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DŘEVĚNÉ BRIKETY RUF  AKCE 10 kg/50 Kč
www.naja.cz
777 220 250

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

Pes – kříženec střední velikosti se
středně dlouhou černou srstí spále-
ním. Je velice přátelský. 

Hledáme nové hodné majitele:

Hledáme původního majitele:

Pes – lovecký, vypadá jako velký
münsterlandský ohař. Pejsek je
velice bojácný.

Pes – kříženec střední velikosti,
krémové dlouhé srsti. Je přátelský,
ale chvilku mu trvá, než se začne
přátelit. 

Pes – kříženec border kolie. Je hra-
vý, ale i on ze začátku nevěří cizím
lidem, ale jakmile zjistí, že mu nic
nehrozí, tak je z něj velký kamarád.

Fena – kříženec. Fenka je velice
přátelská a má ráda děti. Bohužel
nemá ráda cizí psy.

Pes – velice mladý kříženec NO. Je
aktivní, přátelský a plný elánu.
Vhodný pro někoho, kdo se mu
bude věnovat a s kým se může
podělit o svoji mladistvou energii.

Černá kronika
SRAZIL HNED DVĚ SRNY

Minulý týden během 24 hodin
nahlásili další tři řidiči střet s lesní
zvěří poblíž Vyškova. V pondělí
večer srazil hned dvě srny řidič
seatu poblíž Manerova. V úterý
ráno zaskočila srnka řidičku
superbu, která směřovala od ulice
Morávkova ve Vyškově na Radsla-
vice. Večer vběhla také srna pod
kola volkswagenu poblíž obce
Luleč. Škody na vozidlech jsou
v řádech desítek tisíc korun.
Všechny nehody se naštěstí obešly
bez zranění osob.

I když řidič samozřejmě ne
vždy stihne reagovat na to, že mu
vběhne do cesty zvěř, je dobré
s touto situací počítat alespoň
v blízkosti lesních úseků a také
na místech označených doprav-
ním značením upozorňujícím na
toto nebezpečí a přizpůsobit
rychlost jízdy. Zároveň však řidič
musí brát ohled i na další okol-
nosti, jako jsou například další
účastníci silničního provozu. Jed-
ná se o vteřiny a reagovat ade-
kvátně na takovouto situaci není
vůbec lehké.

ZLODĚJI KRADOU 
SPÍŠE DRAŽŠÍ BICYKLY

Pár minut stačilo v neděli 24.lis-
topadu odpoledne dosud nezná-
mému výtečníkovi, aby se zmocnil
horského jízdního kola. Zloděj
neváhal a spolu se značkovým
bicyklem černé barvy s oranžový-
mi nápisy ukradl i zámek, kterým
si majitel kolo připevnil ke sloupu
veřejného osvětlení. Mladému
cyklistovi tak způsobil škodu za
asi třicet tisíc korun.

Jízdní kola kradou zloději často
i ze sklepů, koláren a kočárkáren.
To se děje většinou přes noc. Odtud
mizí nejen kola. Nedávno někdo
ukradl z bytového domu ve Vyš-
kově dvě koloběžky. Ani denní
doba však zloděje nezaskočí,
zvlášť když stojí jízdní kolo bez
jakéhokoliv prvku zabezpečení.
Bohužel se najdou i tací zloději,
které neodradí ani zámek. V tako-
vých případech musí mít cyklista,
který si vyjel, kolo neustále na
očích. Nebo, pokud je to možné, si
při vyjížďkách bicykly navzájem
hlídat. Pro kořist v podobě bicyklu
si neváhal zloděj dojít koncem říj-
na až na pozemek rodinného
domu, kde ho jeden ze členů

domácnosti nechal pod přístřeš-
kem. 

