
Auto – moto

Různé

Seznámení

Zaměstnání

Byty – nemovitosti

Pronájmy

Koupě

Prodej

Petr Fochler třetí v Novém Malíně,
Anežka Langhammerová druhá

v Brně a první v Telči
Po okolí se daly najít zajíma-

vé závody, ale před dvěma roky,
kdy se v Hradčanech běželo
naposledy, se nám tam líbilo,
tak jsme se rozhodli tam opět
zajet. Přestože tedy osobně
nesouhlasím se zvednutím star-
tovného na úroveň, kterou bych
jako důchodce rozhodně neak-
ceptoval a neběžel bych tam za
ty peníze, i kdybych mohl.

Ale je to rozhodnutí všech
ostatních běžet a to je pro mě
rozhodující. Ovšem bytostně
s tím, kam se výše startovného
na závodech ubírá, nesouhlasím
a předpokládám, že si občas
zase uspořádáme naše staré
dobré testy, které jsou pro
všechny zdarma. 
Nový Malín

Ve středu vyrazil Petr Foch-
ler na Malínskou osmičku
a v tom brutálním fučáku, kte-
rý na Moravě řádil, dokázal
v ostré konkurenci na poměrně
složité trati vybojovat třetí
místo, když o druhý flek přišel
až ve finiši.
Brno

Ve čtvrtek Během okolo
campusu dokončila seriál
Brněnské běhy Anežka Lang-
hammerová. Doběhla druhá
v tomto závodě a celkově pak
seriál opět vyhrála.
Telč

Na úplně nové trati v délce
3,7km s přehledem mezi ženami

vyhrála Anežka Langhamerová.
Je vidět, že je teď ve formě.
Hradčany

Martin Skřivánek v obrovské
konkurenci skvělých běžců nad
40 let, která se v Hradčanech
sešla, vybojoval na náročné tra-
ti šesté místo.

Jiří Bubeník také předvedl
výborný výkon. Stačil na sedmé
místo mezi padesátníky.

Marie Hynštová pak po tré-
ninkovém výpadku v uplynu-
lém týdnu přece jen nestačila
mezi ženami nad 50 let na jed-
nu běžkyni, ovšem o 14 let
mladší, a doběhla v této kate-
gorii druhá.
Košice

Dana Hyláková si dala duat-
lon v Košicích a vedla si skvěle.
Po vynikajícím výkonu obsadi-
la celkově páté místo mezi
ženami a svoji kategorii pak
vyhrála.
Olomouc

V Nočním běhu v Olomouci
statečně bojovala se zraněním
i soupeřkami Simona Grulicho-
vá. Vyneslo jí to nakonec čtvrté
místo v kategorii jen těsně za
třetím místem, když i přes prob-
lémy zaběhla velmi dobrý čas
na 10 km trati závodu.

Jako obvykle po Pístovicích
je zase útlum a na startovní čáře
nás stálo opravdu málo.

Co se dá dělat, aspoň že
někdo běžel. Zdeněk Smutný
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Projekt má pomoci s prvními
podnikatelskými kroky

Naučí se mluvit o svém nápadu, vyslechnou si názory druhých,
podělí se o dosavadní zkušenosti, pokusí se ovládnout nervozitu,
získají nové kontakty a promyslí možná rizika. Motivaci k prvním
podnikatelským krokům mohou získat čilí mladí lidé, kteří by se
stali součástí projektu, nad kterým uvažuje město Vyškov.

Ve městě by mohlo výhledově
vyrůst pracoviště, které by pod-
porovalo začínající podnikate-
le. „Šlo by o lokální komunitní
buňku, ve které mladý člověk
překoná počáteční obavy a zís-
ká odvahu, vytvoří si síť vztahů
a kontaktů a ověří si, zda má
jeho nápad reálný základ
a potenciál. Jde také o to, aby
místní podnikavci se svými
záměry neodcházeli do větších
měst, abychom je u nás udrželi.
Podpora lokálních podnikatelů
je pro nás důležitá. Do projektu
bychom šli za účasti Jihomo-
ravského kraje,“ zmínil staros-
ta Vyškova Karel Jurka s tím, že
pokud bude v jednotlivých jiho-
moravských městech zájem,
velkou část bude financovat
právě kraj.

