Jeden z nosných bodů rozpočtu na
právě začínající rok je právě poří-
zení studie využití kulturních
zařízení ve Vyškově. Nechceme se
zaměřit pouze na jeden úsek, ale
podívat se na kulturu coby celek,“
sdělil místostarosta Kachlík.

Z dalších investic nového roku
budí pozornost rozsáhlá rekon-
strukce venkovního bazénu
aquaparku, oprava komunikace
a výstavba chodníku v areálu
bývalého školního statku, výmě-
na střešní krytiny na Knihovně
Karla Dvořáčka, výstavba nové-
ho skateparku u zimního stadio-
nu, který rozšíří už tak pestrou
nabídku sportovního vyžití,
i pokračování stavby moderního
zázemí dětského dopravního
hřiště. „Pro Vyškovany je pod-
statná i chystaná rekonstrukce
autobusového nádraží. Podotý-
kám, že jde o soukromou inves-
tici společnosti KRODOS
SERVIS. Z logických důvodů nás
ovšem velmi zajímá. Projekt pro-
chází revizí. Z naší strany trváme

na tom, aby došlo k zastřešení
nástupišť. Jednání s investorem
jsou nicméně vstřícná, děláme
maximum pro to, aby cestující
byli se zázemím pro následující
dekády spokojení,“ upozornil
starosta Jurka.

Co se týče dopravy, velmi dis-
kutované bude také roky pláno-
vané zdvoukolejnění železniční
trati. „Budeme v této otázce tvrdě
hájit zájmy města,“ zdůraznil
místostarosta Roman Celý.

Zmínil rovněž dořešení křižo-
vatky na sídlišti Víta Nejedlého či
prověření nových tras v rámci
cyklodopravy. „Vnímáme i poža-
davky na změnu organizace do -
pravy, což představuje zejména
zjednosměrnění některých
vyškov ských ulic. Vzbudí to zřejmě
emoce, ale je potřeba se o tom
bavit, protože aut každoročně
narůstá. S tím souvisí také hledání
možností nových parkovacích
míst,“ zmínil místostarosta Celý.

V plánu je rovněž zpracování
projektové dokumentace na
rekonstrukci sokolského hřiště.
„Řešení sokolského areálu úzce
souvisí s definitivním vyřešením
sportovního areálu pro Základní
školu Tyršova,“ připomněl
vyškovský místostarosta. Město
hodlá podle jeho slov rovněž hle-
dat řešení týkající se výstavby
nové skautské klubovny. „Skaut-

skému středisku výrazně narostl
počet zájemců a klubovna už
nesplňuje prakticky nic,“ zdůra-
znil místostarosta Celý.

Jediná žena ve vedení města
Karin Šulcová má za sebou osob-
ní návštěvy vyškovských školek
a škol. Problém vidí zejména
v tom, že organizacím přichází
každoročně příspěvek na provoz
ve stejné výši, aniž by se vyhod-
nocoval reálný stav, co školy
potřebují. „Mají pochopitelně
možnost účelových dotací, nema-
jí ale většinou volný prostor na
to, aby dle svých potřeb řešily
neinvestiční výdaje přímo z roz-
počtu. Příspěvky chceme po pře-
zkoumání roku 2018 přehodnotit
a spravedlivěji nastavit,“ nazna-
čila 1. místostarostka, která má
zároveň radost z výrazných
investic právě do mateřinek
a základních škol.

Starosta Vyškova doplnil, že
uvolnění představitelé města pro-
věřují kompletní financování pro
jednotlivé příspěvkové organiza-
ce, kdy se nemění výše jejich pří-
spěvků. „Chceme příspěvky pro-
věřit a spravedlivěji nastavit,“
informoval starosta Jurka.

Připomněl zároveň, že nová
koalice si dala za jeden z cílů pro-
věřit všechny možnosti, zda
k dané investici nebo provozu
není možná nějaká evropská
nebo státní dotace. Místostarost-

ka Šulcová už v oblasti hlásí
první úspěchy. „Podařilo se mi
motivovat některé ředitelky
mateřských škol k získávání
mimorozpočtových prostředků.
Ředitelé základních škol se snaží
využívat tyto možnosti již řadu
let, u mateřinek to bylo spíše
výjimkou. Zatím hovoříme
o sumě zhruba 900 tisíc korun,
o kterou budou školky žádat.
Věřím, že další budou následo-
vat,“ konstatovala.

Velkým tématem, které bude
provázet celé čtyřleté volební
období, je nepochybně zeleň.
Místostarosta Kachlík rezolutně
odmítá, že by se pro péči a novou
výsadbu dělalo málo. Zaměřit se
chce mimo jiné na centrum měs-
ta. „Máme za sebou několik schů-
zek týkajících se ozelenění Masa-
rykova náměstí pomocí
kontejnerů. Ty by posloužily
zásadnější výsadbě. Do země se
s ohledem na to, že pod náměstím
vede obrovské množství inženýr-
ských sítí a podsklepení, zasaho-
vat nemůže. Šlo by o celoroční
kontejnery. Rozhodně chceme
z centra příjemnější místo, do
kterého budou Vyškované rádi
chodit,“ poznamenal.

