
* Kdo daruje za odvoz křesla
(viz. obrázek) a konferenční stol-
ky (ne skleněné) pro kočičky do
kočičího  útulku v Holubicích.
Předem všem moc děkujeme.

Auto – moto

Různé

Zaměstnání

Seznámení

Byty – nemovitosti

Pronájmy

Prodej

* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.
* Prodám Š OCTAVIA tour 1,9
TDI 77 kW, r.v. 10/2010, kou-
peno v ČR, najeto 138 tis. km,
nebouráno, garážováno, bez
filtru pevných částic, TZ, zadní
park. senzory. Nové zimní
a letní pneu + litá kola 16“.
Cena 130 000 Kč. Tel.:
724 829 652.
* Prodám FORD MONDEO III
Ghia, do provozu 2005, 1998
ccm, 96 kW, najeto 201 tis. km,
aut. převodovka 5 rychl., el.
ovládání všech oken a zrcátek,
vyhřívaná okna, couvací sen -
zory, 2 DIN autorádio, TZ, cena
45 000 Kč, TP do 7/2020. Tel.:
725 792 

* Rozvedený nekuřák, 59 let,
hledá štíhlou ženu, která by se
mnou chtěla prožívat krásné
chvíle. Tel.: 792 265 499.

* Hledám zedníka, nejlépe dů-
chodce, k menším zednickým
opravám v RD. Tel.: 605 775
571.
* Pro restart letních zahrádek
nabízí hudební skupina EVO-
LUCE všem hospůdkám a res-
tauracím hudební produkci
s 50% slevou. Tel.: 608 972 866,
www.evoluce.huu.cz

* Důchodce hledá práci nebo
brigádu ve Vyškově, možno i na
zkrácený prac.  úvazek, nejlépe
manuální práci. Tel.: 739 961 850.
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Výkup 

starších vozů 
od roku 1950.

Platba hotově při převzetí.

Volejte 602 720 182

Rodina se rozrůstá, tak potřebujeme větší
dům (4+1, 5+1). Tel.: 732 117 428

Chalupaření nás baví – koupíme
chatu/chalupu. Tel.: 739 915 473

Vykupujeme i zadlužené:
• domy
• byty
• pozemky
• chaty a chalupy

e-mail: vykupujeme-rychle@seznam.cz
Tel.: 603 459 066

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

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

Koupíme byt 3+1 a větší ve
Slavkově. RK nevolat. T: 608 563 611

Koupím chatu nebo chalupu do 50 km 
od Brna. RK nevolat! Tel: 602 102 038

Koupím Vaši nemovitost, platím
rychle a hotově. T: 736 624 307

Pronajmu byt 3,5+1, 110 m2 u centra Vyškova, bazén,
venkovní posezení, sklípek s krbem, vlastní parkovací místo.

Cena 15 500 Kč + inkaso. Volné od 1. 4. 
Volat po 17. hod. Tel. 775 481 363

Hledáme pronájem bytů 1+kk, 1+1, 
2+kk, 2+1 i větší ve Vyškově,

Rousínově a Slavkově u Brna.
Garantovaný nájem každý měsíc.

Prosím, nabídněte. 
Tel.: 770 198 129

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

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

Kontakt: janjakol@seznam.cz
nebo SMS na tel.: 737 878 965.
* Prodám levně celé ořechy. Tel.:
604 673 818.
* Prodám komb. lednici s mra-
zákem, skříňku na boty, vanič-
ku se zástěnou. Cena podle
dohody. Tel.: 777 361 240.
* Nabízím za odvoz nábytek:
skříně, sekretář, knihovnu, roz-
kládací pohovku + křesla,  konf.

Veškeré kovářské
a zámečnické práce

www.kovarstvipribyl.cz
777 259 966

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Výroba * montáž * prodej

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

Nabízím montáže
a opravy žaluzií, sítě proti

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

Pedikúra v pohodlí vašeho
domova. Tel.: 721 162 639

Přijmeme obsluhu
na ČS Benzina Rousínov.