Právě proto na radnici přiví-
tal krajského radního pro vědu,
výzkum, inovace a IT Jiřího
Hlavenku. Projednali možnosti
podpory projektu pro začínající
podnikatele. „Mladým firmám
se daří zejména v Brně, které
dnes platí za technologické cen-

trum. Nás ale mrzí, že další jiho-
moravská města v tomto směru
trochu zaostávají. Určitě se
v nich najde místo, kde se
mohou mladí podnikavci schá-
zet, kdy přidanou hodnotou
bude právě výchova a odborná
podpora v daném odvětví. Šlo
by o prostor k setkávání, který
by město zaštítilo,“ řekl radní
Hlavenka.

Spektrum oborů může být
široké. „My k zájemcům dosta-
neme podnikatelské návody.
Vznikl by projekt několika měst
a Jihomoravského kraje, cílem
je, aby se na území města vytvá-
řelo podhoubí mladých firem,“
poznamenal krajský radní.

Než se v roce 2009 stal uvol-
něným místostarostou, nynější
starosta Jurka podnikal. „Zave-
dení živnostníci asi těžko
podobnou novinku využijí, ale
třeba když jsem já ve svých
dvaadvaceti letech zakládal fir-
mu, příliš jsem toho o podnika-
telské sféře nevěděl. Všechno
jsem si musel obejít a zjistit,“
vzpomíná starosta Vyškova.

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU PROVEDENÍ
OCHRANNÉ DERATIZACE

Odbor životního prostředí MěÚ Vyškov vyhlašuje na základě ustanovení čl. 3
vyhlášky města Vyškova č. 3/2003, „O PODMÍNKÁCH PROVÁDENÍ KOMPLEXNÍ
VELKOPLOŠNÉ SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE NA ÚZEMÍ MĚSTA
VYŠKOVA“, termín provádění ochranné deratizace. 

Deratizace bude provedena za podmínek uvedených ve vyhlášce v termínu
od 25. 10. 2021 do 14. 11. 2021. Informaci o provedené deratizaci oznámí
písemně povinná osoba kompetentnímu orgánu – OŽP MěÚ Vyškov, nejpozdeji
do 30. 11. 2021. Zároveň žádáme všechny subjekty o postoupení tohoto
oznámení svým provozovnám na území města Vyškov.

Výše uvedená vyhláška je k dispozici na webových stránkách města Vyškova
nebo v tištěné formě na MěÚ Vyškov, odbor životního prostředí, Ing. Vrbacký,
dv. 112, tel. 517 301 549. 

RNDr. Jiří Kutálek
vedoucí odboru ŽP

MěÚ Vyškov

ČSOB STAVEBNÍ spořitelna, pobočka Vyškov
přijme

■ Klientského pracovníka a asistentku prodeje – maturita podmínkou
■ Klientského pracovníka, asistentku prodeje a telefonistku pro oblast

Bučovice, Slavkov u Brna, Rousínov, Vyškov, Ivanovice na Hané –
SŠ s maturitou.

Kontakt: 722 062 309

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

* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. T.
608 773 933.
* Prodám 4 ks alu kola...215/55
R 16., obuté, vyvážené, dezén
hloubka 6 mm, originál WV
Passat, jde na Škoda Octavia,
cena 5000 Kč  za vše. Tel.:
608 339 692.
* Koupím auto Škoda Felicia
s STK do 16 000 Kč. Tel.:
605 765 999.
* Prodám motorku Suzuki
GSXR – 1000, r. v. 2005, najeto
37 000 km. Tel.: 604 643 840.

* Nechám za odvoz chlévský
kvalitní hnůj. Tel.: 736 273 290.
* Hledám šikovnou švadlenu,
která ušije na míru nepromokavý
overal na psa. Tel.: 602 437 807.
* Hledám doučování matematiky
pro syna (SŠ). Tel.: 774 282 394.
* Pozvánka na posezení s býva-
lými zaměstnanci TRAKTOR-
KY. Setkání se koná v restau-
raci U Kopinců dne 29. 10. 2021
v 18 hodin. Všichni jsou srdečně
zváni.

