Auto – moto

Pronájmy

Koupě

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL

* Žena v důchodu hledá garsonku. Tel.: 731 084 464.
* Pronajmu pokoj v bytě veVyškově. Tel.: 603 263 213.
* Pronajmu garáž v Rousínově
v Sídlišti. Tel.: 723 081 191.
* Nabízíme k pronájmu místnost v RD blízko centra Vyškova. Vybavení: Pračka, Wi-Fi,
vybraný nábytek, atd. Kontaktujte nás na tel.: 728 321 508.
* Pronajmu od 1. 6. podkrovní
byt 2+KK v centru Vyškova,
„Cukrovarské vile“, 79 m2,
nájem 10 000 Kč + 2 400 Kč inkaso + 2 nájmy. Jen pracující.
V celém domě platí zákaz kouření. Tel.: 602 840 960.

* Koupím starý nábytek do
roku 1960: židle, stoly, křesla
i z chromových trubek. Lustry,
lampy. Porcelán – sošky, hrníčky.
Kameninové 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 nábytek, obrazy,
sklo, hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jednání. Tel.: 608 446 406.
* KOUPÍM SROVNÁVAČKU
S PROTAHEM KDR NEBO
ROJEK. Tel.: 603 165 320.
* 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 z pivovaru Vyškov
staré lahve, sklenice, cedule
i světelné, reklamní předměty,
dokumenty, fotky a další, vše
pivovarVyškov. Tel.: 734 282 081.
* Koupím knihy a časopisy od
spisovatelů Otakara Batličky
a Eduarda Fikera. Telefon:
728 628 729.
* Koupím pavlačovou výlevku
– litina nebo plech. Telefon:
608 020 871.

odvoz ZDARMA, vyplatíme vám
nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.
* Koupím auto od roku 2003
a novější v dobrém stavu od
5 000 Kč do 20 000 Kč. Přijedu,
platím ihned na místě. Telefon:
731 887 585.
* Prodám 4 pneu NOKIAN i3
letní, 175/65 R 14 s ráfky (např.
na Renault Clio).Vzorek 3 mm,
opotřebované, ale provozuschopné za cenu ráfků. Cena za
4 ks 1 400 Kč. Tel.: 608 326 263.
* V červenci prodámVW POLO
Comfortline, rok výroby 2008,
najeto 63 tis. km, stříbrná metalíza, garážované, ve velmi
dobrém stavu. Cena 120 000 Kč.
Tel.: 731 221 658.
* Prodám Š FELICIA Kombi
na náhradní díly včetně motoru. Najeto 100 tisíc km, cena
dohodou. Tel.: 603 477 424.
* Prodám přívěs za osobní auto
za 2 000 Kč. Tel.: 727 908 637.
* Prodám Š FABIA, rok výroby
2005, garážovaná, v dobrém
stavu, cena dohodou. Telefon:
517 357 719.
* Prodám Š Felicia kombi,
50 kW, benzin, tmavě šedá metalíza, najeto 190 tis.km, rok
výroby 1998, DO, centrál, závěs,
zam.zpátečky, elektrické ovládání oken, rádio, aut. svícení,
ALU disky. Dobrý tech. stav, lak
i interiér, bez koroze, spolehlivá, garážovaná, v zimě nejetá.
STK do 3/2021. Cena dohodou.
Tel.: 721 868 342, Vyškov.

