
Auto – moto

* Prodám IVECO TURBO DAL-
LY 29 L10, r. v. 2003, bez STK, na
papírech, na náhradní díly, výbor-
ný motor a mnoho jiných, levně.
Tel.: 602 737 550.
* Prodám FORD KA na náhradní
díly z r. 2001. Tel.: 777 361 248.
* Prodám RENAULT Megane
1.4i, r.v.1999, stříbrná, najeto 220
tis. km, STK do 5/020. Cena
5 000 Kč. Tel.: 733 126 056.
* Prodám Š OCTAVIA, r. v. 2002,
najeto 346 tis. km. Nové rozvody,
spojka, brzdové destičky, světla.
Cena 20 000 Kč. Tel.: 604 738 129.
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. T.: 
608 773 933.

* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1
na ul. Gorkého ve Vyškově. Tel.:
737 403 892.
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1
s lodžií za 8 000 Kč vč. inkasa.
Adresa: Hybešova 32, Vyškov. Tel.:
777 655 981.

Pronájmy

* Žena hledá dlouhodobý proná-
jem bytu 1+KK nebo 1+1 zařízený,
i částečně, od září Bučovice,
 Vyškov. Nájem do 8 000 Kč vč.
inkasa. Tel.: 702 951 308.
* Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1, 3+1 nejlépe v přízemí,
pro 2člennou rodinu, paní v dů -
chodě a pracující syn, v Bučovi-
cích a blízkém okolí. Tel.: 
775 240 300.

* Prodám deskový radiátor
RADI CLASIC 1200x600. Cena
300 Kč. Tel.: 777 717 722.
* Prodám šicí stroj prům. stolový
zn. PFAFF na 220 V a stavební
míchačku domácí výroby na
380V.Tel.: 702 669 512.
* Prodám WC kombi, zadní vývod
i s deskou. Cena dohodou. Tel.:
739 432 064.
* Prodám domácí vajíčka. Tel.:
607 177 246.
* Prodám květový med, kilo za
110 Kč, přímo od včelaře – pro-
dukce 5/2019.Tel.: 602 286 295.
* Prodám sbírku starých jízd-
ních kol, 6 kusů za 500 Kč. Tel.:
730 613 757.
* Prodám psací stůl rok starý
z lamina v barvě Jasan růžová, PC
1850 Kč, nyní 400 Kč a novou ces-
tovní žehličku zn.ETA, PC 700Kč,
nyní 250 Kč. Tel.: 733 260 558.
* Prodám horské kolo OLPRAN-
Patriot v bezvadném stavu za 
2 500 Kč, modrá metalíza. Tel.:
723 012 106.
* Prodám traverzy, íčka, 15 kusů,
3 m x 10 cm a pletací jednolůž-
kový stroj, nepoužitý, nevhodný
dar. Tel.: 739 428 356.
* Prodám švestkové dřevo 4 bm
za 800 Kč + doprava. Tel.: 
775 244 100.
* Prodám zachovalou matraci 200
x 160 x 14, spíš tvrdší za 500 Kč.
Málo používaná. Tel.: 603 829 455.
* Prodám nepoužívanou sklápěcí
postel 140 x 200 cm s úložným
prostorem. PC 9 400 Kč, nyní 
4 700. Tel. 604 388 921 Vyškov.
* Zdarma nabízím hlínu vhodnou
na navážku cca 8 Tater. Odběr
Švábenice. Dále betonové roury
průměr 15 cm, délka 1 m. Mám
12 ks. Kus 50 Kč. Tel.: 777 022 319.
* Prodám klimatizaci MIDEA
2x3,5 kW plyn R 407 a. Použitá,
top stav. Cena 3 000 Kč. Tel.: 
604 261 618.
* Prodám sklenice na zavařování
0,7 l à 3,50 Kč. Tel.: 724 777 154.
* Prodám kotlinu na ohřev vody.
Dobrý stav. Tel.: 728 628 729.
* Prodám hoblovku i s cirkulár-
kou na 380 V. Cena dohodou. Tel.:
604 483 833.
* Prodám šicí stroj prům. stolový
zn. PFAFF na 220 V a stavební
míchačku  domácí výroby na 
380 V.Tel.: 702 669 512.