* Příjemný muž 40 let hledá
dívku nebo ženu k občasným
nezávazným schůzkám. Jen dis-
krétně. Tel.: 704 562 233.
* Osamělý muž 60 let kvůli úra-
ze na vozíku hledá kamarádku
podobného handicapu. Samota
je zlá. Tel.: 604 943 228.
* Pohodová maminka40 let ráda
najde kamarádku nebo kamará-
da na procházky s dětmi a na
výlety do přírody. Tel.: 739 939 388.
* Žena 66 let ráda pozná pří-
jemného muže k seznámení.
Tel.: 777331655

* Koupím srovnávačku s pro-
tahem, KDR nebo ROJEK.
Tel. 603 165 320.
* Koupím starý nábytek do
r. 1970: cokoliv z ohýbaného
dřeva z chromových trubek –
židle, křesla, stoly apod. Lustry,
lampy. Porcelán – sošky, hrníčky.
Kameninové nádoby. Staré
medaile, vyznamenání a mince.
Veškeré věci z obou světových
válek – uniformy, helmy, bodáky,
opasky, odznaky, vzduchovky,
šavle a nože. Všechny typy
náramkových akapesních hodi-
nek. Porcelán, keramiku, sklo -
vázy, hrníčky, sošky. Staré hrač-
ky – auta, stavebnice, hry.
Reklamní plechové cedule, ple-
chovky od auto oleje. Vybavení
starých dílen, mince a bankov-
ky. Obrazy, pohlednice a staré
knihy. Hudební nástroje a veš-
keré další věci z pozůstalostí
a půd. Přijedu. Seriozní jednání.
Platba hotově. Tel.: 777 032 904.
* Koupím staré pivní lahve
s litými nápisy, starší pivní skle-
nice, tácky, cedule. Dále, pouze
z pivovaru Vyškov, plastovou
bednu, basu na pivo, reklam.
předměty, dokumenty, fotky
a další. Tel.: 734 282 081.
* Koupím váš zajímavý starý
nábytek, bytové doplňky, lampy,
lustry, vázy, mechanické hodin-
ky náramkové, kapesní a jiné.
Také vše vojenské, staré hračky,
mince, vzduchovky i půdní
veteš i věci poškozené. Děkuji
za nabídku. Tel.: 602 953 842.
* Mám velký zájem o mecha-
nické pánské náramkové
a kapesní hodinky. Děkuji.
Volejte 602 953 842.
* Koupím odznaky a medaile,
zápalkové nálepky a krabičky,
mince a bankovky, telefonní
karty, československé známky.
Tel.: 607 702 994.
* Koupím půl aru krmné řepy.
Tel.: 739 273 346 (volat večer).
* Koupím chvojí stříbrného
smrku, krušpánku. Možný jen
prořez. Tel.: 720 118 472.
* Koupím vojenskou vzduchov-
ku vzor 35 nebo 47. Tel.:
737 801 427.

* Prodám palivové dříví: buk,
smrk, bříza, skládané
v metrech. Tel.: 728 628 729.
* Prodám česnek, sadba
240 Kč/kg, konzumní
160 Kč/kg. Kotyza, Vyškov. Tel.:
720 266 595.
* Levně prodám kuchyňskou
linku Moka, š. 180. Tel.:
736 273 290.
* Levně prodámVari teru. Tel.:
736 273 290.
* Prodám ječmen 1q 450 Kč,
konzumní brambory 1q 800 Kč,
krmné brambory 1q 200 Kč.
Tel.: 723 402 583.
* Prodám velice pěkný nábytek
do studentského pokoje
(2 samostatné postele, 2 pracov-
ní stolky s poličkami a šuplíky
+ komodu). Tel. 608 517 386.