Byty – nemovitosti
Hledám dům k trvalému bydlení
– Vyškovsko. Tel.: 732 222 468
Koupíme byt 1+1 ev 2+1 ve Vyškově.
Hotovost. Telefon: 702 169 750
Mladá rodina koupí byt 3+1 a větší
ve Vyškově. RK nevolat! Tel.: 602 185 147
Hledám RD nebo pozemek ve Vyškově
nebo okolí. T.: 739 586 722
Sháníme urgentně RD v Rousínově a okolí.
Tel.: 603 889 769
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku
na Vyškovsku. Tel.: 602 102 038
Koupím les - jakoukoliv výměru a stáří. Může být
i neudržovaný nebo kůrovec. Nejvyšší cena, platba hotově.
773 585 290

Koupím byt 1+1/2+1. Spěchá.
Nabídněte. Tel.: 604 743 584
Koupím byt ve Vyškově v blízkosti centra
1+1, příp. 2+1 v OV do 4. patra
s výtahem a balkonem. Nabídněte.
Nejsem RK. Tel.: 731 064 522
Koupím byt v Bučovicích 2+kk nebo 2+1
hotově nejsem RK. Tel.: 723 250 311

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva
od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř
* Prodám elektroakustickou
kytaru Focus, velmi dobrý
poměr cena / kvalita. Nástroj má
zabudovaný snímač s ekvalizérem a seřízený dohmat v servisu!
Vhodný pro začátečníka, uplatní
se díky velmi slušnému akustickému i elektrickému zvuku
např. v amatérské kapele. Cena
2 600 Kč. Tel.: 608 326 263.
* Prodám zahradní nábytek ze
dřeva: stůl 150x69 cm, 2x lavice
150x52 cm, 2x židle, 2x stolička.
Cena 7 000 Kč.Tel.: 777 969 063.
* Prodám mobilní dům, nový,
zateplený 10x3,1. Telefon:
608 460 172.
* Prodám stolní mixér zn. Silver Crest 1,7 l, 1x použitý za
300 Kč a malý cestovní textilní
kufr v červené barvě, použitý
jednu sezonu za 400 Kč. Tel.:
733 260 558.
* Daruji za odvoz funkční pianino. Tel.: 734 377 481.
* Prodám kamna PETRY do
dílny a pařák na vaření brambor. Tel.: 722 540 891.
* Prodám novou napařovací
žehličku německé značky za
300 Kč a za symbol. cenu,
200 Kč, 30 kusů oblečení na
chlapečka. Tel.: 733 260 558.
* Prodám hliníkový žebřík rozkládací, nepoužívaný a bubnovou sekačku na Vari systém.
Info na tel.: 608 571 542.
* Prodám novou boudu pro psa.
Rozměr 100x150 cm, větší plemena. Plně zateplená, otvírací
střecha. Cena dohodou. Tel.:
728 052 936.
* Daruji za odvoz zachovalý
gauč s úložným prostorem. Tel.:
601 212 504.
* Prodám palivové dřevo, smrk,
d. 1 m, cena 700 Kč/m, možnost
dopravy. Tel.: 607 325 012.
* Prodám palivové dříví, smrk,
kvalitní, skládané v metrech.
Tel.: 728 628 729.
* Prodám nové chlapecké brusle , vel. 29-32, nevhodný dárek.
Cena 499 Kč. Tel.: 733 582 640.
* Prodám novou pekárnu ETA
za 1 500 Kč, kolečkovou modročernou židli za 1 000 Kč
a nový rošt na jednolůžko za
500 Kč. Tel.: 775 324 440.

Budoucím žákům 6. tříd
nabízí ZŠ Morávkova
rozšířenou výuku informatiky

V souladu s dnešním vývojem informačních technologií
naše ZŠ od příštího školního
roku zavádí v 6. ročníku třídu
s rozšířenou výukou informatiky. Tato třída bude postupně
pokračovat až do 9. ročníku.
V hodinách informatiky si žáci
rozšíří své znalosti v problematice robotiky. Hravou formou na destičkách, programovatelných mikropočítačích se
žáci seznámí se základy programování a elektroniky,
vytvoří si svou vlastní hru, animaci nebo program pro měření
fyzikálních veličin (měření
teploty, vlhkosti, osvětlení,…).