* Koupím starý nábytek do
r.1960: židle, stoly, křesla i z chro-
mových trubek. Lustry, lampy.
Porcelán – sošky, hrníčky. Kame-
ninové nádoby. Sklo – vázy. Staré
medaile, vyznamenání a mince.
Veškeré věci z obou světových
válek – uniformy, helmy, bodáky
apod. Obrazy, pohlednice a staré
knihy. Filmové plakáty z kina
a veškeré další věci z pozůstalostí
a půd. Přijedu. Seriozní jednání.
Platba hotově. Tel.: 777 032 904.
* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy, porcelán, mince,
pohledy, vojenské věci, nábytek
i celou pozůstalost, to vše do roku
1960. Tel. 607 399 913, 511 138 871.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, po -
hlednice, apod. Seriozní jednání.
Tel.: 608 446 406.
* Koupím z pivovaru Vyškov staré
lahve, sklenice, cedule i světelné,
reklam. předměty, dokumenty,
fotky a další, vše pivovar Vyškov.
Tel.: 734 282 081.
* Koupím zánovní kotel na pevná
paliva Viadrus, 3článkový, event.
podobný typ. Tel.: 728 628 729.

* Svobodný, bezdětný, 60/180/76,
abstinent a nekuřák hledá ženu

Prodej

Koupě

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

Seznámení

od 50 do 70 let pro trvalý vztah.
Tel.: 728 022 951.
* Starší gentleman, nekuřák,
abstinent hledá atraktivní 
a štíhlou ženu do 55 let. Tel.: 
604 418 402, ne SMS.

* Hledám doučování pro svého
syna 1. ročníku SŠ, odborný
 předmět MECHANIKA. Tel.: 
792 305 485, Vyškov.

Různé

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

* Spolehlivý ČID, 54 let, 5 let pra-
xe s osvědčením jako vrátný,
ostraha, hledá zaměstnání. Bučo-
vice - Slavkov u Brna a okolí. Ne
noční. Tel.: 733 322 604.

Zaměstnání

* Prodám králíky na chov i na
dokrmení, levně. Tel.: 730 644 961.
* Nabízím k prodeji štěňátka 
(3 pejsci), čistokrevného hlad-
kosrstého jezevčíka bez PP naro-
zené 10. července 2019 po trpas-
ličím otci s PP a trpasličí
mamince bez PP. Cena 3 500 Kč
k odběru budou koncem srpna.
Tel.: 728 175 251.
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Mokřadní biotop nabídne také
možnosti k procházkám

Mnohokrát se už z pozice místostarosty vydal Josef Kachlík od
podzimních komunálních voleb do zelených částí města. „Odbor-
níci sázejí hodně, o dřeviny pečují, obohacují městskou zeleň o zají-
mavé druhy,“ stál si za svým. Už tehdy měl několik nápadů na
nové zelené plochy, které by vybízely k procházkám. Nejdále je
zatím záměr, podle kterého by město nechalo vytvořit mokřad
o hloubce zhruba jeden a půl metru. 

Jeho úkolem bude pozitivně
ovlivňovat vodní režim v kra-
jině. Vzniknout má mezi dálnič-
ním přivaděčem a stávající vod-
ní nádrží Kačenec I – v místě
zvaném Padělky. 

