
Auto – moto
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* Prodám litá kola 15“ originál
Lantisi 4x98 + pneu 195/65/R15,
letní kola vyvážená, cena doho-
dou. Tel.: 734 769 544.
* Prodám Š FABII, rok výroby
2000, STK do 6/2015, cena
15 000 Kč + k tomu nové zimní
pneu. Tel.: 732 639 942.
* Prodám 4 ks letních pneu
165/70R13, 4 mm dezén, vyvá-
žené na discích + ozdobné
poklice. Cena 1 200 Kč/ks. Tel.:
731 270 066.
* Koupím moped stadion S11,
S22 nebo Jawa 50 pařez, pio-
nýr, možná i babetta. Můžou
být jen díly nebo vraky. Telefon:
774 262 828.
* Prodám Mazda 6, 2.0 diesel –
100 kW, najeto poctivých 163
tis. km, rok výroby 2004, zlatá
metalíza, plná výbava, dvě sady
kol. Super stav, nutno vidět!
Cena 124 600 Kč. Dohoda jistá.
Tel.: 602 431 166.
* Neleží vám v garáži, ve stodole
stará motorka, pionýr nebo
moped? Může být i nepojízdné.
Ozvěte se, třeba se dohodneme.
Tel.: 730 170 065.

UPOZORNĚNÍ pro makléře
realitních kanceláří! 
Inzeráty RK zveřejňujeme
pouze jako plošnou komerční
inzerci. Děkujeme za pocho-
pení.
* Prodám řadový RD 4+1 v Mor.
Málkovicích, po nákladné re-
konstrukci: nová střecha, okna,
podlahy, rozvody, 2x koupelna.
Dům je zateplen. Pozemek
800 m2. RK nevolat! Cena
2 400 000 Kč. Tel.: 728 217 188.
* Prodám DB 3+1 Slavkov
u Brna, Zlatá Hora, 4. p., nebo
vyměním za 2+1, 2+KK. Tel.:
775 631 096.
* Prodám rekreační chalupu
v Černčíně 4+1,veranda, prů-
jezd, garáž, úrodná zahrada,
stromy, keře, víno, zahradní
sklepy s kůlnami, chlévy, dvůr.
Vybavení z 50. let, za zahradou
les. Cena 1 500 000 Kč, tel.: večer
776 796 015.
* Prodám stavební pozemek
v Černčíně v zahradě se starším
domem. Cena 1 500 000 Kč. Tel.:
602 127 156.
* Hledám domek k trvalému
bydlení v Rousínově a blízkém
okolí. Tel.: 737 529 680.
* Koupím garáž ve Vyškově pod
Duklou. Tel.: 732 762 388.
* Prodám v OV 3+1 v Bohdali-
cích, plastová okna + nové
sociální zařízení. Možnost
zahrádky i garáže. Cena
1 100 000 Kč. Tel.: 608 451 915.
* Koupím byt 2–3+1 ve Vyškově.
Tel.: 604 767 470.
* Prodám garáž ve Vyškově, ul.
Sochorova, bez elektřiny. Tel.:
603 258 734.
* Prodám byt 3+1 v OV na sídl.
V. Nejedlého ve Vyškově. Byt
v původním stavu. Cena
1 300 000 Kč. Tel.: 777 260 379.

Byty – nemovitosti

* Prodám rodinný dvojdům
v centru Vyškova (3 min. pěšky
od náměstí), zadní dům ve
výborném stavu (kolaudace
2001), přední dům starší, vhod-
ný i k využití ke komerčním
účelům (obchod, kancelář,
apod.). Nutno vidět. Telefon:
777 286 599. RK nevolat!!!
* Koupím byt 1+1 nebo 2+1 ve
Vyškově. Nejlépe v panel. domě.
Tel.: 737 827 029.
* Koupím garáž v Rousínově na
sídlišti. Tel.: 603 737 708.
* Vyměním zrekonstruovaný
DB 2+1 na Sídl. Osvobození za
DB 3+1 kdekoliv ve Vyškově.
Tel.: 728 016 386.
* Koupím RD, nejlépe do 10 km
od Vyškova směrem k Blansku.
Tel.: 722 712 978.
* Prodám (pronajmu) byt v OV
1+1 na Palánku ve Vyškově,
4. p. Původní stav. Ne RK! Tel.:
605 725 545 po 18. hod.
* Koupím RD ve Vyškově-Dědi-
cích. Cena do 1 600 000 Kč. Pro-
sím, nabídněte. RK nevolat. Tel.:
607 628 208.
* Prodám garáž na Dukelské,
100% stav, nejvyšší nabídce.
Tel.: 777 102 710. 
* Koupím byt 3+kk nebo 3+1 ve
Vyškově, ne Osvobození. Na-
bídky na tel.: 601 581 813 volat
nebo SMS kdykoliv. Děkuji.
* Prodám chatu v Lulči. Nutno
vidět. Tel.: 737 756 977.