Naučíme je pracovat se zařízením, které umí komunikovat
s mobilním telefonem či tabletem pomocí microbití aplikace.V 7. a 8. ročníku si své vědomosti žáci rozšíří pomocí
chytrých hraček, tzv. mBotů.
Prostřednictvím jednoduchého grafického programu naučí
tyto roboty provádět celou
řadu úkonů. Uvedená zařízení
jsou alternativou stavebnic
MERKUR nebo LEGO. Naším
mottem je: „Umět si nejen
hrát, ale současně se i učit“.
V 9.ročníku naučíme žáky jednoduchému
modelování.
Pomocí 3D tiskárny budou
žáci umět vytvářet jednoduché
trojrozměrné modely.
Přijímací řízení včetně
ukázky technického vybavení
proběhne v úterý 21. 5. 2019
v 16.00 hod. v ZŠ Morávkova.
Výběr žáků bude proveden na
základě pohovoru a zájmu.
Mgr. Zdeněk Šlapal,
ředitel školy

Seznámení

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

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087
* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a pletených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, prostírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

Restaurace a pizzerie
ZÁLOŽNA v Rousínově
nabízí:

G
G
G
G
G

Rozvoz pizzy
Rozvoz jídel z jídelního lístku
Rozvoz denního menu
Rodinné oslavy, svatby a večírky
Kompletní cateringové služby

Tel.: 732 503 585
www.zaloznarousinov.cz
Rozvoz ZDARMA
do 5 km, do 10 km
při objednávce
nad 250 Kč ZDARMA
Telefon pro rozvoz jídel a pizzy:

608 508 080
VÝKL AD KARET
732 213 678

* Starší gentleman, Kanaďan,
hledá atraktivní štíhlou +ženu
do 55 let pro společné zájmy.
Tel.: 604 418 402, SMS ne!
* Rozvedený muž, 185/54, hledá
šikovnou, hodnou a upřímnou
přítelkyni, která si též k sobě
zaslouží upřímného chlapa.
Tel.: 736 109 612.
* Přeji krásný den. Muž,
48/173/77, hledá přítelkyni,
která má ráda přírodu a ráda
by se procházela ve dvou, zašla
na kávu, zaplavat či na kolo.
Tel.: 604 181 592.
* Mladý muž, 41 let, štíhlé postavy, hledá hodnou ženu kolem
30 let s vyřešenou minulostí.
Dítě není překážkou. Společné
chvíle, výlety, povídání a třeba
něco víc. Každý má něco za
sebou, ale budoucnost je naše.
SMS a schůzka napoví. Telefon:
702 762 176.

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

Různé

Přijmeme do svého pracovního týmu pracovníka na
pozici

* Hledám pro úklid domácnosti v RD ve Vyškově spolehlivou osobu nejlépe s praxí, cca
2 hodiny týdně, 110 Kč/hod.
Tel: 776 088 648.
* Půjčím HAKI lešení. Telefon:
777 022 319.
* Hledám pečovatelku na občasnou výpomoc v péči o osobu
chodící s chodítkem. Telefon:
777 320 535.
* Najmu brigádníky na demontáž nábytku kvůli stěhování.
Podmínkou je zručnost a pečlivost. Odměna 120 Kč/hod. Tel.:
732 248 221.
* Hledám člověka, který mně
nabízel velkou starší bioptronovou lampu. Můžete se ozvat
na tel.: 723 732 623.

MOKRÁ PEDIKÚRA (i na počkání). Otlaky, kuří
oka, nehty, cena 180 Kč! Pivovarská 2,Vyškov (ulička
za papírnictvím). Otevřeno od 10 h. 737 855 678