Jízdní kola jsou pro zloděje
výhodným artiklem, který většinou
rychle zpeněží za zlomek jeho hod-
noty. Někdy ale zloděj narazí na
drahé jízdní kolo, které není úplně
běžné. Když ještě navíc upoutá
pozornost médií a sociálních sítí
způsob, jakým bylo ukradeno, může
se pro zloděje stát spíše problema-
tickou kořistí. Tak tomu zřejmě bylo
iv případě odcizeného bicyklu kon-
cem minulého týdne ve Vyškově.
Zloděj využil lsti a pod záminkou
zájmu o koupi kola si chtěl před
prodejnou zboží vyzkoušet. Místo,
aby se podle dohody po pár metrech
vrátil, však zajel za roh budovy
a naložil kolo do již připraveného
vozidla. Odcizený bicykl našli vče-
rejšího dne volně stojící kolegové
z Prostějovska. Po provedení
potřebných úkonů navrátíme věc
co nejdříve majiteli. Ten uvádí poři-
zovací cenu takového kola sto dva-
cet tisíc korun, současnou asi 75 000
korun. Přesnější hodnotu tohoto
ukradeného jízdního kola, které
vzbudilo ohlas veřejnosti, budeme
znát na základě odborného vyjá-
dření. Současně pokračuje šetření
k pachateli.

VIDĚLI JSTE TUTO NEHODU?
Vpondělí 18. listopadu asi deset

minut před půl šestou ráno před-
jížděl neznámý řidič nákladní
vozidlo značky MAN s přívěsem
s polskou registrační značkou.
K nehodě došlo na  silnici I/54 ve
směru od obce Nížkovice na Žaro-
šice. Řidič osobního vozidla před-
jížděl náklaďák v místě, kde je to
dopravním značením zakázáno.
Protože v průběhu předjíždění
spatřil vprotisměru vozidlo, začal
se předčasně zařazovat před
nákladní soupravu. Přitom se
střetl s levým předním rohem
vozidla MAN. Řidič osobáku však
nezastavil a pokračoval v jízdě.
Podle dostupných informací
nedošlo ke zranění osob. U řidiče
náklaďáku jsme provedli decho-
vou zkoušku snegativním výsled-
kem.

Vyškovští dopravní policisté
hledají svědky této nehody. Infor-
mace přivítáme na telefon:
725 514 773 nebo lince 158.

Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová

Autobusové nádraží: linky 
se přesouvají na nová stanoviště

Zásadní rekonstrukce vyškovského autobusového nádraží
vstupuje do své závěrečné etapy. A rovněž to přináší změny
v provozu. Označení jednotlivých stanovišť bude stále ještě
provizorní pomocí mobilních označníků. Linky na jednotlivých
stanovištích zůstávají stejné beze změny, pouze se přesouvají na
jiné místo.

Poslední stání číslo 10 až 12 budou
podle zástupců společnosti KRODOS
SERVIS a.s., která autobusové nádraží
provozuje, umístěná mimo ostrůvek
pouze na volné ploše. Ta představuje
budoucí parkoviště osobních aut. „Ve
finále budeme stanoviště posunovat
doprava, kdy první tři umístíme pod
centrálním zastřešením před budovou
tak, jak bylo od začátku úprav zamýš-
leno. K dispozici bude rovněž už
i výstupní hrana, vzhledem k výjezdo-
vým křivkám zatím poslouží vždy jen
pro jeden autobus, po ukončení prací
pro dva. V omezené míře lze používat již
také zadní parkoviště autobusů,“ při-
blížil aktuální stav rekonstrukce před-
seda představenstva společnosti Petr
Lhotský.

V době přesunu stanovišť, které bylo
provedeno v sobotu 30. listopadu v ran-

ních hodinách, bude již v provozu také
osvětlení ostrůvků.

