Auto – moto
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám
nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

AUTO-EKO-ŠROT Lysovice
ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma
– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977
* Koupím auto od roku 2003
a novější v dobrém stavu do
20 000 Kč. Přijedu, platím ihned
na místě. Tel.: 731 887 585.
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933 .
* Prodám kompletní sadu ALU
kola 6x15, 4x108 na FORD s letními pneu Dunlop včetně matic
a bezpečnostních matic. Tel.:
736 602 087.
* Prodám BMW 320 I 125 kW,
kombi, šedá metalíza, rok výroby 6/2001, v prosinci dělané
rozvody, hliníková kola zimní
i letní. Cena 69 000 Kč. Telefon:
604 483 833.
* Prodám PEUGEOT 206 SV
nafta, zachovalý stav, rok výroby 2004, druhý majitel, STK do
12/020, TZ, najeto 188 tis. km,
šedá metalíza, cena 30 000 Kč.
Tel.: 605 706 168.

Byty – nemovitosti
Prodám byt 3+1 ve Vyškově, ulice Palánek,
cena 2,3 mil. Kč, volný od 18. 2. Tel.: 603 295 249

Koupím byt nebo RD do 25 km od Vyškova
do 2 mil.Kč, ne RK. Tel.: 608 605 919
Prodám RD v Rousínově, dvůr.
Tel.: 728 140 655
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 byt 3+1 nebo větší 2+1 Vyškov,
Slavkov, Rousínov. Tel.: 605 871 619
Prodám byt v OV 3+kk, nadstandard.
Slavkov, Polní. Tel: 777 918 553

Na Vyškovsku hledám RD se zahradou.
Tel.: 739 912 867

Pronájmy
Ubytování v RD, Vyškov-Dědice, dlouhodobě,
pokoje 2–4 os., firmy i ostatní. Od 3 000 os./měs.
Tel.: 604 673 818

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
Komenského 9, Vyškov
(vedle zemědělské školy)
Info 728 769 052
* Hledám garáž k pronájmu
v Nosálovicích.Tel.: 739 140 975.
* Pronajmu garsonku v rodinném domu 5 km od Vyškova.
Volná v únoru. Cena 6 500 Kč
včetně inkasa + vratná kauce.
Tel.: 608 001 304.
* Pronajmu pole v Rousínově,
824 m2. Tel.: 776 815 347.
* Hledám pronájem garáže na
ul. Puškinova nebo blízkém
okolí. Tel.: 605 265 490.
* Pronajmu dlouhodobě pěkný
byt 1+1 v „Cukrovarské vile“
u Kauflandu ve Vyškově. Sou-

částí nájmu je parkovací stání
u domu a sklepní kóje. Dále lze
využívat oddechové zóny
v okrasné zahradě kolem domu,
dětské hřiště a posezení u grilu.
K dispozici nájemníkům je klubovna.V domě se nachází sušárna a kolárna.Volný od 1. 3. 2019.
Nájemné 6 500 Kč + služby
1700 Kč. Kauce 13000 Kč
Telefon: 602 732 561, e-mail:
vincze@email.cz

Různé

Do nově otevírající restaurace
hledáme personál na pozice:

* Hledám paní zVyškova, která
nám pomůže s péčí o mého
tatínka. Tel.: 776 343 358.

Kuchař/pizzař/číšník, servírka,
pomocná síla do kuchyně,
uklízečka.

SATELITNÍ DOTACE na montáž nové paraboly jen za
300 Kč nebo naladění karet se 100 programy od 149Kč
měsíčně. Tel.: +420 778 527 899, www.satelitnidotace.cz

RYCHLÁOdNEBANKOVNÍ
PŮJČKA
5 000 do 50 000 Kč

Nabídka vyškovského zooparku
Hledáme nový domov:

Životopis posílejte na:
Sole.bucovice@gmail.com
nebo na tel.:
737 577 284

Tel.: 607 763 531

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.