* Pronajmu podkrovní byt
2+KK, Vyškov, Trpínky. Po re-
konstrukci, zařízený podle do-
hody. Cena 6 800 Kč + inkaso.
Tel.: 774 305 356.
* Hledám spolubydlící do RD
4+1 ve Slavkově se zahrádkou.
Pouze pro mladé lidi. Kontakt:
604 241 803. 
* Pronajmeme byt 1+1 ve Vyš-
kově, Trpínkách. Cena 7 000 Kč
vč. inkasa. Nezařízený, po re-
konstrukci. Tel.: 777 007 779.
* Nabízím pronájem bytu 3+KK
v centru Vyškova. Cena 8 000 Kč
+ inkaso. Tel.: 604 924 312.
* Pronajmu dlouhodobě byt
2+1 v centru Bučovic, velmi
pěkný, 1. posch., cihla, nízké
náklady. Cena 5 500 Kč + inka-
so. Tel.: 606 648 305.
* Pronajmu zařízený byt 1+1
v RD v Rousínově, cena včetně
inkasa 4 800 Kč. Vhodný pro
jednu až dvě osoby, ne pro rodi-
nu s dětmi. Tel.: 724 157 940.
* Pronajmu nový byt 2+KK ve
Vyškově, ul. Hrnčířská, cena
včetně inkasa 8 900 Kč. Volat po
15. hod. na tel.: 774 405 366.
* Pronajmu pokoj + příslušen-
ství v RD ve Vyškově. Telefon:
608 066 856.
* Nabízím pronájem bytu
2+KK ve Vyškově, ul. Hybešova.
Tel.: 739 549 351.
* Pronajmu garáž ve Vyškově,
ul. Sochorova. Bez elektřiny.
Tel.: 776 169 174, 721 428 342.
* Pronajmu byt 1+1 na
sídl.Osvobození ve Vyškově,
cena 7 500 Kč včetně inkasa.
Jen pro zaměstnané a důchod-
ce. Ne RK ! Tel.: 737 164 614.
* Pronajmu byt 2+1 v klidné
části Vyškova. Byt je zateplený
a zrevitalizovaný, nízké provoz-
ní náklady, vratná kauce. Je ve
zvýšeném přízemí s prostorným
balkonem. Jen SMS, zavolám
zpět 733 601 563, volný ihned.
* Dlouhodobě pronajmu byt
2+1 v klidné části Bučovic s vl.
plynovým topením a s možnost-
mi za domem parkovat auto.
Nájem 5 000 Kč + inkaso. Vratná
kauce 10 000 Kč. Byt je volný
ihned. Tel.: 732 658 623.
* Pronajmu garsonku v Rousí-
nově. Tel.: 775 026 667.
* Rodina s třemi dětmi hledá
pronájem bytu 3+1 nebo RD,
cena do 10 000 Kč vč. inkasa ve
Vyškově aokolí. Tel.: 737 370 440.

Pronájmy
Obec Prusy – Boškůvky nabízí k pronájmu

nebytové prostory za účelem provozování
hostinské činnosti v budově kulturního domu

v Moravských Prusích č. p. 156.
Tyto prostory budou k dispozici

od 1. dubna 2015.
Zájemci mohou zasílat písemné žádosti

o pronájem na adresu:
Obec Prusy – Boškůvky,

Moravské Prusy č. p. 40, 682 01 Vyškov.
Další informace na tel. číslech:

517 361 125 nebo 724 186 362.

PRONÁJEM POKOJŮ na chalupě, kompletní
vybavení (spol. soc. zařízení, kuchyň). dlouhodobě,
VY - Dědice. Tel.: 604 673 818. Bydlení pro nenáročné.

* Pronajmu byt 1+1 ve Vyškově,
ul. Sportovní, cena 6 500 Kč vč.
inkasa. Ne RK! Tel.: 724 118 678.