Plochy, které patří městu,
v současné době částečně slouží
k zemědělské výrobě, z větší
části jsou neobhospodařovatel-
né z důvodu zamokření.
V suchých obdobích, se kterými
nejen Vyškovsko bojuje, vyvstá-
vá potřeba akumulace srážko-
vých vod v co největším měřít-
ku. „Obzvlášť v pramenných
oblastech, jakým náš region je.
Určitě nezapomínáme na prob-
lémy, které v krajině s vodou
jsou. S minimálními srážkový-
mi úhrny město bojuje, ovšem
vše má svoje limity. Chystáme
opatření, která mají takové
problémy pomoci řešit. Výstav-
bou mokřadu bychom zvýšili
retenční schopnost území
a vytvořil by se důležitý biotop
pro existenci řady vodních
a mokřadních živočichů
a rostlin. Vhodnou konstrukcí
technických prvků v podobě
hráze, mostků nebo laviček
navíc vznikne další možnost,
kam vyrazit do přírody,“ pro-
hlásil místostarosta Kachlík. 

Mokřadem rozumíme pře-
chod mezi suchozemským
a vodním ekosystémem, který
má své specifické vlastnosti.
Voda v něm takzvaně odpočívá,
téměř neproudí a nachází se
v něm po většinu roku. 

V lokalitě by tak vznikly po
levé straně Lulečského poto-
ku  tůně a po druhé straně
zhruba hektarový mokřad.
Znamenalo by to přehrazení
zmiňovaného potoka. Výměra
pozemků je 35 tisíc metrů čtve-
rečních. Část by byla přístupná
lidem k procházkám, druhá by
pak zřejmě sloužila výhradně
pro existenci specifických
mokřadních organismů. „Stě-
žejním je pochopitelně zadrže-
ní vody v krajině. Budování
podobných zelených center
navíc podporují dotace z Ope-
račního programu životní pro-
středí, a to až do výše osmde-
sáti procent všech nákladů.
Tím, že jsme se rozhodli pro
mokřad, je šance ještě vyšší,“
zdůraznil vedoucí odboru
životního prostředí Jiří Kutá-
lek. Náklady jsou odhadované
na 10 milionů korun. Vytvoření
mokřadu by pak v případě zís-
kání dotace proběhlo v příštím
roce. (mko)

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám 

nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

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 MOTOCYKLY – jakékoliv – staré,
neúplné, nepotřebné, díly, mopedy, ale
i traktůrky a jinou techniku. Tel.: 723 837 437

Byty – nemovitosti
Hledám na Vyškovsku domek se zahradou.
Opravy nevadí. Tel.: 737 480 827

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

vykupujeme-rychle@seznam.cz
603 459 066

Prodám RD Rousínov,
cena 1 790 000 Kč. Tel.: 728 140 655

Koupím byt ve Vyškově
1+1 nebo 2+1. Tel. č. 603 452 504

Prodám pozemek v Brankovicích.
RK nevolat. Tel.: 721 344 434

Prodám chalupu s velkou zahradou 18 km od Vyškova
3+1, ihned k bydlení. Tel.: 606 113 925. RK nevolat.

Prodám byt 3+1 na Víta Nejedlého. 
Tel.: 608 765 175. RK nevolat.

Koupíme byt 1+1 2+1 ve Vyškově.
Telefon: 702 169 750

Urgentně hledáme byt 3+1 a větší ve
Vyškově. RK nevolat! Tel.: 602 185 147

Hledám RD nebo pozemek ve Vyškově
nebo okolí. Tel.: 739 586 722

Sháníme RD v Rousínově
a okolí. RK ne. Tel.: 603 889 769

Hledám chalupu nebo chatu
na Vyškovsku. tel.: 602 102 038

Koupíme byt do 2,5 mil. Kč
ve větším městě. Tel.: 732 434 910

Prodám pozemek 600 m2 v k. ú.
obce Nemojany. Tel.: 777 259 966

Prodám byt 3+1 po rekonstrukci 
v centru Bučovic. Tel. 776 831 986

Koupím les - jakoukoliv výměru a stáří. Může být
i neudržovaný nebo kůrovec. Nejvyšší cena, platba hotově.
773 585 290