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

Odřezky z měkkého dřeva
od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

* Prodám TV stolek za 300 Kč,
PB láhev 2l prázdnou za 200 Kč.
Dále Rosanu, použití na ohřev
vody na kávu nebo čaj či jen
studenou + 2x10 l nádoby. Tel.:
702 749 635.
* Prodám zachovalý kombinovaný sporák MORA za 1 000 Kč.
Tel.: 604 422 251.
* Prodám šicí stroj prům. stolový zn. PFAFF na 220 V a stavební míchačku domácí výroby
na 380 V. Tel.: 702 669 512.
* Prodám starý porcelán, sklo,
hodiny, obrazy atd. Telefon:
723 492 513.
* Prodám hoblovku, nůž 30 cm,
kombinovaná i s cirkulárkou
380 V, cena dohodou. Telefon:
604 483 833.
* Prodám starší, ale zachovalý
kulečníkový stůl střední velikosti (karambol, ne dírovaný),
vhodný do restaurace. Cena
dohodou. Nutné vidět. Telefon:
605 973 602, Luleč.
* Prodám závěsnou skříňku, asi
z roku 1920, ve dvířkách původní leptané sklo ve velmi dobrém
stavu, rozměr: v.80 cm x š. 70 cm
za 400 Kč. Tel.: 724 100 284.
* Prodám patrové postele
(masív – smrk, bezbarvý lak,
velmi stabilní konstrukce)
zn. Gazel, ve velmi dobrém stavu i s matracemi. Možno užit
bez problémů i samostatně jako
dvě válendy. Cena 3 950 Kč.
Tel.:Vyškov, 604 872 197 (po 19.
hod.).
* Prodám nové chlapecké brusle, vel. 29–32, nevhodný dárek.
Cena 499 Kč. Tel.: 733 582 640.

Koupě
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, pohlednice, apod. Seriozní jednání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré FILMOVÉ
PLAKÁTY (A3, A1, „nudle“),
ale i další druhy plakátů
(výstavní, divadelní apod).
Můžete psát SMS, zavolám
zpět. Telefon: 775 246 824,
e-mail: slezakmat@gmail.com
* Koupím odznaky, medaile,
zápalkové nálepky, krabičky,
mince a bankovky. Telefon:
607 702 994.
* KOUPÍM SROVNÁVAČKU
S PROTAHEM KDR NEBO
ROJEK. Tel.: 603 165 320.
* Koupím pařák na brambory.
Tel.: 774 046 635.
* Koupím 1–3 q krmných
brambor. Tel.: 721 135 135.
* Staré pivní lahve s litými
nápisy, reklamy, ohříváčky, starší pivní tácky, sklenice, piv. literaturu, dokumenty, fotky a další
staré věci kolem piva koupím
do sbírky. Tel.: 734 282 081.
* Koupím z loňské úrody dobrá
jablka, cca 10 kg. Telefon:
733 582 640.

Seznámení
* Rozvedený muž, 61/175/75,
nekuřák, hledá ženu k seznámení a která by se k němu ráda
přistěhovala. Tel.: 608 304 868.
* Rozvedený muž, 61/169, bez
závazků hledá k sobě ženu
z Vyškova a blízkého okolí
k občasným schůzkám, výletům
a jiným free aktivitám. Na stavu
zase až tak nezáleží. Telefon:
732 801 174.
* Rozvedený muž, 55/180/84,
hledá přítelkyni k občasným
schůzkám. Tel.: 702 938 084.

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV
Tel.: 517 371 502,
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí
www.akr-stehovani.cz

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

Hledáme původní majitele:

Milá, přátelská fenka loveckého
typu. Kontaktní, jen trochu bázlivá.

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,
hledá

KUCHAŘE a ŘIDIČE ROZVOZU JÍDEL.
Tel.: 604 260 989

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

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
Tel.: 608 248 858
Přijmeme řidiče pro mezinárodní
kamionovou přepravu – skupina C,
solo 7,5 t. Dobré platové ohodnocení,
zázemí stabilní společnosti.
Požadujeme čistý trestní rejstřík,
spolehlivost, ﬂexibilitu, zodpovědnost,
samostatnost. Praxe vítána.
Tel. 602 770 958
Slavkovský pivovar hledá spolupracovníky
Přijmeme:

- číšníka/servírku (HPP)
- výpomoc na úklid
(SO-NE 4+4 h - DPP)
- víkendovou výpomoc
do kuchyně (DPP)
Informace na:
e-mail: info@slavkovskypivovar.cz
tel.: 602 711 594, 544 220 101

Pejsek - kříženec střední velikosti.
Hodný, přátelský, jen s cizími pejsky si nerozumí
Psi jsou dočasně umístěni ve
vyškovském zooparku,
tel.: 517 346 356, 725 726 374.
Možno i nahlédnout na webové
stránky:www.psivyskov.wbs.cz

Pejsek - mladý kříženec menšího
vzrůstu. Hodný, veselý, aktivní,
bezproblémový.