* Prodám můj česnek fialový,
velké stroužky. Cena 100 Kč/kg.
Kotyza, Vyškov, tel.: 720 266 595.
* Prodám řezbovaný jídelní stůl
+ 6 ks židlí, barva tmavě hnědá.
Velikost stolu 80x120 cm, roz-
ložený 80x220 cm. Foto zašlu
na e-mail. Cena 3 000 Kč. Tel.:
776 343 358.
* Prodám kvalitní krmení pro
hospodářská zvířata: králíka
9,80 Kč/kg, nosnice 10,90
Kč/kg. Zdarma dovezu. Telefon:
724 933 493.
* Prodám velké množství SDK
profilů CD/UD a CV/UV. Vyš-
kov a okolí dovoz zdarma. Při
větším množství sleva. Telefon:
739 419 653.
* Prodám ječmen za 400 Kč/q
a brambory za 500 Kč/q. Tel.:
723 402 583.
* Prodám konzumní brambory,
cena 6 Kč/kg a nevyloupané
ořechy za 6 Kč/kg. Telefon:
723 466 363.
* Prodám velkou manželskou
postel, rozměr: 190x220x50 cm,
rošty, matrace skoro nové, potah
i přehoz s polštáři v šedé barvě.
Cena 10 000 Kč, stěhování. Tel.:
724 789 205.
* Prodám hnědou obývací stěnu
s nádstavci a šatní skříní. Velký
úložný prostor, možnost různé
sestavy. Tel.: 737 707 512.
* Prodám celé ořechy. Vyškov,
tel.: 604 673 818.
* Prodám studentskýpokoj svět-
lý i tmavý, cena dohodou. Tel.:
778 045 118, volat po 16. hod.
* Prodám rohový světlý psací
stůl. Cena dohodou. Telefon:
778 045 118, volat po 16. hod.
* Prodám dětský dřevěný stolek
+ 2 židličky. Cena dohodou. Tel.:
778 045 118, volat po 16. hod.
* Prodám barevný TV střední
velikosti a myčku zn.BEKO. Vše
funkční. Tel.: 774 142 519.
* Prodám selskou stoličku, mat.
dub masiv, lesklý nátěr, vel.
26x48x27 cm. Tel.: 737 101 977,
603 309 221.
* Prodám cirkulárku se stolem,
kolíbkou a pilovým listem, prů-
měr 60 cm, výborný stav. Tel.:
606 745 960.
* Prodám dvoukompresorovou
kombinovanou chladničku
s mrazničkou Vestfrost KF 350,
obsah 192/133 l, cena dohodou.
Tel.: 603 918 987.

* Koupím starožitnosti, veškerý
nábytek do roku 1960, porcelán,
lustry, knihy, hračky, obrazy,
medaile a vše z 1. a 2. svět. války.
Přijedu, platba hotově. Tel.:
777 032 904.
* Koupím dekorativní sklo,
vázy lité i lisované z 50.–70. let,
filmové plakáty z kin a koupím
staré trámy z bouračky. Přijedu,
tel.: 777 032 904.
* Koupím pánské nár., kapesní
hodinky i nejdoucí a poškozené,
vojenské i polic. odznaky metá-
ly, a jiné s touto tématikou. Tel.:
602 953 842.
* Koupím starší, malou chlad-
ničku do objemu 60 l pro vyba-
vení studentského pokoje. Tel.:
603 830 518.
* Koupím starý nábytek,
pohlednice do roku 1950, byto-
vé doplňky, lustry, lampy, ho-
dinky, hodiny i půdní veteš. Pla-
tí stále. Tel.: 602 953 842.
* Koupím bioptronovou lampu
ZEPTER. Za komplet vč. filtrů
nabízím 3 000 Kč, bez filtrů se
stojanem 2 000 Kč. Telefon:
730 170 065.

* Muž, 46/167, rozveden a za-
opatřen hledá od 35–45 let
šikovnou a hodnou kočku do
života, děti mi nevadí. Jen vážně
a upřímně. Tel.: 608 921 937.
* Vdovec hledá přítelkyni
kolem 70 let z Vyškova a blíz-
kého okolí, která žije osaměle
v RD nebo má v něm svoje sou-
kromí k vzájemným schůzkám

Prodej

Koupě

Seznámení

PALIVOVÉ DŘEVO. Tvrdé štípané,
sušené i čerstvé. www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

o víkendu apod. Více na tel.:
737 375 428.
* Štíhlá, SŠ, 53/161, ráda pozná
milého, sportovně založeného
nekuřáka, který je také sám
a rád by to změnil. E-mail:
3azalka3@seznam.cz