Zatraktivnit chce nové vedení
radnice také zámeckou zahradu.
„Je vůle pro vytvoření sociálního
zázemí v zámecké zahradě, což je
základ. Pokud má být oživená

nejrůznějšími společenskými
akcemi, jednoznačně chybí
sociální zařízení,“ řekl místosta-
rosta Celý.

Na závěr se shodli, že od začátku
své cesty přistupují k problémům
města nejen s letitými zkušenost-
mi, ale is pokorou. „Věcnou debatu
přivítáme, ostatně sami velmi dob-
ře víme, že je co zlepšovat, i když
podmínky pro život máme ve Vyš-
kově velice dobré. Je určitě potřeba
se věnovat kritickým hlasům
a vysvětlovat, proč jdeme tou či
onou cestou nebo proč některé věci
jednoduše nejdou. Komunikace je
základ,“ zdůrazňují.

Vstřícnost směrem k obyvate-
lům Vyškova vnímají i zřízením
oficiálního facebookového pro-
filu města. „Hodláme věcně
debatovat o problémech, které
lidi tíží, zároveň chceme, aby uži-
vatelé sociálních sítí věděli, na
čem zrovna pracujeme,“ přiblí-
žila místostarostka Vyškova.

Stejně jako kolegové si
pochvaluje snahu k nalezení spo-
lečné řeči. „Atmosféra je nebý-
vale vstřícná. To, co řešíme ve
svých kompetencích, pak společ-
ně podrobně diskutujeme. Budu-
jeme si elementární důvěru, pro-
tože jsme se někteří ještě před
několika měsíci úplně dobře ne-
znali,“ uzavřel vyškovský staros-
ta Jurka.

(mko)

Psi jsou dočasně umístěni ve vyškovském zooparku, 
tel.: 517 346 356, 725 726 374. 

Možno i nahlédnout na webové stránky:www.psivyskov.wbs.cz

Nabídka vyškovského zooparku

Pejsek - mladý kříženec menšího
vzrůstu. Hodný, veselý, aktivní,
bezproblémový.

Pes – bílo-šedý kříženec menšího
vzrůstu. Hodný, přátelský, aktivní,
bezproblémový.

Pes - většího vzrůstu - kříženec
NO. Přátelský, hodný, kontaktní.

Pejsek - kříženec střední velikosti.
Hodný, přátelský, jen s cizími pej-
sky si nerozumí

Fena - většího vzrůstu - kříženec
NO - lehce žíhané zbarvení. Fenka
je mladá, kontaktní a přátelská.

Hledáme původní majitele:

Dále bychom rádi poděkovali všem
občanům, kteří díky své laskavosti
přispěli do naší již 6. vánoční sbírky
pro pejsky bez domova v Záchytné
stanici Vyškov. Během adventu
a vánočních svátků jste nám daro-
vali cca 300 kg granulí, 70 konzerv,
25 kg pamlsků, 6 psích salámů a 70
kapsiček. Psí boudy během zimy
může, díky Vám, zahřívat 80 dek.
Pejskům přibylo také 5 misek,
8 vodítek, 6 obojků, 4 kartáče,
4 dózy a 8 pelíšků. Všem z celého
srdce velice děkujeme.

Tým ZOO PARKu Vyškov.

Hledáme nový domov:

Asistent dál láká mladé sportovce. Hřiště evidují
tisíce návštěv

Je plnoletý a k symbolické oslavě hlásí i větší zájem dětí než
v předchozím roce. O projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže
mladí sportovci nadále stojí, návštěv bylo v roce 2018 o necelé tři
stovky víc než o rok dříve. Do spolupráce šly opět Základní školy
Purkyňova, Letní pole, Morávkova a Na Vyhlídce. Jednotlivá spor-
toviště celkově za 18. ročník projektu evidují 3 219 návštěv. Mladí
sportovci mají nejraději fotbal, stolní tenis, basketbal nebo florbal,
záleží na možnostech škol.

Na každém sportovišti byl
stejně jako v předchozích letech
přítomný asistent, který dětem
bezplatně zapůjčil sportovní
potřeby a také zabezpečil
dohled nad jejich hrami. Pro-
jekt měl opět prázdninovou
přestávku. „Většina asistentů
se totiž shodla na tom, že během
letních prázdnin je docházka
dětí nízká, proto jsme k omeze-
ní opět přistoupili. Cílem pro-
jektu je kromě bezplatného
sportování snížení příčin vzni-
ku rizikových jevů, jako jsou
například projevy agresivity,
drogová závislost, a jejich

dopad na mládež. Víme, že na
projekt slyší i děti a mládež ze
sociálně nevyhovujícího rodin-
ného prostředí. Často totiž na
placené sportovní aktivity
nemají peníze,“ připomněla
referentka pro prevenci krimi-
nality městského úřadu Věra
Legnerová s tím, že projekt pro-
bíhal od začátku dubna do kon-
ce září.