Hlavní práce na roky plánované
rekonstrukci autobusového nádraží
začaly v červenci. Od poloviny září
museli cestující zapomenout na dosa-
vadní rozmístění nástupišť. Přední část
přilehlá k výpravní budově pak byla
uzavřená. „Práce budou nyní probíhat
v prostoru od prvního ostrůvku (1 až 3)
doprava k budově, kde pokračuje
výstavba centrálního zastřešení a v pro-
storu vlevo od ostrůvků (za stanovišti
10 až 12), kde je v plánu výstavba
ostrůvku s parkovacím stáním pro pět
autobusů,“ doplnil za společnost Lhot-
ský s tím, že práce by měly skončit do
konce ledna 2020.

Dál platí nutnost dbát zvýšené
opatrnosti a pozornosti na plochách
mezi jednotlivými nástupišti. (mko)

Marie Hynštová první a Lenka Hrabovská
pátá v kategoriích v Okrouhlé

S Gustou Grünem máme opravdu nadstandardní vztahy a tak
pokud je to jen trochu možné, do Okrouhlé se na závody, které
on pořádá, snažíme vždy zajet.

A zdejší Mikulášský běh, který je
součástí Brněnského běžeckého pohá-
ru, je zařazený také mezi priority naše-
ho klubu. Ovšem samozřejmě nikoho
nenutíme kamkoliv jet. Je to na rozhod-
nutí každého člena osobně. Ale jsem
rád, že se do Okrouhlé vždy aspoň
někdo od nás vypraví.

Jako obvykle v Okrouhlé, přišla zima
a tam na horách ještě o dost větší. Ale
jinak svítilo sluníčko a bylo tak krásně.
Snad poprvé za ty roky, co na Mikuláš-
ský běh jezdíme.

Nejdřív běžely děti.
Lucie Hrabovská po fantastickém

výkonu ostrým finišem zvítězila.
Michal Hrabovský po strhujícím sou-

boji nakonec přece jen skončil druhý.
Stela Tomanová se v nabité kategorii

mladších žákyň prosadila na šesté
místo.

A potom ženy a junioři.
Lenka Hrabovská zaběhla skvěle.

Vyneslo jí to páté místo v nejmladší
kategorii žen.

Také Marie Hynštová zabojovala
a pro změnu v nejstarší kategorii žen
zvítězila.

Denisa Machalová se na závodech
představila po dlouhé době a díky své
vůli doběhla do cíle jako 34. žena v kate-
gorii do 40 let. 

Mezi muži jsme měli slabé zastou -
pení.

Na start se totiž postavil jen Lukáš
Koudelka. Je vidět, že se už vzpamato-
vává z obrovské krize, kterou měl
posledního půl roku. V Okrouhlé vybo-
joval v nabitém závodě mužů celkové
14. místo a v kategorii skončil jedenáctý. 

Jsem rád, že se nás v Okrouhlé aspoň
pár postavilo na start a musím všechny
pochválit. A také apelovat na ostatní
členy AK Drnovice, aby se i oni někde
občas objevili. Budu z toho mít radost.

Zdeněk Smutný

Auto – moto

* Koupím staré auto, moto, díly,
JAWA ČZ, Stadion i jiné, tech.
literaturu. Tel.: 604 805 096.
* Koupím auto od roku 2003
a novější v dobrém stavu od
5 000 Kč do 20 000 Kč. Přijedu,
platím hotově. Tel.: 731 887 585.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám 

nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

Byty – nemovitosti
Vykupujeme i zadlužené:

• domy
• byty
• pozemky
• chaty a chalupy

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

Prodám 
komerční objekt 891 m2 +

přiléhající pozemek 575 m2

v Hošticích-Herolticích.

Tel.: 730 155 219 Bez RK

Hledáme ke koupi domek se zahradou.
Opravy nevadí. Tel.: 703 668 397

Hledám ke koupi byt 2+1/3+1
v okolí centra Vyškova. Tel.: 732 689 222

Pronájmy
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

Pronajmu garsonku v RD ve Vyškově.
Volat večer 723 767 919

Pronajmu hezký podkrovní byt 2+kk. Plocha bytu je 79 m2.
Nachází se v „Cukrovarské vile“ ve Vyškově na ulici Brněnská.
K nastěhování 1. 12. 2019. Nájemní smlouva min. na jeden
rok. Nájemné 11 500 Kč, služby 3 200 Kč a vratná kauce
23 000 Kč.Tel: 602 840 960, e-mail: vinivana@seznam.cz

Klanicovo pekařství Drysice

přijme zaměstnance.
Možnost i bydlení.