* Navštivte knihovnu Lukáše
Přibyla:
THE-AGE-SIXTH.BLOGSPOT.CZ
* Nabízím spolujízdu do centra
Brna. Z Ivanovic na Hané, Hoš-
tic, Křižanovic aVyškova. Z Iva-
novic v 5.45 hod. z Vyškova 
5.55 hod. Z Brna v 15.10 hod.
Telefon: 773 532 892.
* Najde se někdo, kdo pomůže
a daruje kojeneckou výbavičku
na holku či kluka? Děkuji, tel.:
774 808 503.
* Sušilův pěvecký sbor v Rou-
sínově hledá zpěváky. Telefon:
725 819 055.
* Důchodkyně nabízí hlídání
dětí ve Vyškově. Tel.: 720 485 875.
* Učitelka (důchodkyně),
aprob. 1. stupeň a 2. stupeň (Čj
Rj, D, Ov) nabízí záskok za
nepřítomné pedagogy, vycho-
vatelky ŠD apod. Dlouholetá
zkušenost vč. SOU a SŠ. Platí
v okolí Vyškova do konce šk.
roku. Nástup možný ihned. Tel.:
517 448 956, 731 941 199.

Různé

Černá kronika

500 Kč za nepoj. vůz
Jak získat 500 Kč za autovrak

včetně odvozu a ekolikvidace?
Volejte zdarma 800 321 149

www.vrakomat.cz

Autoservis – Pneuservis
– opravy vozidel všech značek
– montáž, servis a revize LPG
– příprava a provedení na STK
– odtahová služba – prodej autodílů

Pobočky: Dukelská 10, Vyškov
Žižkova 37, Ivanovice na Hané
Tel.: 603 472 303

Výkup aut za hotové
Tel.: 608 634 575 • www.vranaslavkov.cz

okr. Vyškov
ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

Výkup autovraku 500–2 000 Kč

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA vyplatíme vám

nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

Zaměstnání

Zvířectvo

Opravy a úpravy oděvů.
Nově otevřená provozovna
ul. Dukelská 8 (ve dvoře) 
CITY CENTRUM, Vyškov

PO+ST 9–13
ÚT+ČT 9–12 13–16.30
Info. tel.: 777 118 123

JSTE VE SVÍZELNÉ FINANČNÍ SITUACI?
– NABÍZÍME VÁM SERIOZNÍ ŘEŠENÍ

ODDLUŽENÍ PODLE 
INSOLVENČNÍHO ZÁKONA. 

„OSOBNÍ BANKROT“
VOLEJTE 773 540 048

VODOINSTALATÉRSTVÍ,
TOPENÁŘSTVÍ

Marek Kupčík

Tel.: 723 830 408
e-mail: kupcik.instalater@seznam.cz

PŮJČKY BEZ ČEKÁNÍ!!!
* 500,– AŽ 10 000,– NA OP!
* BEZ REGISTRŮ, PO TELEFONU!
* PODNIKATELÉ ON-LINE,NA OP!
* SPECIALIZACE NA ODPUŠTĚNÍ EXEKUCÍ 
A DRAŽEB A AŽ 70% Z DLUHŮ!!!!!!!!!!!!!!!

* VŠE PO TELEFONU NA 774 869 968 ***

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-
tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy,
prostírání, tašky, polštáře apod. Rychle,
levně, kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

STĚHOVÁNÍ bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Tel.: 604 389 367

RYCHLÉ PŮJČKY Z MORAVY
Od 10 do 30 000 Kč

Pracuji pro jednoho přímého věřitele
Tel.: 777 055 774

Zpracujeme účetnictví, mzdy,
daňovou evidenci, daňové přiznání.
Levně a kvalitně. Tel.: 775 131 540,

www.ucetnictvikopec.cz

NOVÉ CENTRUM PŮJČEK
VE VAŠEM MĚSTĚ

10 různých investorů = půjčky pro každého
Půjčky od 2 000,– až do 1 000 000,–
Pouze na OP, do 160 tis. bez zajištění

Bez registrů a poplatků předem

PŮJČÍME KAŽDÉMU
V budově PRIOR, 1. patro, ve Vyškově

Kontaktujte nás

Tel.: 739 625 593
Pracujeme pro více věřitelů

BUĎTE KRÁSNÁ. Nabízím prodlužování
řas (metodou řasa na řadu)

1. aplikace – AKCE 550 Kč. 737 472 897

REKONSTRUKCE KOUPELEN.
Tel.: 605 459 652

PEDIKÚRA v pohodlí vašeho domova.
Pracovní doba: podle objednání (PO–PÁ).