Nástup možný ihned.
Pro bližší info volejte

604 150 419.

Firma Tampotisk s. r. o.,
Jízdárenská 590, Vyškov

Tel.: 603 822 266

přijme pracovníka na pozici

tiskař-grafik
do jednosměnného provozu.

Podmínka:
znalost v programu 

Corel Draw.

Přijmeme obsluhu
na ČS Benzina Rousínov.

Nástup možný ihned.
Pro bližší info volejte

604 150 419.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu 
od 9–27 a 28–45 l. T.: 605 427 271 od 9–12 h.

www.studio365.eu

Zavedená účetní firma ve Vyškově

Požadavky: středoškolské vzdělání,
znalost práce s PC, (Word, Excel..)

Tel.: 602 541 976

přijme mzdovou účetní
na plný nebo částečný úvazek.

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
spotřebu. Tel.: 724 395 959.

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8, hledá
KUCHAŘE, ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU a ŘIDIČE
rozvozu jídel. Tel.: 604 260 989,
e-mail: acapulco-restaurant@seznam.cz.

Údržbářský servis Luleč s. r. o.
přijme do HPP pracovníka pro údržbu

technologické linky v kamenolomu
Luleč. Kontakt p. Sochor,

tel.: 725 745 314, 517 353 293

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,
hledá ŘIDIČE rozvozu jídel A POMOCNOU

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

Květen 2020 na Hvězdárně Vyškov
Teplé májové noci nás lákají k večerním procházkám pod nádhernou

jarní hvězdnou oblohou. Květnové obloze vévodí jarní souhvězdí
Severní koruna, Panna s jasnou hvězdou Spica, Pastýř s Arkturuem,
Lev s Regulem a souhvězdí Štír s Antarem. Na severovýchodě již
spatříme Jasnou hvězdu Vegu v souhvězdí Lyra. Večer stále září nad
západem Večerka Venuše. Po půlnoci spatříme Jupiter a Saturn, nad
ránem červený Mars. Měsíc je v úplňku 7., v poslední čtvrti 14., vnovu
22. a v první čtvrti 30. května.

V úterý 26. května od 17 hodin
se sejdeme na Večeru pro rodiny
s dětmi. Začneme pozorováním
Slunce, posedíme u táboráku
a pak si budeme povídat o zví-
řecích kosmonautech a o létání
do vesmíru. Prosím, telefonicky
se objednejte.

Přijďte se podívat na hvězdár-
nu, čeká vás program o našem
vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných
těles, okterých se dozvíte nejno-
vější poznatky. Některé z objektů
pak můžete zhlédnout pomocí
našich dalekohledů včetně dale-

kohledu typu Newton s průmě-
rem zrcadla 50 cm. Meteory sle-
dujeme za každého počasí na
monitorech pomocí speciálního
přijímače.

Hvězdárna je otevřena každé
úterý apátek, v květnu výjimeč-
ně od 26., od 20 do 22 hodin.
Máme programy pro mateřské,
základní astřední školy. Připra-
víme také individuální program
pro skupiny, pracovní kolektivy
atd. Informace získáte na strán-
kách www.zoo.vyskov.cz, a na
telefonu 602 592 209.

Černá kronika •Černá kronika
NĚKDO NABOURAL POŠTOVNÍ
VŮZ

V úterý 12. května někdo naboural
v Milonicích na Vyškovsku poštovní
vůz. Automobil žluté barvy značky
Dacia stál přímo u pobočky České pošty
v obci Milonice. V době mezi 9.30 a 9.50
hodin někdo do tohoto vozidla narazil
a ujel.

Pokud jste byli svědkem této nehody,
přivítáme informace na tísňové lin-
ce 158 nebo na tel.: 725 514 773.

Děkujeme za spolupráci.