* Prodám zachovalou stavební
míchačku 380 V na 1 kolečka.
Stěhování. Cena 1 500 Kč. Tel.:
739 921 609.
* Prodám starší silniční kolo
zn.Bianchi, vše originál, výbavy
Campa, bezvadný stav. Zdra-
votní důvody. Levně, dohodou.
Tel.: 603 937 356.
* Prodám ruční sekačku, málo
využitou, cena 1 500 Kč. Tel.:
739 961 850.
* Prodám tmavě modrý pánský
oblek, vel. 46 zn. Ševčík, kou-
pený vloni do tanečních
(z důvodu covidu téměř neno-
šený). PC 4 500 Kč + bílá košile
PC 600 Kč, prodám dohromady
za 3 000 Kč. Doklad o koupi.
Tel.: 777 651 240.
* Prodám 2 kusy nepoužitých
rozkládacích křesel Pauli. Jed-
nobarevné, šedé. Cena 3 000 Kč
za obě. Tel.: 732 678 965.
* Prodám inkoustovou tiskárnu
zn.Canon 540. Nepoužívanou +
fotopapíry. Cena 600 Kč. Tel.:
603 937 356.
* Prodám brambory na usklad-
nění, cena 12 Kč za 1 kg, dále
krmné brambory, cena 5 Kč za
1 kg. Tel.: 724 019 174.
* Prodám benzínovou řetězo-
vou pilu McCulloch, délka lišty
40 cm, cena 1 000 Kč, dále pro-
dám elektrickou sekačku na
trávu zn.Toro, záběr 40 cm, cena
1 000 Kč. Tel.: 602 581 438.
* Prodám starší kamna Petry.
Tel.: 737 195 065.
* Prodám elektrický ohřívač
vody TESY, 100 l, koupeno 2016,
bez vady. Výhodná cena, Vyškov.
Tel.: 604 673 818.
* Prodám černou vestičku
a kostým kalhotový růžový,
velikost L– M. Cena dohodou.
Tel.: 605 968 684.
* Prodám novou sušičku na
ovoce. Má 5 plat. Cena 600 Kč,
dále prodám žehličku na suché
žehlení, cena 150 Kč. Tel.:
733 260 558.
* Z důvodu stěhování prodám
tři malé lampičky se zasunutím
do zásuvky, přenosné rádio –
černá barva, kabel k PC asi
10 metrů dlouhý – modrý, pán-
ské boty – důchodky – nové,
vůbec nenošené, diplomatická
taška s pruhem přes rameno,
váleček na malování zdi – nutno
vidět. Vše za cenu dohodou. Tel.:
777 805 140.
* Prodám lámaný kámen na
zídku, do základů nebo na
vytvoření květinové skalky.
Cena podle dohody. Tel.:
728 279 834

Koupíme pro rodiče byt 2+1 nebo
3+1 ve Vyškově. T.: 604 743 584

Hledám ke koupi starší domek,
Rousínovsko, Bučovicko.

Tel. 732 834 651

Koupím pěkný domek se zahrádkou
do 40 km od Brna. Tel. 739 703 909

Koupíme byt 1+1, 2+1 ve Vyškově.
Hotovost. Telefon: 602 880 390

Koupím 2+1 3+1 ve Vyškově 
nebo v Ivanovicích. RK nevolat! 

Tel.: 606 023 600

Sháním RD nebo 
pozemek ve Vyškově nebo okolí. 

Tel.: 601 325 211

Hledám chatu nebo chalupu 
do 50 km od Brna. RK nevolat! 

Tel: 725 002 155

Sháním RD/pozemek
ve Slavkově, Rousínově, Bučovicích ev.

okolí. Tel.: 606 022 012

Urgentně hledám 1+kk až 2+1 ve
Slavkově ev. Bučovicích. Hotovost! 

Tel.: 605 351 077

Vykoupím Vaši nemovitost, 
platím rychle a hotově. 

T: 736 624 307

Koupíme větší byt ve Slavkově. 
RK nevolat. T: 601 321 660

Prodám cihlový byt 3+1
v Ivanovicích na Hané. RK nevolat. 

Tel.: 736 624 310

Koupím stavební pozemek, lze i menší,
může být i svah za Vyškovem, příp. i na okr.
Kroměříž do 1,5 mil.Kč. Tel.: 770 146 457

Pronajmu garsonku (1+KK) v RD
v centru Vyškova. Tel.: 723 767 919

(volat po 17. hod.)

Pronajmu 3+1 v 1. p. v RD v Rousínově. 
Zařízený, s parkováním. Nájem s inkasem 7 900 Kč (1 kauce). 