Jednotliví asistenti se shodli,
že školy mají velmi dobré pod-
mínky pro sportování. „Potěšilo
je i chování účastníků. Stejně
podstatné je také to, že se nikdo
z mladých sportovců vážněji

nezranil, oděrky ošetřili asis-
tenti přímo na místě pomocí
lékárniček,“ ocenila místosta-
rostka města Karin Šulcová.

Doplnila, že průběh projektu
stejně jako v předcházejícím
roce narušovaly provozní prob-
lémy na asfaltovém hřišti na
Letním poli spojené s tím, že po
víkendech na něm bylo rozbité
sklo nebo se nezodpovědně
v místě chovali i někteří pejska-
ři. „Řešíme, jak tomu pro leto-
šek zabránit,“ přislíbila místo-
starostka Šulcová. Potvrdila
tak, že i pro rok 2019 město
s projektem počítá.

Mrzelo ji naopak, že Vyškov
na rok 2018 nezískal krajskou
dotaci. Náklady na projekt při-
tom dosahují zhruba 150 tisíc
korun. „Pokud Jihomoravský
kraj dotační program pro leto-
šek vyhlásí, určitě o ni požádá-
me,“ doplnila místostarostka
Vyškova. (mko)

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám 

nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

* Fenka po starých manželech nutně
hledá nový domov. Osmiletá, hnědá,
menší,očkovaná, kastrovaná, se zate-
plenou boudou. Vhodná pro důchodce
na dvorek.Tel.:724 814 206, Bučovice. 
* Prodám vykrmené prase, váha
180 kg, cena 40 Kč/kg. Tel.: 
723 402 583.
* Appenzellský salašnický pes, fenka
sPP po výborných rodičích, očkovaná,
čipovaná, odběr ihned. Cena dohodou.
Tel.: 607 911 270.

Zvířectvo

Sháníme byt 1+1/2+1 ve Slavkově
ev. Bučovicích. Hotovost. Tel.: 702 169 750

Koupíme byt 3+1  a větší ve Slavkově.
RK nevolat. T: 604 750 011

Hledám RD/pozemek ve Slavkově, Rousínově,
Bučovicích ev. okolí. Tel.: 731 450 094

Koupím chatu nebo chalupu
do 50 km od Brna. RK nevolat! Tel.: 702 087 313

Koupíme RD nebo pozemek na Vyškovsku.
RK nevolat! 603 889 769

Hledám ke koupi menší RD 
se zahradou. Tel.: 732 946 065

Prodám RD 4+1 se zahradou
v Ivanovicích na Hané. Tel.: 774 535 520

Koupím byt 3+1 nebo větší 2+1 Vyškov,
Slavkov, Rousínov. Tel.: 605 871 619

Prodám zděnou garáž v lokalitě Vyškov, 
Nosálovice, el. 220 V. Tel.: 775 738 248

Ubytování v RD, Vyškov-Dědice, dlouhodobě,
pokoje 2–4 os., firmy i ostatní. Od 3 000 os./měs.
Tel.: 604 673 818

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
Komenského 9, Vyškov

(vedle zemědělské školy)
Info 728 769 052

RYCHLÁ NEBANKOVNÍ PŮJČKA
Od 5 000 do 50 000 Kč

Tel.: 607 763 531

* 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.

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

Zaměstnání
Přijmeme 

kuchaře do restaurace 
v Ivanovicích na Hané.

Tel.: 776 857 313

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8, 
hledá ŘIDIČE ROZVOZU JÍDEL

a POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ. 
Tel.: 604 260 989

Stylová hospůdka Základna ve Vyškově
hledá číšnici na HPP i VPP. Nevyučené
zaškolíme. Dobré platební podmínky.
Nástup možný ihned. Mob.: 604 926 265

Přijmeme řidiče skupiny B – pro mezinárodní
přepravu zboží v rámci EU na plachtovou
dodávku. Dobré platové podmínky. Firemní
auto doma. Nutná časová nezávislost.

Tel.: 604 191 911.

Firma
BOSS montáže, s r. o. Bučovice

přijme do hlavního pracovního poměru
instalatéra – topenáře

a elektromontéra
elektrických zařízení do 1 000 V

z Bučovic a blízkého okolí.
Minimální vzdělání: vyučen v oboru,

elektromontér vyhláška 50 § 6.
Nástup možný od 1. 2. 2019.

Informace na tel.: 517 383 887,
e-mail: vajda@bossbucovice.cz

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,
hledá POMOCNOU SÍLU

do kuchyně a ŘIDIČE rozvozu jídel.
Tel.: 604 260 989

FAMILY food MARKET, Vyškov,
Husova 10, hledá

barmanku/servírku.
Tel.: 604 260 989

Do HPP přijmeme
obsluhu čerpací stanice

Benzina Rousínov u dálnice. Směnný
provoz. Bližší informace na prodejně

nebo tel. čísle 604 150 419

FITNESS CENTRUM
CALLISTO 

přijme brigádníky.
Vhodné i pro aktivní důchodce.

Více info tel.: 739 235 065

e-mail: radeksavel@seznam.cz

Údržbářský servis Luleč s. r. o.
přijme do HPP pracovníky pro úklid
a údržbu technologické linky Luleč.
Kontakt p. Sochor, 725 745 314, 517 353 293
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