KDO POŠKODIL JAGUÁRA?
V noci z úterka na středu se dosud

neznámý vandal zaměřil na vozidlo
značky Jaguár. Vůz byl zaparkovaný ve
Slavkově u Brna. Když k němu ve středu
ráno majitel přišel, zjistil, že má ve skle-
něných výplních u řidiče i spolujezdce
několik děr. Vandal po sobě zanechal

škodu v předběžné výši přes 27 000
korun. Případem se zabývají slavkovští
policisté. Strůjci tohoto skutku hrozí
v případě dopadení krom náhrady ško-
dy až rok za mřížemi.

ZMIZELO ELEKTROKOLO
Vyškovští policisté přijali v těchto

dnech oznámení o krádeži elektrokola.
Majitel uvedl, že mu bicykl zmizel prav-
děpodobně přes noc počátkem května.
Kolo bohužel nechal volně odložené
před domem v obci Švábenice. Před-
běžná škoda je vyčíslena na 25 000
korun. Vyškovští policisté se případem
a jeho okolnostmi zabývají pro podez-
ření z trestného činu krádež. Protože
jej pachatel spáchal v době vyhlášení
nouzového stavu, hrozí mu v případě
dopadení u soudu až osmiletý trest
odnětí svobody.

por. Mgr. Alice Musilová

Pomoc podnikatelům: město promine
poplatek za restaurační zahrádky

Radní na svém posledním zasedání schválili další opatření na pod-
poru lokálního podnikání. Majitelům restaurací a kaváren město po
celý rok 2020 promine místní poplatek za takzvané užívání veřejného
prostranství. S opatřením přichází v době, kdy restauratéři mohou
od pondělí 11. května otevřít venkovní posezení.

Restaurační zahrádky na
městských parcelách jsou nebo
budou postaveny zejména na
Palackého náměstí a v ulici
Brněnská. Rozhodnutí rady
města je dalším opatřením, které
má za cíl pomoci místním pod-
nikatelům, kteří kvůli vládním
opatřením zamezujícím šíření
koronaviru, museli od 12. března
zavřít před návštěvníky dveře.
Již v dubnu rada města promi-
nula nájemné restauratérům
a živnostníkům podnikajícím
v městských prostorách. Město
v dalších dnech představí i další
plán pomoci slavkovským pod-
nikatelům.

„Jsem rád, že podnikatelé
v centru města ukázali, že i přes

výrazná omezení, se nehodlají
vzdát. Oceňuji jejich snahu se
rychle přizpůsobit a nabídnout
alternativní služby. Pro město je
prioritní udržet v centru život
a ruch. To totiž dělá Slavkov tak
atraktivním místem. Iproto jsme
se zaměřili na „covidovou“
turistickou nabídku, kterou
chceme přitáhnout do města
návštěvníky vyhledávající bez-
pečná aatraktivní výletní místa.
V dalších dnech také představí-
me speciální dotační titul zamě-
řený na podnikatele v městské
památkové zóně podporující
jejich prodej nebo inzertní pro-
story na městských webech,
sociálních sítích i vývěsce,“
uvedl starosta Michal Boudný.

Vyškovské trhy zatím každý týden
Vyškovské trhy se na Masarykově náměstí poprvé v tomto roce

konaly ve středu 29. dubna. Původní plán před propuknutím epi-
demie koronaviru počítal se stejnou frekvencí konání jako loni,
tedy jednou za 14 dní vždy ve středu. Radní města nicméně rozhodli,
že do začátku června se budou zatím konat každou středu. Prodej
je plánovaný od osmi ráno do pěti hodin odpoledne.