Policisté se vydali 
mezi rekreanty do kempů

Byť se prázdniny právě přehouply do druhé poloviny, počasí
stále přeje rekreantům a většina z nich využívá k odpočinku a rela-
xaci pobyt v kempech. V rámci preventivní akce „Bezpečné kem-
pování“ se vydali policisté z oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství Jihomoravského kraje mezi rekreanty do kempů. Dvě
dvoučlenné hlídky policistů, z toho jedna hlídka na jízdním kole,
navštívily kempy na Blanensku aVyškovsku, například rekreační
oblast v Ruprechtově nebo kemp v Jedovnicích či ve Sloupě. Zde
informovaly návštěvníky o možném riziku krádeží, hovořily s rekre-
anty o vhodném zabezpečení osobních věcí a předávaly jim infor-
mační materiály. Pro volné chvilky obdrželi rekreanti navíc poli-
cejní křížovky a nejmenší se pak radovali z omalovánek,
vystřihovánek či pexes. 

PREVENTIVNÍ RADY
A DOPORUČENÍ:
G Omezte na minimum počet

cenných věcí, které s sebou
berete do kempu nebo na
koupaliště.

G Nenechávejte v chatce, kara-
vanu, na dece nebo ve stanu
žádné cenné věci, doklady
a platební karty.

G Využijte na úschovnu cen-
ností bezpečnostní schránky
nebo trezor.

G Pamatujte, že ani „Auto není
trezor“.

G Chatku, stan či karavan vždy
při odchodu řádně zabez -
pečte.

G Mějte své věci neustále pod
kontrolou.

G Batoh, obuv nebo ručník ne -
jsou vhodnou skrýší pro cen-
nosti – mobil nebo peníze.

G Po celou dobu koupání sle-
dujte své děti.

G Pamatujte, že alkohol vás 
při plavání neposílí – NA -
OPAK!

por. Lenka Koryťáková

Mateřská škola Opatovice přijme
KUCHAŘE/KUCHAŘKU.

Zástup za pracovní neschopnost. Před-
pokládaná délka zástupu je 2–3 měsíce.
Nástup 2. 9. 2019. Kontakt 777 288 071

Hledám pomocníka na jednoduché
práce do Drysic. Tel.: 733 431 141

KOVÁŘSTVÍ Přibyl
Kovářské a zámečnické práce. 

Výroba bran, plotů, mříží, 
kovaných doplňků.

777 259 966

Nabízím výrobu vrat, bran,
schodišť a zábradlí.

Tel.: 602 817 863

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.

Satelitní dotace! Na montáž nového satelitu jen 
za 300 Kč nebo naladění karty se 100 programy. 
778 527 899. www.satelitnidotace.cz

MALBY – NÁTĚRY
Kvalitní práce, rozumné ceny. Tel.: 602 871 925

Půjčím HAKI lešení.
tel.: 777 022 319

NA ČS Benzina Rousínov
u dálnice přijmeme 

pokladní na HPP.
Info na tel.: 604 150 419

Přijmeme řidiče pro denní osobní
přepravu osob. Na VPP, vhodné i pro
aktivní důchodce. Info na tel.: 736 737 245

Přijmu ZÁMEČNÍKY
do kovovýroby.

Mzda 20–30 000 Kč. 
Vyškov a okolí.

Tel.: 602 817 863, www.sulka.cz

Hospůdka U kolóška Pístovice hledá
kuchaře/kuchařkuna HPP, pomocnou
sílu do kuchyněna 2–3 dny vtýdnu podle
domluvy (vhodné pro ženy v důchodu). 
Více info na tel.: 776 030 101

Přijmeme řidiče na Tatru 815 8x8, praxe
nutná, profesní průkaz. Auta jsou vybavena
klimatizací. Pracovní doba Po–Pá 6–18 hod,
občas sobota, 150 Kč/hod. čistého, práce
okolí Brna. Informace na tel.: 777 810 461

Přijmeme šikovné zedníky, řemeslníky v oboru, plat
130 až 150 Kč/hod., více dle šikovnosti. Doprava na
stavbu zajištěna. ŘO skupiny B výhodou. Nástup
možný ihned. Info na tel.: 605 388 996