Tel.: 603 807 397
* Hledám pronájem bytu 2+1
nebo 3+1 ve Vyškově do 12 000
korun. Bez RK. Prosím psát
SMS na tel.: 702 955 360.

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

* Prodám el. invalidní vozík
SOLO 120 sbaterií anabíječkou.
Téměř nový. Cena 30 000 Kč,
dohoda možná. Tel.: 604 334 803,
Švábenice.
* Prodám vyloupané ořechy,
200 Kč/kg a nepoužitý komíno-
vý odsavač par MORA OK
613X, PC 1950 Kč za 1100 Kč.
Tel.: 731 362 620.
* Prodám málo používané car-

vingové lyže - zn. HEAD s dře-
věným jádrem, výška 170 cm.+
hole. Cena 1 500 Kč. Telefon:
603 378 502.
* Prodám loňské vyloupané
půlky vlašských ořechů i letošní
vyloupané i nevyloupané. Ceny
dohodou. Tel.: 739 428 356.
* Prodám golfový kočárek
zn. TFK v šedé barvě, málo
používaný, v záruce, cena do
3 000 Kč a multifunkční el.
hrnec na fritování, pečení, vaře-
ní, nový nepoužitý, cena do
1 200 Kč. Tel.: 737 707 512.
* Daruji zbytek bílých obkladů
10x20 cm, tři balení. Telefon:
776 178 019.
* Nabízím stromky z vlastní
zahrady v Manerově do 23. pro-
since. Tel:. 778 071 001.
* Prodám letošní vlašské ořechy
neloupané. Cena 40 Kč/kg. Tel.:
604 640 447.
* Prodám kukuřici za 600 Kč/q.
Tel.: 737 110 792.
* Prodám starý nábytek: křesla,
židle, obrazy, el. sekačku s pro-
dlužkou, stavební kolečka,
závěsné zrcadlo, telefony, ruční
vrtačky – Zbrojovka, vypínače,
staré lampy do rádií, staré min-
ce, měkké dřevo na topení, trá-
my, desky, sololity, dřevotřísku,
náhr. díly do motocyklu 250,
175 m3, vojenské bajonety
a veteš z půdy. Stěhování, cena
dohodou. Tel.: 792 354 828.
* Prodám hoblovku, nůž 30 cm,
kombinovanou s cirkulárkou za
5 000 Kč  a Teru Mountfield za
4 000 Kč. Tel.: 604 483 833.

Koupě
* Koupím starý nábytek do
roku 1960: židle, stoly, křesla
i z chromových trubek. Lustry,
lampy. Porcelán – sošky, hrníčky.
Kameninové nádoby. Sklo –
vázy. Staré medaile, vyzname-
nání amince. Veškeré věci zobou
světových válek – uniformy, hel-
my, bodáky apod. Obrazy,
pohlednice a staré knihy. Filmo-
vé plakáty z kina a veškeré další
věci z pozůstalostí a půd. Přije-
du. Seriozní jednání. Platba
hotově. Telefon: 777 032 904.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím kontrabas, housle,
violoncello a pánské natahova-
cí hodinky. Vše i poškozené,
nekompletní. Nabídněte. Tel.:
773 644 643. 
* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy, porcelán, mince,
pohledy, vojenské věci, nábytek
i celou pozůstalost, to vše do
roku 1960. Telefon: 607 399 913,
511 138 871.
* Koupím z pivovaru Vyškov
staré lahve, sklenice, cedule
i světelné, reklam. předměty, do -
kumenty, fotky a další, vše pivo-
var Vyškov. Tel.: 734 282 081.