Trhovci, kteří se přihlásí,
budou muset dodržovat vládní
pravidla. Na náměstí nebude
dovolený žádný prodej potra-
vin určených k bezprostřední
konzumaci. Město Vyškov coby
pořadatel zajistí odstupy mezi
stánky nebo umístí prostředky
s dezinfekcí. Přednost budou
mít prodejci výpěstků (napří-
klad přísady) a zemědělských
produktů a potravin (sýry,
pečivo či uzeniny). „Od pro-
dejců zájem evidujeme. I proto
jsme se dohodli na trzích kaž-
dý týden. Následně četnost
vyhodnotíme. Je potřeba udě-

lat několik kroků, ale jsme při-
pravení trhy obnovit. Doufá-
me, že Vyškov bude pro trhov-
ce nadále atraktivní a že
i nabídka pro nakupující bude
pestrá. A pevně věříme, že se
prodejci i zákazníci budou
chovat zodpovědně,“ prohlásil
místostarosta Vyškova Roman
Celý.

Ačkoliv letos s ohledem na
události se zpožděním, Vyškov-
ské trhy se na Masarykově
náměstí konají od jara do pod-
zimu poosmé, trhovci se do
centra města sjíždějí od roku
2013. (mko)

Mladý jak přicestoval z Německa

Na podzim jsme byli na
návštěvě u kolegů ve východo-
německé Zoo Görlitz, která je
svým zaměřením na domácí
zvířata velmi podobná naší zoo-
logické zahradě. Při návštěvě,
která pro nás byla velkou inspi-
rací a obohatila i náš chovatel-
ský úsek, se nám zalíbil mladý
bílý sameček jaka domácího.
Navázali jsme kontakt a dohod-
li se na jeho koupi.

Vše probíhalo hladce a bez
problémů, jen transport byl
pozdržen z důvodu koronavi-
rové epidemie. Pro převoz jsme
zvolili zkušeného dopravce zví-

řat, který musel splnit veškerá
veterinární opatření týkající se
transportu zvířat. Ve čtvrtek
7. května ráno byl jak naložen
a po 5 hodinách jízdy jsme jej
přivítali v novém domově.

Mladý sameček se narodil
v červnu loňského roku a jeho
rodiče pocházejí z Tibetu. Svým
zbarvením je ojedinělý, je celý
bílý, mnohem rozšířenější je
barva hnědá či strakatá.
V našem výběhu na něj čekají
3 nepříbuzné samičky, 2 stra-
katé a 1 klasického hnědého
zbarvení. Obměna naší chovné
skupiny měla navazovat na roz-
šíření návštěvnického okruhu
podél výběhu Asie. Z důvodu
propadu příjmů, budeme
pokračovat příští rok tak, aby
návštěvníci byli jakům blíže
a mohli je i bezpečně krmit.
I zde jsme se inspirovali v Zoo
Görlitz, kde již krmení takto
probíhá bez problémů několik
let. Zoopark Vyškov

Upozornění pro návštěvníky
muzea Vyškovska

Opatření v souvislosti s šířením COVID-19
Prohlídka expozic a výstav je možná po zaplacení vstupného

a za dodržení následujících pravidel:
1. Vstup do muzea a pohyb v něm je možný pouze s ochranou

dýchacích cest (rouška, šála šátek atp.).
2. Návštěvník provede u vstupu do muzea dezinfekci rukou.
3. Návštěvník je povinen dodržovat odstupy alespoň 2 metry

od ostatních návštěvníků, s výjimkou členů domácnosti.
4. Ve stejný čas je umožněn vstup do muzea nejvýše 100 osobám

a zároveň může být přítomen nejvýše 1 návštěvník na
10 m2 prostor přístupných návštěvníkům.

Maximální počet osob je tedy následující:
Muzeum Bučovice 22 osob
5. Doporučujeme z hygienických důvodů nepoužívat interak-

tivní prvky v expozicích a výstavách (dotykové displeje, herní
a edukativní prvky atp.).

Peníze na opravu průtahu městem jsou 
schváleny. Projekt trvající dva roky může začít

Jihomoravský kraj je dlouhodobě na špici mezi regiony v čerpání
dotací z Integrovaného regionálního operačního programu na opravy
silnic II. aIII. třídy. Do 91. výzvy tohoto programu aktuálně registroval
7 projektů za více než půl miliardy korun. Zpátky začínají chodit
první kladná hodnocení. Zelenou k dotaci přesahující 81 milionů
korun dostala oprava průtahu Slavkovem.