Jaroslav Trávníček
zahájil sezonu na lyžích
ITÁLIE
Minulý víkend startoval v Itálii na závodě seriálu Visma Ski
Classic – Marcialonga. Dojel na
trati 70 km na 889. místě z 5521
účastníků, v kategorii byl na
198. místě z 1473 závodníků
v čase 4:14:37,2 hod. A to ještě
ztratil lepší umístění a čas na
trati, protože od 20 do 35 km jel
jen s jednou holí, jelikož na druhé utrhl košíček s bodcem.
DEŠTNÉ
Podobný osud se mu stal na
Orlickém maratónu v Dešt-

ném v Orlických horách, kde
startoval na 20 km trati a mohl
možná bojovat i o bednu v kategorii, ale opět v hlubokém
a měkkém sněhu ztratil košíček
z hole a to stejné se mu podařilo
asi 2 km před cílem na náhradní
holi. Přesto předvedl slušný
výsledek, kterým bylo 37. místo
ze 132 startujících a v kategorii
6. místo ze 20 závodníků.
Všechno to byla výborná příprava na příští víkend, kdy startuje na Jizerské padesátce.
(jt, zs)

Telefon pro rozvoz jídel a pizzy:

608 508 080
VÝKL AD KARET
732 213 678
MOKRÁ PEDIKÚRA U VÁS DOMA. Odstraním otlaky,
kuří oka, hrubé paty, zarostlé nehty. Dále úprava
nehtů, reﬂexní masáž aj. Kontakt: 721 162 639

Zaměstnání
Hledáme zaměstnance na HPP
skladník – řidič
Naplň práce s 50% ve skladu
v Rousínově a 50% řidič dodávky do
3,5 t na rozvoz zboží po ČR. Nutná
praxe v rozvozu poštovních zásilek.
Nástup možný ihned.
Tel.: 608 775 356
Přijmeme řidiče skupiny B – pro mezinárodní
přepravu zboží v rámci EU na plachtovou
dodávku. Dobré platové podmínky. Firemní
auto doma. Nutná časová nezávislost.
Tel.: 604 191 911.

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

ve Vyškově

přijme zaměstnance do výroby:
• obsluha řezací linky
• řidič vysokozdvižného vozíku
• dělník do výroby
Informace na tel. 724 375 807
e-mail:
a.kretinska@3i-isolet.com

Zvířectvo
* Hledám psa ke krytí plemene
slov. čuvač. Tel.: 737 626 822.

Inzerujte v Regionu
Info na tel.:

517 342 756

Zimní běh Červenkou
Poměrně jednoznačné bylo, kam se členové AK Drnovice vrtnou.
V podstatě jediná smysluplná závodní možnost byla v sobotu v Července, což je obec za Litovlí.
Navíc je Zimní běh Červenkou zařazený doVelké ceny vytrvalců
Olomouckého kraje, tak se tradiční sestava, která bojuje o body
v tomto seriálu, na startu musela objevit a k nim se přidali i další
běžci, protože jinde žádná možnost nebyla až na sešlost cyklistů
na Bukoběhu v Bukovince.
v poslední době pokaždé.
ČERVENKA
Dokonce se před cílem dotáhl
Tak nakonec stáli na startu
na třetí místo absolutně, ale na
tři borci z AK Drnovice v hlavfiniš už neměl síly. I tak skončil
ním závodě a dvě naše juniorky
celkově na parádním čtvrtém
mezi příchozími běžci. Neskumístě a v kategorii byl dokonce
tečná změna počasí vykonala
druhý.
své. Ne každému se běželo dobZuzana Hubáčková to na
ře, ale to se nedá nic dělat.
rovině umí. Šlo jí to výborně
Dokonce pořadatel změnil trať,
a celkově i v kategorii si vyboprotože ještě den předtím se po
jovala třetí místo.
původní trase běžet nedalo.
Marie Hynštová se moc honit
Nakonec by to asi bylo možné,
nemusela. Mezi ženami nad 50
ale už se to měnit zpět nedalo.
let v pohodě vyhrála a celkově
Mezi příchozími běžci na trati
pak skončila pátá.
3,6 km dlouhé stály Klára
Strnadová a Denisa MachaloZávodí se pořád o stošest. Sice
vá.
jen ti neotrlejší borci, protože
Klára si vedla o poznání lépe
přece jen v zimě to až tak velká
a s přehledem zvítězila.
legrace není, ale jsem rád, že
Denisa pak silně nachlazená
mezi sebou takové máme. Aspoň
doběhla na druhém místě.
je o nás pořád slyšet. A to je dobV hlavním závodě dlouhém
ře.
10,9 km běžel fantasticky Lukáš
Zdeněk Smutný
Koudelka.
Ostatně
jako