Tel. kontakt: 721 162 639

* Hledám práci řidiče pro roz-
voz zboží, ŘP sk. B. Brigádně,
po domluvě, podle potřeby
i několik dnů v týdnu, nebo
měsíci. Tel.: 733 324 509.
* Hledám práci jako servírka,
recepční, praxe v oboru 1,5
roku, 26 let, bez závazků, flexi-
bilní. Tel.: 731 169 759.
* Hledám práci jako pomocná
síla v kuchyni, praxe v oboru 2
roky, 26 let, bez závazků, flexi-
bilní. Tel.: 731 169 759.
* Pracovitý a spolehlivý
důchodce hledá práci: rozvoz
zboží, pomocný dělník na stav-
bě, vrátný, skladník, apod. Vyš-
kov a okolí. Tel.: 739 961 850.

Slevový portál www.SlevaNadSlevy
hledá obchodního zástupce pro město
Vyškov. Kontakt info@SlevaNadSlevy.cz

STUDIO 365 hledá nové tváře od 9–27 a 28–45 l. 
T.: 605 427 271 (9–12 h.) www.studio365.eu

Stavební firma
SVOBODA-stavby s. r. o.

se sídlem v Bučovicích
přijme do hlavního
pracovního poměru

zedníky a pomocné dělníky
ve stavebnictví.

Řidičský průkaz skupiny B
je výhodou.

V případě zájmu volejte na
mob.: 603 871 132.

Přijmeme POKLADNÍ na ČS SHELL,
Brněnská 25, Vyškov. Praxe pokladní

nutná!!! Tel.: 605 578 230

Nabízíme volné pracovní místo

OBSLUHA LISOVNY
Odběr, kontrola 

a balení výlisků podle
technologické dokumentace,

3směnný provoz

tel.: 602 568 307, 
info@techno-vyskov.cz

* Chcete pejska či kočičku?
Volejte Domov pro opuštěná
zvířata, 798 27 Srbce 13, okr.
Prostějov 603 220 256,
www.srbce.estranky.cz
* Dne 13. ledna se v podvečer
ve Vyškově v ulici Hrnčířská
zaběhl malý pejsek, knírač
(pepř a sůl) slyšící na jméno
Škubánek. Je velmi bázlivý.
Jakékoliv informace podávejte
prosím na tel.: 604 611 483!
Odměna jistá!

* V neděli, 25. ledna, se mi zabě-
hl ve Slavkově u Brna pejsek
(kokršpaněl), slyšící na jméno
ANDY. Prosím jakékoliv infor-
mace o něm volejte na tel.:
604 863 437, odměna jistá.
* Prodám dobrou chovnou
samici králíka. Ruším chov. 
Tel.: 607 177 246.
* Od prosince stále hledáme na
Nouzce ve Vyškově zaběhnuté-
ho zrzavého kocourka a tmavou
kočičku. Kdo je našel, ať je pro-
sím vrátí na adresu: Brněn-
ská 12, Vyškov. Moc děkuji.

Prodám celé přírodní sépiové kosti.
Cena 199 Kč/kg (15–20 ks), 
osobní odběr v Bučovicích.

Tel.: 605 027 293

Přijmeme řidiče sk. B s praxí min. 2 roky v mezinárodní
autodopravě na dodávkovém automobilu. Naše
destinace – FR, ES, P, DE, IT. Požadujeme časovou
nezávislost a flexibilitu. Tel.: 604 191 911.

Pachatel se vrací na místo činu
Vyškovští policisté již znají jméno

pachatele, který kradl koncem roku
v Ivanovicích na Hané. Stejná věc ho zlá-
kala hned dvakrát. Na volně přístupné
chodbě prodejny ukradl v prosinci loň-
ského roku ovládací skříňku elektronic-
kého zabezpečovacího systému. Oněko-
lik dní později se na místo vrátil a nově
umístěnou stejnou skříňku zde ukradl
znovu. Teprve dvaadvacetiletý mladík je
podezřelý z trestného činu krádež. Maji-
teli způsobil škodu přesahující sedm tisíc
korun.

