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Chovatelé představili 624 zvířat

Kyjov – Kohout s předky ze
Švýcarska
Kyjov
Švýcarska
Kyjov

a Německa, fran-
couzský beran, novoanglická
rodobarvá bojovnice či
krajta. I tyto exempláře na-
bízela unikátní dvoudenní
expozice v areálu U Zámku
v Kyjově. Výjimečná byla
tím, že šlo o jednu z nej-
větších a nejpestřejších vý-
stav zvířat mladých chova-
telů v dějinách města.
Zároveň byla ve znamení

trojek. Šlo totiž o třetí ob-
lastní a třináctou okresní
výstavu zvířat mladých
chovatelů. Třetí expozicí
byla místní výstava králíků,
drůbeže, holubů a exotů.
„Celkem zde vystavovalo 93

chovatelek a chovatelů 624
zvířat 130 plemen a barev-
ných rázů,“ upozornil před-
seda výstavního výboru Jiří
Rovenský starší. Navíc Ky-
jovští letošní výstavu uspo-
řádali u příležitosti třiaše-
desáti let místní organizace
Českého svazu chovatelů.
Celkem mohli příchozí

vidět 214 králíků téměř pa-
desáti plemen a barevných
rázů, 140 holubů a 132 kusů
drůbeže. Své oblíbence si
prohlédli také milovníci
exotů a okrasných ptáků,
terarijních zvířat i drobných
hlodavců. Návštěvníci tak
viděli zakrslé králíky, rus-
kého potkana, dva druhy

krajt, užovky, šneky africké
či padesátku kanárů červe-
ných. „Kromě směsi zrní
mají rádi také mrkev, kterou
jim strouhám a denně se-
zobou sedm natvrdo uvaře-
ných vajíček,“ přiblížil jídel-
níček sto padesáti kanárů
červených jejich chovatel a
kyjovský rodák Josef Antoš.
Ten odcházel z výstavy s
cenou za nejlepší expozici
kanárů. Nejlepším mladým
chovatelem oblastní výstavy
se stal Tomáš Vlach. „Na
druhém místě skončil Ta-
deáš Kmenta a třetí byl To-
máš Kubíček,“ dodal tajem-
ník výstavního výboru Jiří
Rovenský mladší. (pt)

Pastelky chtějí prodat za čtyřicet procent
Před dvaceti lety Ho-
donín postavil se
státní dotací 82 bytů.
Příští rok je možná
prodá ani ne za polo-
vinu odhadované ceny.

PETR TUREK

Hodonín – Na program za-
sedání hodonínských za-
stupitelů se znovu po roce
dostane výbušné téma pro-
deje bytů v domech ozna-
čovaných jako Pastelky I ve
Slavíkově a Šafaříkově

jako
Šafaříkově
jako Pastelky
Šafaříkově
Pastelky

ulici.
Většina nájemníků je totiž
chce už od roku 2015 od
města koupit. Volení zá-
stupci je ale kvůli dotační
podmínce předtím prodat

nechtěli. Vázací doba kon-
cem tohoto roku uplyne.
„Prodej by tak mohl začít v
roce 2018,“ uvedla jednatel-
ka Městské bytové správy
Jana Bimková.
Jenže nájemníci nechtějí

platit plnou cenu, protože je
dům ve špatném technic-
kém stavu. Projektová do-
kumentace na rekonstrukci
pláště budovy, který má
dvaaosmdesát bytů, je
zpracovaná už pět let. V
městském rozpočtu se však
ještě nenašlo na opravy po-
třebných pětadvacet milio-
nů korun. „Při prodeji a
stanovení kupní ceny
bychom chtěli požádat o
zohlednění špatného stavu,“
napsali nájemníci.
V tom jim někteří radní

chtějí vyjít vstříc a na po-

slední schůzi schválili do-
poručení pro zastupitele,
aby předmětné byty prodali
stávajícím nájemcům za
čtyřicet procent z tržního
ocenění stanoveného zna-
leckým posudkem. „Dříve se
prodávaly byty podle zpra-
covaných zásad prodeje. V
době, kdy lidé o zmíněné
byty požádali, domnívali se,
že se budeme těmito zása-
dami řídit. Pokud bychom
jim vyhověli, cena by byla
dokonce dvacet až pětadva-
cet procent. Nevidím tedy
důvod, proč jsme jiným
prodali a těmto ne,“ osvětlil
návrh místostarosta Vítěz-
slav Krabička.
Ne všichni radní byli pro

tuto variantu. „Spíše bych
navrhoval opravit je a ne-
zbavovat se jich. Bytů máme

málo. Čtyřicet procent se mi
zdá jako nízké číslo,“ namítl

radní Ondřej Fialík. Podle
odhadů, které si nechala
radnice vypracovat, se cena
všech bytů v domě zkolau-
dovaném před dvaceti lety
pohybuje kolem šestaosm-
desáti milionů korun. Při
prodeji za čtyřicet procent
se očekává příjem čtyřiatři-
ceti milionů korun. Tato
suma zhruba odpovídá také
předpisu nájemného na je-
denáct let. Zůstatková hod-
nota domu v účetnictví je
podle informací z Městské
bytové správy čtyřiašedesát
milionů korun.
Podle vedoucího právního