Sebastian Hajzler
mistrem Moravy a Slezska
Dvoudenního maratonu soutěží halového mistrovství Moravy a Slezska se zúčastnilo přes
1300 atletů.
Mistrovství Moravy a Slezska
v halové atletice, mladší a starší
žactvo, dorost, junioři, muži
a ženy.
Atleti AHA Vyškov přivezli
celkem 8 medailí:
Zlato - mistr Moravy a Slezska:
Sebastian HAJZLER, skok
o tyči, junioři, 4,11 m
Stříbro - Vicemistr Moravy
a Slezska:
Jiří NĚMEČEK, 1500 m
muži, 4:08,82 min.
Jindřich
OSOLSOBĚ,
3000 m žáci, 10:38,16 min.
Jan Jakub ČÁP, vrh koulí
4 kg, žáci, 13,84 m
Mario HAJZLER, skok o tyči,
žáci, 3,46 m
Bronz:
Jakub BÁREK, 3000 m junioři, 9:13,65 min.
Michal DERKA, 300 m,
47,09 s.
Vojtěch PECHMANN, skok
vysoký, ml. žáci, 1,48 m
Ve vítkovickém atletickém
komplexu se uskutečnil dvoudenní atletický podnik, při kterém nejlepší atleti Moravy
a Slezska soupeřili jak o tituly
šampionů, tak i o co nejlepší
výkony osobní či výkony, které
dávají šanci na nominaci na blížící se domácí atletické vrcholy
- mistrovství ČR.
Výprava AHA Vyškov po oba
dva dny mířila do Ostravy
v poněkud oslabené sestavě,
nicméně zisk celkem osmi
medailí, řada umístění v první
desítce a nová osobní maxima
potěšila všechny zúčastněné.
Velice početná startovní pole
byla i výkonnostně velmi kvalitní. Další umístění atletů
AHA Vyškov v první desítce
výsledkových listin jsou následující:
Štafeta 4 x 200 m, starší žáci:
4. místo - Štafeta AHA Vyškov (Adam KUCHTÍČEK,
Mario HAJZLER, Jindřich
OSOLSOBĚ, Radim HOŘÍNEK), 1:46,32 min.

Skok vysoký, mladší žákyně:
4. místo - Michaela ZDRAŽILOVÁ, 1,48 m
Skok vysoký, mladší žákyně:
5. místo – Anna BALÚCHOVÁ, 4,61 m
Skok vysoký, starší žáci:
5. místo - Adam KUCHTÍČEK, 1,59 m
Vrh koulí 2 kg, mladší žákyně:
7. místo - Karolína PŘIBYLOVÁ, 8,45 m
10. místo - Lucie KŘETÍNSKÁ, 7,76 m
Vrh koulí, mladší žáci:
7. místo - Pavel BABYRÁD,
8,22 m
Štafeta 4 x 200 m mladší žáci:
7. místo - AHAVyškov (Lukáš
VLAČUHA, Filip JAŠÍČEK,
Michal
DERKA, Vojtěch
PECHMANN), 2:03,34 min.
Běh na 1500 m, mladší žákyně:
8. místo - Alžběta SUCHOMELOVÁ, 5:59,01 min.
Skok vysoký, žákyně:
9. místo - Pavla ČAMLÍKOVÁ, 1,44 m
Běh na 60 m, mladší žákyně:
9. místo - Anna BALÚCHOVÁ, 8,76 s.
Vrh koulí 3 kg, mladší žáci:
9. místo - Sebastian DRLÍK,
7,64 m
Běh na 60 m př., žáci:
9. místo - Adam KUCHTÍČEK, 9,35 m
Běh na 60 m př., mladší žákyně:
10. místo - Anna BALÚCHOVÁ, 10,93 s.
Běh na 300 m, žáci:
10. místo - Radim HOŘÍNEK,
40,97 s.
... i další atleti zaslouží uznání za nasazení a velmi pěknou
reprezentaci klubu. Kompletní
výsledky najdete na:
https://online.atletika.cz/vys
ledky/36599
https://online.atletika.cz/vys
ledky/36600
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