Zlákala ho kabelka
Jen pár minut stačilo dosud nezná-

mému nenechavci, aby připravil mladou
ženu o kabelku. Řidička zaparkovala
v pondělí 26. ledna ráno v Bučovicích
a kabelku nechala na předním sedadle.
Když se po krátké chvíli k vozu vrátila,
čekalo ji rozbité okénko. Spolu s kabel-
kou přišla žena o finanční hotovost,
doklady, platební kartu amobilní telefon.
Zloděj jí během okamžiku způsobil ško-
du bezmála sedm tisíc korun.

Policisté v této souvislosti opakovaně
varují před ponecháváním osobních věcí
viditelně v interiérech vozidel. Předví-
davostí a obezřetností lze předejít pří-
padným nepříjemnostem.

Kradl po zavírací době
V noci z pátku na sobotu 24. ledna

došlo k vloupání do prodejny ovoce
a zeleniny na Sušilově náměstí v Rousí-
nově. Dosud neznámý pachatel si odtud
odnesl větší množství drobných mincí
a k tomu přibral ovoce. Protože mincí
bylo mnoho, použil k jejich přemístění
pravděpodobně igelitový pytel na odpad.
Část se mu zřejmě rozsypala a tak si
pomohl nalezeným smetáčkem a lopat-
kou. Na zpáteční cestě však část mincí
na Sušilově náměstí vytratil azde poho-
dil i ukradenou lopatku se smetáčkem.
Škoda přesahuje deset tisíc korun. Pří-
padem se zabývají vyškovští policisté
pro trestný čin krádeže. Hledáme svědky,
kteří si všimli nějaké okolnosti, která by
mohla souviset s uvedenou událostí, a to
od pozdních večerních hodin pátku
23. ledna do časných ranních hodin so -
boty 24. ledna. Kontaktujte nás na
tel. 974 639 455 nebo na bezplatné lin-
ce 158. Za spolupráci děkujeme.

Podcenil situaci
Policisté z vyškovského dopravního

inspektorátu museli 28. 1. v noci řešit neob-
vyklou dopravní nehodu. Přibližně v jede-
náct hodin v noci vyjeli ke střetu osobního
vozidla s jízdním kolem. Šetření na místě
události ukázalo, že jedenačtyřicetiletý
muž při jízdě z kopce přecenil své cyklis-
tické schopnosti. Není divu, neboť pří -
strojová zkouška v dechu hazardéra odha-
lila jednu celou a čtyři desetiny promile
alkoholu. Za daných okolností mohl muž
za řídítky mluvit o štěstí, že střet s proti-
jedoucím vozidlem pro něj skončil pouze
lehkým zraněním. Nešťastník se teď bude
muset zodpovídat z přestupku, neboť sedl
na kolo a boural pod vlivem alkoholu. Při
srážce vznikla na zúčastněných vozidlech
patnáctitisícová škoda.

Naštěstí nenastartoval
Od včerejška vyškovští policisté řeší

případ vykradeného auta, které si s sebou
pachatel z místa činu neodvezl snad jen
kvůli své nešikovnosti. Když dvaatřice-
tiletý majitel přišel ráno ke svému vozu
zaparkovanému v ulici Víta Nejedlého,
nestačil se divit. Jeho Škoda Octavia byla
odemčená a spínací skříňka evidentně
poškozená. Policii doposud neznámý zlo-
děj se zřejmě pokoušel škodovku nastar-
tovat, aby s ní mohl ujet. Když neuspěl,
rozhodl se, že s prázdnou domů nepůjde.
Ze zavazadlového prostoru sebral ale-
spoň pánské rukavice, čepici, šálu a pěti-
litrový kanystr s nemrznoucí kapalinou
do ostřikovačů. Celkem majiteli auta
vznikla škoda lehce přesahující deset
tisíc korun. Neúspěšnému zloději teď
v souvislosti s jeho jednáním hrozí až
dvouleté vězení.

Dostala smyk
V úterý 3. února došlo v obci Kozlany

na Vyškovsku k havárii vozidla. Řidička
renaultu podle dosud zjištěných infor-
mací nezvládla na vrstvě uježděného
sněhu průjezd levotočivou zatáčkou,
dostala smyk, vůz se přetočil přes stře-
chu a skončil mimo vozovku. Osmačty-
řicetiletou ženu převezli záchranáři se
zatím blíže neurčeným zraněním do
vyškovské nemocnice. Dechová zkouška
nepotvrdila, že by šoférka před jízdou
pila alkohol. Okolnosti nehody jsou stále
v šetření vyškovských dopravních poli-
cistů. por. Mgr. Alice Musilová