Zaměstnání

Vinárna u Šembery
v Bučovicích
Ihned přijme

pomocnou
servírku
Požadujeme svědomitost,
pečlivost a ochotu pracovat.
Praxe v oboru vítána.
Informace na tel.: 777 032 370.
E-mail: sitina@nastrojecz.cz
Přijmeme paní
na víkendový úklid
Slavkovský pivovar hledá zaměstnance (DPP)
na víkendový úklid.
Pracovní doba: SO–NE (8–13 h)
Informace na:
e-mail: info@slavkovskypivovar.cz
tel.: 544 220 101
tel.: 601 087 965.
ŘIDIČ SKUPINY C
Stavební firma hledá řidiče sk. C.
Místo výkonu Vyškov a okolí. Pozice
vhodná i pro důchodce. Nástup
podle domluvy. Tel.: 775 388 440
Údržbářský servis Luleč s. r. o.
přijme do HPP pracovníky pro úklid
technologické linky Luleč.
Nástup možný ihned.
Tel. p. Sochor: 725 745 314, 517 353 293
Přijmeme šikovné zedníky a pomocníky na stavbu,
plat 150 Kč/hod. nebo dle šikovnosti. Doprava na
stavbu zajištěna. ŘO skupiny B výhodou. Nástup
možný ihned. Info na tel. 605 388 996

Přijmeme řidiče skupiny B – pro
mezinárodní přepravu zboží v rámci EU
na plachtovou dodávku. Firemní
oblečení, GPS, telefon.
Firemní auto doma. Nutná časová
nezávislost. Tel.: 604 191 911.
Penzion Sirius ve Vyškově hledá recepční na
DPP, směny: krátký, dlouhý týden (možnost
domluvy). Požadavky: základy anglického
jazyka, základní práce s PC, spolehlivost,
příjemné vystupování. Tel: 777 623 601.
Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,
hledá ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
a UKLÍZEČKU. Tel.: 604 260 989.
FAMILY food MARKET, Vyškov, Husova 10,
hledá barmanku/servírku.
Tel.: 604 260 989

Bar VAGON, Vyškov, (Letní 1), Slavkov,
Ivanovice n. H. přijme

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
Tel.: 608 248 858
Úklidová ﬁrma přijme ihned zaměstnance
i brigádníky na úklidové práce.
Vhodné i pro OZP. Tel.: 602 431 166

Zvířectvo
* Prodám letošní jehničky na
maso nebo na výpas. Cena
1 500 Kč. Tel.: 605 840 524.

Inzerujte v Regionu
Info na tel.:

517 342 756

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
hledá pro realizaci projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II.
zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

Firma 3i-Isolet, s.r.o.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

přijme zaměstnance do výroby:
• obsluha řezací linky

Náplň práce:
■ poradenská, psychoterapeutická, psychodiagnostická a intervenční
práce s třídními kolektivy, metodická a individuální práce s pedagogy,
rodiči a žáky,
■ psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

ve Vyškově

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

– zedník-montér
– pomocný stavební dělník
– na HPP, ŽL (práce po celý rok), nebo i jen na brigádu
– odjezd a příjezd denně z Vyškova
– dobré platové ohodnocení odpovídající dané práci
Tel. 604 355 959

Požadujeme:
■ odbornou kvalifikaci – vysokoškolské vzdělání v akreditovaném
magisterském studijním programu psychologie,
■ trestní bezúhonnost,
■ praxe výhodou.
Nabízíme:
■ zázemí stabilní organizace,
■ možnost dalšího vzdělávání v oboru,
■ zaměstnanecké benefity,
■ úvazek 0,5 na dobu určitou od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2021.

Bližší informace naleznete na webu www.gykovy.cz.
Hledáme paní/na na úklid v malé
ﬁrmě ve Vyškově, na pár hodin týdně v čase dle
dohody.
Nástup možný ihned, vhodné jako přivýdělek na MD,
nebo pro penzistku/tu
Tel. 604 355 959

Firma ve Vyškově nabízí práci
v jednosměnném provozu
– ruční výroba drobných
elektrických přístrojů.
Info na tel.: 728 212 473

Životopisy zasílejte do 31. 5. 2019 na e-mail: info@gykovy.cz

