
Mezi legendární závody se řadí také
Běh na Posluchov na Svatém Kopečku
u Olomouce, jehož 33. ročník proběhl
v sobotu  8. února, a tak bylo jasné, že
tam opravdu chybět nemůžeme. Jako
ostatně desítky let předtím. Jsou závo-
dy, kde musíme běžet, nebo v mém pří-
padě aspoň být, i kdyby trakaře padaly.
Škoda, že to tak nevidí víc členů AK
Drnovice, jako ti skalní, kteří startují
vlastně o každém víkendu. 

Také pokračovala Orelská běžecká
liga v Kuřimi, kde jsme měli svá želízka
v ohni zejména mezi dětmi.

Posluchov
Výborně opět závod rozběhl Lukáš

Koudelka. Nenechal se vyhecovat a po
solidním výkonu nakonec skončil abso-

lutně sedmý mezi rekordním počtem
téměř 150 běžců av kategorii doběhl pátý.

Milan Marek, to je objev roku. Dekla-
soval všechny šedesátníky a zvítězil ve
fantastickém čase, když prohnal a pora-
zil spoustu o hodně mladších běžců. 

Ivo Krátký také bojoval jako lev
a vyneslo mu to v našlapané kategorii
nad padesát let desáté místo.

Stejně tak Jiří Bubeník se nedal a po
velmi dobrém výkonu skončil mezi
padesátníky dvanáctý.

A Marie Hynštová jako  jediná
zástupkyně něžného pohlaví z našeho
klubu se musela rvát o vítězství v kate-
gorii žen nad padesát let, kde už dost
let přesluhuje, a zvládla to skvěle, když
si poradila se soupeřkou, co ji porazila
na Kosíři a zvítězila.

Kuřim
Malá cena Zlobice, tou pokračovala

Orelská běžecká liga a také zahajovala
Kuřimská běžecká liga. 

Do Kuřimi na Malou cenu Zlobice
(s náročným kopcem) vzhledem
k nemocem vyrazili Halasovi v polo-
viční sestavě sbírat body do Orelské
běžecké ligy.

Anežka Halasová na dvou okruzích
o celkové délce 230 m v lesoparku neod-
startovala nejlíp a na krátkém okruhu,
kde se špatně předbíhá to stačilo na 6.
místo z 11 děvčat.

Anička Halasová běžela poprvé
7,3 km a zvládla to skvěle. Vyhrála
dorostenky a v juniorkách ji porazila
jen reprezentantka Adéla Koláčková.

Petrovi Halasovi se taky celkem

dařilo, v silné konkurenci skončil
v kategorii čtrnáctý.

Ostrava
Stela Tomanová si odskočila z lyžař-

ského výcviku do haly v Ostravě a pobyt
na horách a na lyžích byl poznat. V dálce
skočila jen 424 cm a 800 m dala za 2:40.
Po lyžích se nedá moc dobře hned běžet,
ale to nevadí, zase je v tom jiný přínos
do tréninkového procesu a rozhodně se
to neztratí.  

I mezi elitou běžců na Posluchově,
jak z atletických oddílů, tak orienťáků,
kteří na svém domovském závodě star-
tují vždy v hojném počtu, jsme se opět
neztratili.

A to je moc dobře.
Zdeněk Smutný

Auto – moto

* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.: 
608 773 933.

Byty – nemovitosti

* Z důvodu stěhování prodám
vybavení bytu + elektrospotřebiče.
Tel.: 737 435 006.
* Daruji za odvozpředsíňovou stěnu
se zrcadlem. Vyškov, tel.: 604 673 818.
* Prodám svařovací soupravu CO

2
ALF 180 včetně 50 l láhve směsi
argonové. Cena dohodou. Tel.: 
604 483 833.
* Prodám dětské kolo na 3–4 roky,
cena 900 Kč. Tel.: 603 281 878, 
Vyškov.
* Prodám pšenici za 500 Kč/q a ječ-
men za 400 Kč/q. Tel.: 723 402 583.
* Prodám panely, cena 320 Kč/m2

o rozměrech 177x55x15 cm
a 177x30x15 cm. Při velkém množ-
ství sleva. Tel.: 724 174 788.
* Prodám sedací soupravu z masi-
vu s béžovým čalouněním a vlněný
koberec perského vzoru 3x3,5 m,
stěhování. Tel.: 774 983 941.
* Prodám šicí stroj prům. stolový

Prodej

K O N K U R Z
Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Drysice, příspěvková organizace, okres Vyškov
sídlo: Drysice 118

Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

2. znalost školské problematiky a předpisů
3. organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:
1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/
maturitní vysvědčení)

2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního
zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.) 

3. strukturovaný profesní životopis 
4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max.

5 normostran
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)
6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu

pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2020
Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 4. 3. 2020 na adresu: Obec
Drysice, Drysice 120

zn. PFAFF na 220 V a stavební
míchačku domácí výroby na 380V.
Tel.: 702 669 512.
* Prodám velké čalouněné křeslo
modré barvy a klávesovou harmo-
niku (15 kláves). Tel.: 774 945 548.