odboru Petra Spaziera navíc
musí město při prodeji
odůvodnit snížení ceny.
Právě snížení cen kritizovali
už i dříve opoziční Svobod-
ní. „Byty se mají prodat za

tržní cenu. Znalecký posu-
dek reflektuje technický
stav budovy, není proto dů-
vod byty prodávat levněji,
než je jejich hodnota,“
uvedla zastupitelka za Svo-
bodné Terézia Mlýnková Iš-
ková. Letos zatím radnice
prodala jen jeden byt, a to v
někdejším sídle oborů zá-
kladní umělecké školy v
Dobrovolského ulici. „Město
v současné době vlastní 354
bytů, k tomu ještě jedna-
dvacet nově vybudovaných
v Žižkově ulici, kde vznikl
Komunitní dům seniorů,“
přiblížil aktuální stav mluvčí
radnice Josef Horníček. I
když v posledním volebním
období prodalo město jen
24 bytových jednotek, od
roku 1996 odprodalo téměř
tři a půl tisíce bytů.

Byty v Hodoníně

· Město v současnosti
vlastní 375 bytů a 4 byty
družstevní
· 2017: prodalo 1 byt
· 2016: prodalo 3 byty
· 2015: prodalo 20 bytů
· 1996 až 2014: prodalo
celkem 3 446 bytů

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ VÝZVĚ
LUTES s.r.o. vyhlašuje veřejnou výzvu

k podnájmu domu č. p. 516 (restaurace Lužák)
Požadavky:
znalosti oboru zkušenost v oblasti 

provozování hostinské 
činnosti 

požadavek na zvláštní 
odbornou způsobilost
požadavek na zvláštní 
odbornou způsobilost
požadavek na zvláštní živnostenské oprávnění

praxe v oboru vítána     
další požadované 
skutečnosti

•  bezdlužnost vůči 
obci (potvrzení 
o bezdlužnosti 

•  subjekt není 
v insolvenčním řízení

•  popis podnikatelského 
záměru – způsobu 
provozování restaurace 
a činnosti podnájemce, 
včetně součinnosti 
s kulturními, 
společenskými 
a sportovními akcemi 
obce

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými doklady 
zašlete na adresu LUTES s.r.o., Česká 592/1, 696 18 nebo 
předejte v podatelně společnosti, nejpozději do 31. 8. 2017.
Kontaktní pracovník – Mgr. Ing. František Červinek, jednatel 
společnosti, E-mail: cervinek@luziceuhodonina.cz, 
tel. 511 117 820 nebo 606 796 983.
Cena podnájmu: minimálně 10.000 Kč/měsíc bez DPH.
Termín zahájení podnájmu: 1.10.2017 
Podnájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou šesti měsíců, bez uvedení důvodu.
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum 
a podpis.
K přihlášce připojte:
•  informaci ke zkušenostem k provozování hostinské činnosti
•  kopii k živnostenskému oprávnění
•  doklady potvrzující bezdlužnost
•  popis podnikatelského záměru
•  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro 

účely tohoto výběrového řízení

Doprava do prace zabezpečená z Holíča, Skalice, VradištaDoprava do prace zabezpečená z Holíča, Skalice, Vradišta
Poskytujeme ubytovanie na SR, 
alebo príspevok na ubytovanie do 150 Euralebo príspevok na ubytovanie do 150 Eur
Plat od 650 Eur
U nás neplatíte exekúcie

Hľadáte prácu?
Operátor výroby a vodič VZV

Viac info 00421 908 500 595 • info@xxlservis.sk

Práca na SR v Lozorne v automobilovom priemyslePráca na SR v Lozorne v automobilovom priemysle

Nabízíme 
 elektromateriál, vypínače, 

kabely, svítidla atd.
 elektrorevize  KLIMATIZACE, TZB

 stavební činnost

Pojďte s námi oslavit 
4. září 2017 9:30–15:00

přijďte se seznámit s naším sortimentem – poradit s odborníky
pro děti bude skákací hrad občerstvení zajištěno 
(grilované klobásy.pivo limo) 
dárečky pro návštěvníky

ROK NA NOVÉ PRODEJNĚ CENTRUM SKLEŇÁK KYJOV

www.grmolecelektro.cz

SKLEŇÁK KYJOV
GRMOLEC servis s.r.o.
Jungmannova 499
697 01 Kyjov
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MĚSTO HODONÍN
nabízí od 16. 1. 2018 k užívání

Termín doručení přihlášek s požadovanými dokumenty: do 25. 9. 2017.

NEBYTOVÉ PROSTORY 
V BUDOVĚ RADNICE
(Masarykovo nám. 1)
za účelem provozování restaurační a hostinské činnosti

Bližší informace o podmínkách a kritériích na: 
mifkova.zdenka@muhodonin.cz www.hodonin.eu