2 prac. osoby, ne zvířata. Tel.: 721 551 246, 721 636 313

Pronajmu dvoupokojový kompletně
zařízený byt v Bučovicích ul. Fučíkova.
Cena podle dohody, tel.: 607 186 374

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu
od 9–27 a 28–45 let. Tel.: 605 427 271. www.studio365.eu

* 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.

Výkup ořechů. Přijedeme k vám pro
vyloupané letošní suché ořechy. Cena až

150 Kč/kg. Lenka  605 483 984

Výklad karet
732 213 678

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

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

www.akr-stehovani.cz

Řešení dluhů, exekucí, insolvence –
oddlužení. Tel.: 728 140 655

Výstava ovoce
a zeleniny

Český zahrádkářský svaz, z. o.
Drnovice pořádá v neděli
31. října od 9 do 17 hodin

výstavu ovoce a zeleniny
ve vestibulu Kulturního domu

v Drnovicích.
Srdečně zvou zahrádkáři!

Vykupujeme loupané ořechy,
cena 140 Kč/kg, půlky 150 Kč/kg,

v areálu Agros Dědice, ul. Jízdárenská,
hala vpravo nahoře, v úterý 13:00–13:30

a čtvrtek 17:30–17:50 hod.

Trhy chovatelů králíků, holubů, drů-
beže a kuřic různého stáří včetně barev
s burzou exotického ptactva.

Akce se koná vneděli 31. 10. 2021
od 7 do 10 hodin v chovatelském
areálu u vlakového nádraží ve
Vyškově. Dále zde bude prodej cho-
vatelských potřeb, různých druhů krmi-
va, budek a přenosek, zahradnických
potřeb a výpěstků, včelařských pro-
duktů a jiné. Výkup exotického ptactva
a králičích kožek je zajištěn.
Tato akce je vhodná i pro děti v dopro-
vodu rodičů a na výstavišti se může
i fotografovat. Občerstvení je zajištěno.

Info na tel.: 739 665 050.

Kadeřnictví ZUZA opět v provozu
Lipová 23, Vyškov
Tel.: 723 321 720

Cukrárna ADEX,
OD Moravan

přijímá objednávky na Vánoce
do 30. 11. 2021.

Objednávky na tel.:
517 447 129, 778 532 022

Bar Vagon, Vyškov, Letní 1
přijme

barmana, barmanku.
Možno brigádně či nastálo.

Tel.: 704 358 439

Taxislužba ve Vyškově hledá
řidiče zejména na víkendové
směny. Nadstandardní finanční

ohodnocení. Tel.: 605 701 541

Přijmeme řidiče skupiny B 
– pro mezinárodní přepravu zboží v rámci EU na
plachtovou dodávku. Nutná časová nezávislost.

GPS, telefon.
Firemní auto doma. Nájezd 12–15 tis. km.

měsíčně. Bonusy za spotřebu. Tel.: 724 395 959.

Ve Vyškově 
přijmeme pomocné síly do
STAROŽITNICTVÍ a CASINA.

I v důchodovém věku.
Sušilova 28/3, Vyškov. Tel.: 604 258 577

Praktický lékař hledá 
zdravotní sestru na zástupy. 

Tel.: 776 421 420

DESTILA, s.r.o. hledá pro
pracoviště Slavkov u Brna,

Slovanská 758 svářeče CO2.
Nástup možný ihned. Nabízíme týden
dovolené navíc, závodní stravování

zdarma, příspěvky na penzijní
pojištění. 

Kontakt: p. Špička, tel. 702 281 162.

Acapulco restaurant Vyškov,
Sušilova 8

hledá

KUCHAŘE
Tel.: 731 414 455

e-mail: acapulco-restaurant@seznam.cz.
Malířské a natěračské práce.

Tel. : 778 733 702

Koupím malý domek se zahradou nebo
cihlovou chatu v Ivanovicích na Hané a okolí
do 10 km. Tel.: 737 442 434 (po 19. hod.)

Aneta Navratilová
Realitní makléřka-Remax

733 149 012 • aukce,prodej, aj.

Pronajmu 1+1 s lodžií ve Vyškově, slušným
pracujícím lidem, bez zvířat. Nájem 8 000 Kč +
energie, 2 vratné kauce předem. Tel.: 737 466 742.
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