PŘIVÝDĚLEK
www.prijemextra.cz/vocelka

Jsi komunikativní a máš rád pečlivost? Máš
zkušenost s prací v terénu a obchodního ducha?
Nebaví tě sedět každý den v kanceláři? Tak právě
tebe hledáme na pozici obchodní zástupce pro
celou ČR. Tvým úkolem bude aktivní vyhledávání
nových zákazníků a péče o ty stávající.
Nabízíme dlouhodobé zaměstnání a zajímavé
finanční ohodnocení.
KONTAKT: info@kintex.cz nebo +420 774 763 112
Těšíme se na spolupráci.

Firma 3i-Isolet, s.r.o. 
ve Vyškově
přijme zaměstnance do výroby:
• obsluha řezací linky
• řidič vysokozdvižného vozíku

Informace na tel. 724 375 807
e-mail: 
a.kretinska@3i-isolet.com

Přijmeme řidiče skupiny B – pro meziná-
rodní přepravu zboží v rámci EU na plach-
tovou dodávku. Firemní oblečení, GPS,
telefon. Firemní auto doma. Nutná časová
nezávislost. Nájezd 12–15 tis. km. měsíčně.
Bonusy za spotřebu. Tel.: 604 191 911.

PŘIJMEME ŘIDIČE SKUPINY C. 
Tel.: 602 512 034

Firma EZOB-CZ přijme elektrikáře s ŽL
k dlouhodobé spolupráci. Tel.: 608 972 866.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 

kteří se dne 5. srpna přišli naposledy rozloučit 
s panem Jaroslavem Spáčilem.

Děkujeme též za květinové dary a slova útěchy. Také děkujeme
vojenské posádce Vyškov, muzikantům, obzvláště panu

Milanovi Takáčovi.
Syn Petr s manželkou.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dobrým lidem, kteří
mi v pátek 2. srpna pomohli, když jsem spadla na cestě ke
Kauflandu. Současně děkuji záchranářům za velmi rychlý

příjezd a odbornou lékařskou pomoc. 
Ludmila Brendlová.

Dne 9. srpna 2019 oslaví 
Ludmila a Jiří Hadačovi
zVyškova 
zlatou svatbu. 
Srdečné blahopřání k tomuto
krásnému výročí a poděkování za
vše posílá celá rodina.

Dne 11. srpna oslaví 75. narozeniny 
paní Věra Knapková z Bučovic.
Vše nejlepší do dalších let přejí
Jirka, Lenka a vnoučata Radek, Jirka
a Kačenka.

Josef Houšť (1945), Bučovice † 16. 7.

Valeria Smutníková (1947), Lysovice † 23. 7.

Stanislav Jelínek (1936), Chvalkovice na Hané † 23. 7.

Ludmila Sommerová (1946), Rychtářov † 25. 7.

Radim Kala (1964), Drnovice † 26. 7.

PhMr. Helena Krásenská (1946), Vyškov † 26. 7.

Petr Nohel (1932), Staré Hvězdlice † 26. 7.

Dagmar Alexanderová (1957), Křenovice † 26. 7.

Bc. Petr Látal (1983), Vyškov † 27. 7.

Jaroslav Spáčil (1936), Vyškov † 28. 7.

Danuše Mazalová (1940), Bohaté Málkovice † 29. 7.

Marie Vaňková (1941), Rousínov † 30. 7.

Marian Pokuta (1994), Vyškov † 30. 7.

Ladislav Sedláček (1929), Dědice † 31. 7.

Marie Sotulářová (1945), Drnovice † 1. 8.

Ludvík Pospíšil (1952), Vyškov † 1. 8.

Josef Zachrdla (1925), Královopolské Vážany † 3. 8.

Miloslav Švehla (1930), Drnovice † 3. 8.

Vítězslav Vymazal (1944), Otnice † 4 .8.

Ing. Jaroslav Baldík (1945), Hrušovany u Brna † 5. 8.

Opustili nás

Blahopřání
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