„Mám ohromnou radost, že
se nám daří získávat evropské
na opravy silnic na jižní Mora-
vě. Do 91. výzvy IROP jsme
registrovali celkem sedm sta-
veb, kromě průtahu Slavkovem
a 1. a 2. stavby Bohdalice –
Nesovice ještě rekonstrukci
průtahu Tetčicemi, výstavbu
okružní křižovatky v Tišnově
u ulic Riegrova a Černohorská,
opravu silnice mezi Křtinami
a Březinou, 3. a 4. stavbu u Boh-
dalice – Nesovice a opravu ulice
Jedovnické v Brně,“ vypočetl
náměstek hejtmana Jihomo-
ravského kraje pro oblast
dopravy Roman Hanák s tím,
že první dvě zmíněné stavby již
obdržely rozhodnutí o přidělení
dotace, u dalších dvou bylo
schváleno naplnění formálních
náležitostí a zbývající tři jsou
v průběhu hodnocení nebo na
něj ještě čekají.

„V rámci 1. a 2. stavby na sil-
nici mezi Bohdalicemi a Neso-
vicemi opravíme téměř 4,4 kilo-
metru komunikace včetně

jednoho mostu za necelých
118 milionů korun. V případě
průtahu Slavkovem u Brna se
bude jednat o téměř 3,3 kilo-
metru silnice s odhadovanými
náklady téměř 82 milionů
korun. Jsem rád, že ve Slavkově
tak budou moci práce krásně
navázat na opravy silnice I/50,
odbočky na Křenovice a výstav-
by kruhové křižovatky u místní
prodejny obchodu Lidl,“ uvedl
Hanák a dodal, že o konkrétním
datu zahájení akcí je ještě před-
časné mluvit. „V případě Slav-
kova budeme jednat s vedením
města, zda stavbu započít ke
konci letošního roku, nebo
v roce příštím,“ podotkl Hanák.

Jihomoravský kraj již
v minulosti uskutečnil s pod-
porou IROP projekty za miliar-
dy korun.  „Jen letos takto rea-
lizujeme 14 akcí s celkovými
náklady přesahujícími miliar-
du. V řadě případů jde o velmi
náročné projekty na více
let,“ uzavřel Hanák.

(tzjmk)

Jihomoravské šibenice
Šibenice se staly předmětem

zájmu pracovníků, studentů a spo-
lupracovníků Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity od roku 2013. Vytyčeným
cílem vědců bylo lokalizování šibe-
nic z dob novověku podle vojenského
mapování, následováno zdokumen-
továním popravčího místa a archeo-
logicko-antropologickým výzku-
mem. Na území Jihomoravského
kraje byla v katastrech 35 obcí dosud
zjištěna existence 40 šibenic. Na
výstavě se dozvíte poznatky o podo-
bě 4 prozkoumaných šibenic, o situa-
ci v terénu, o jejich provozu a dataci.
Zaujmou také zjištěná fakta o oso-
bách, jejichž životy byly na šibeni-
cích ukončeny a jimž mohou patřit
kosterní pozůstatky nalezené v mís-
tech zkoumaných popravišť.

Autoři výstavy: prof. PhDr. Josef
Unger,  CSc., akad. arch. Ing.Jan Velek,
RNDr.Robin Pěnička, Ph.D., Mgr.Ali-
ca Křápková, Mgr. Soňa Boriová
z Ústavu antropologie Přírodovědec-
ké fakulty Masarykovy univerzity.

Výstava je doplněna replikami
mučicích nástrojů z dílny umělec-
kého kováře a restaurátora Oldřicha
Bartoška z Křenovic.

Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč

Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v Bučovicích 
spěchá • nejsem RK • tel.: 723 250 311

Prodám byt 1+kk Slavkov,
cena 2 200 000 Kč, majitel tel.: 777 909 059

RK nevolat. 
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