Seznámení
* Ozve se mi dívka nebo žena, co
by se občas ráda sešla s příjem-
ným mužem? Tel.: 704 208 544.

Různé
* Hledám paní na pravidelný
úklid RD v Rousínově. Telefon:
777 185 022.

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

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

www.akr-stehovani.cz

* 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.

Sdružení ProCyklo ve Vyškově hledá 
nové členy se zájmem o cykloturistiku

a městskou cyklistiku. Jezdíte rádi na kole 
do přírody? S námi si můžete k tomu ještě
přivydělat. Provádíme kontroly značených
cyklotras v našem regionu. Tel. 724 843 121

Zaměstnání
* Žena, 34 let, manuálně zručná,
hledá práci, pouze ranní nebo
noční možnost, dvanácti hod. smě-
ny den-noc. Ne prašné prostředí
a chemikálie. Telefon: 732 319 912.

Řidič dodávky do 3,5 t
Hledáme zaměstnance z Rousínova a blíz-
kého okolí na HPP, rozvoz zboží po železářství
a stavebninách. Požadujeme ŘP sk. B, praxi
v rozvozu poštovních zásilek, spolehlivost,
zodpovědnost, časovou flexibilitu. Nabízíme
dobré platové podmínky. Tel.: 608 775 356

Bar VAGON, Vyškov, (Letní 1), 
Ivanovice na Hané, Brno-Slatina přijme
SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA

Tel.: 608 248 858

Pro ubytovnu ve Slavkově u Brna
hledám

uklízečku cca 6 hodin denně!
Tel.: 603 541 247

Údržbářský servis Luleč s.r.o. 

přijme do HPP provozního zámečníka.

Nástup možný ihned. 

Kontakt p. Sochor 725 745 314, 517 353 293.

Ostříháme krásně a kvalitně
vaše pejsky.

Volejte 733 150 919, Vyškov

Taxislužba ve Vyškově hledá řidiče 
zejména na víkendové směny.

Nadstandardní finanční ohodnocení. 
Tel. 724 255 897

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.: 604 191 911.

Klanicovo pekařství Drysice

přijme zaměstnance.
Možnost i bydlení.

Tel.: 603 807 397

Hledám rešeršistu/stku,

práce na třech titulech

leden–červen 2020. 

Pečlivost. Pište na e-mail:

makropulos47@gmail.com

JANÍČKOVI STRAVOVÁNÍ
přijme do Komořan

paní na výdej obědů.
Od 8.30 do 14.30.
Tel.: 543 251 038

e-mail: info@janickovi-stravovani.cz

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,
hledá KUCHAŘE a ŘIDIČE rozvozu jídel.

Tel.: 731 414 455. 

Zvířectvo
* Daruji do dobrých rukou psa,
český fousek, stáří 4 roky, očko-
vaný, čipovaný z důvodu stěho-
vání. Tel.: 776 016 667.
* Ztratil se plachý mourovatý
kocourek s bílou náprsenkou,
stáří 4 roky, jménem Čenda ve
Vyškově na ul. Puškinova 24.
Má jizvu na břiše po operaci,
a šedý flíček pod bradou na levé
straně a přední levé noze.  Pří-
padný nálezce nechť prosím
zavolá na tel.: 732 260 511.
* Prodám prase na zabijačku.
Váha cca 250 kg, cena 40 Kč/kg,
doma vykrmené. Tel.: 728 250 297.

Nabízím k prodeji byt 3+1 v Bučovicích, ulice Legionářská.
Celková výměra bytu včetně příslušenství (lodžie, sklep) 76 m2.
Byt v OV a v roce 2016 prošel částečnou rekonstrukcí. Udržovaný,
k nastěhování bez nutnosti větších úprav. RK nevolat. Tel.: 728 400 012.
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