* 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 kontrabas, housle, vio-
loncello a pánské natahovací
hodinky. Vše i poškozené, nekom-
pletní. Nabídněte. Tel.: 773 644 643.
*  Koupím odznaky, medaile, zá -
palkové nálepky, krabičky, mince
a bankovky. Tel.: 607 702 994.

* Rozvedená žena se dvěma dětmi
hledá přítele zVyškova a blízkého
okolí, 38–44 let, který má rád děti.
Tel.: 702 955 360. Prosím, psát jen
SMS.

* Našla jsem letošní dálniční znám-
ku. Komu chybí, ať zavolá na tel.:
608 379 294.
* Hledám soukromé doučování 
na práci s PC. Jedná se o práce
s programy Excel, Word, Internet
Explorer. Kontaktní e-mail: 
mirkaFormec@seznam.cz, tel.: 
606 961 351.
* Pro studenta 3. ročníku gymnázia
hledáme někoho na pravidelné
doučování matematiky. Pouze Vyš-
kov! Tel.: 725 104 525.
*  Hledám kamarádku, 50+, které
nechybí odvaha a má chuť a zájem
jít do „Proměny“. Ráda bych to
zkusila, jen musíme být dvě. Napiš
na e-mail: anezkapaula@seznam.cz

Koupě

Seznámení

Různé
Zavedená firma z oblasti výroby dveří hledá:

• zaměstnance do výroby zasklívacích rámečků 

Pracovní náplň – sestavování rámečků (sponkování), balení hotových výrobků

• zaměstnance do truhlářské dílny 

Pracovní náplň – výroba a montáž nábytku, kuchyní, dveří, oken atd.

• zaměstnance do skladu 

Pracovní náplň – organizace skladu, manipulace s  VZV, vychystávání objednávek,
 kooperace s výrobou, příjem materiálu na sklad, pravidelné inventury 

Nástup: IHNED
Práce na HPP pondělí–pátek, pouze ranní směna, jednosměnný provoz, příjemné pracovní
prostředí, vhodné i pro ženy. Příspěvek na dopravu. Místo výkonu práce: Holubice
Kontaktní telefon: 608 039 244

Rekonstrukce umožní vrátit
kulturu do zámecké zahrady 

Město momentálně připravuje
podklady pro přípravu investičního
záměru, kdy dojde ke změně archi-
tektonického řešení vnitřní části
domku. Nutno podotknout, že budo-
va je kulturní památkou a celý poze-
mek se nachází v památkové zóně.
„Po mnoho let pro Vyškovany
a návštěvníky města kulturních akcí
v zámecké zahradě ubývalo. A i nyní
platí, že v prostoru probíhají pouze
nárazové společenské akce. Studie
nám má prozradit náklady chystané
rekonstrukce domku a pochopitelně
jeho zaměření. Aby mohla společen-
ská setkání ve větším měřítku pro-
bíhat, je nutné vybudovat veřejné
WC, zázemí pro účinkující, tedy šat-
ny mužů a žen se sociálním zázemím,
pochopitelně musíme myslet i na
bezbariérový přístup,“ potvrdil
vyškovský místostarosta Roman
Celý. 

Studie napoví, kam umístit zázemí
pro správce areálu, kterým je Správa
majetku města Vyškova. Padl také

návrh zahrnující možnost občerstve-
ní s malým posezením a výhledem do
zahrady, aby si návštěvníci mohli dát
třeba kávu nebo zákusek. „Něco
takového se vyloženě nabízí. Rovněž
nás čeká zamyšlení nad využitím
sklepních prostor a druhého nadzem-
ního podlaží. Potenciál je velký, brzy
budeme mít v rukou startovací doku-
ment. Cílem dalších kroků bude
návrat kulturního a společenského
života do zámecké zahrady,“ řekl
místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Na jaře roku 2007 proběhlo slav-
nostní otevření rekonstruované
zahrady zapsané v ústředním sezna-
mu kulturních památek včetně roz-
sáhlých prací na zámecké lodžii. Ty
stály 6 milionů korun a mimo jiné
myslely na nové schodiště na terasu,
z níž si mohou lidé po desetiletích
opět prohlédnout celý areál. Archi-
tektonické řešení zahrady respektuje
stav vzniklý při její obnově v polo-
vině 20. století. 

(mko)

Pokud má být oživená nejrůznějšími společenskými akcemi, jed-
noznačně chybí sociální zázemí. Řeč je o záměru zrekonstruovat
bývalý domek zahradníka ve Hřbitovní ulici, tedy objekt, který
sousedí se zámeckou zahradou. Nevyužívaná budova včetně ná-
dvoří má projít výraznějšími úpravami. Stěžejní je vybudování
veřejných toalet a zázemí pro účinkující. 

Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

– vedoucí oddělení
vnitřních věcí odboru správního 
a vnitřních věcí MěÚ 

Podrobné informace na adrese
www.vyskov-mesto.cz

Zdeněk se svým výkonem na halových přeborech Českého teni-
sového svazu vkategorii starší žáci kvalifikoval na Halové mistrov-
ství ČR. Toto se odehraje 22. až 25. února na kurtech TK Agrofert
Prostějov. V jednotlivcích vybojoval 1. místo z 64 přihlášených
hráčů do turnaje. A ve čtyřhře se spoluhráčem Krupou 3. pozici.

Velká gratulace
Zdeňku Korcovi z Vyškova

Černá kronika •Černá kronika
ZMIZELO NÁŘADÍ I TOPIDLA

Dvě stavební buňky v Drysicích na
Vyškovsku si od počátku tohoto týdne
vyhlédl dosud neznámý nenechavec.
Zaujalo ho nejen stavební nářadí jako
přímočará pila, ale plynový i elektrický
přímotop nebo protipožární čidla.
Hodila se mu i rychlovarná konvice a na
místě nenechal ani visací zámky, kte-
rými byly buňky uzamčeny. Firmě tak
způsobil téměř dvacetitisícovou škodu.
Krádeží se zabývají vyškovští policis-
té.

NEDÁNÍ PŘEDNOSTI I ALKOHOL
Dne 6. 2.  ve dvě hodiny  ráno zasa-

hovaly záchranné složky u nehody
v křižovatce ulice Nádražní a Svato-
pluka Čecha ve Vyškově. Podle dosa-
vadních zjištění nedal řidič dodávky
při odbočování vlevo přednost cyklis-
tovi na elektrokole, který jel po hlavní
komunikaci. Cyklista utrpěl zranění
a záchranáři jej převezli do nemocni-
ce. U osmačtyřicetiletého řidiče

dodávky provedli policisté dechovou
zkoušku. Ta ukázala hodnotu 0,57 pro-
mile alkoholu. Muž je podezřelý z pře-
stupku. Cyklista měl dechovou zkouš-
ku negativní. Předběžná škoda
přesahuje deset tisíc korun. Okolnosti
nehody i nadále šetří vyškovští
dopravní policisté.

HLEDÁME SVĚDKY NEHODY
Od konce minulého týdne se vyškov-

ští dopravní policisté zabývají nehodou
ve Slavkově u Brna. Bohužel k tako-
výmto situacím dochází často, někdo
nabourá zaparkované auto a z místa
nehody klidně odjede. V pátek 7. února
mezi šestou a šestnáctou hodinou se
takováto nehoda stala v ulici Slovan-
ská, u domu č.p.1303. Neznámý řidič
nebo řidička poškodil zde stojící Peu-
geot Expert.

Pokud jste tuto nehody viděli, volejte
linku 158 nebo telefon 725 514 773.

Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová

Milan Marek a Marie Hynštová první v kategoriích na Posluchově

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

Hledám ke koupi nebo pronájmu garáž na ulici
Puškinova. Prosím, volejte na 732 730 027. Děkuji.

Zajištění manželé hledají byt pro nový
začátek. Tel.: 732 222 468

Milujeme zahradu – koupíme RD
min. 3+1. Tel.: 739 703 909

Koupím malý RD na okrese Vyškov do 400 000 Kč.
Možná i rekonstrukce. Tel.: 792 213 709

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

e-mail: vykupujeme-rychle@seznam.cz
Tel.: 603 459 066

Koupíme byt 1+1, 2+1 ve Vyškově. 
Hotovost. Telefon: 733 677 683

Hledáme 3+1 byt ve Vyškově. 
RK nevolat! Tel.: 702 088 919

Hledám RD nebo pozemek ve Vyškově

nebo okolí. T.: 702 169 750

Sháníme RD v Rousínově a okolí. 

RK ne. Tel.: 603 889 769

Hledám chalupu nebo chatu 

na Vyškovsku. Tel.: 602 102 038

PRODEJ NOVOSTAVBY
RYCHTÁŘOV

Nízkoenergetický dům
Terasa – Zahrada
Tel.: 777 575 654

www.domyvyskovsko.cz

Vyměním byt 3+KK, ul. Hybešova, Vyškov za RD 
ve Vyškově nebo v Dědicích. Doplatím. Tel.: 723 065 841

Prodám DB 3+1 ve Vyškově. 

Tel.: 724 604 915

Koupím garáž na ul. Nosálovská
ve Vyškově. Tel.: 606 645 369

Pronájmy
Pronajmu částečně zařízený 2+1 v Bučovicích. Nájemné

8 500 Kč. Vratná kauce 10 000 Kč. Tel.: 736 416 930

Pronajmu v centru města Bučovice byt 2+KK, plně
zařízený, kabelová televize, internet. Tel.: 607 611 676

Pronajmu byt 3+1, částečně
zařízený, ve Vyškově Na Hraničkách.
Kauce 10 000 Kč, nájem 11 000 Kč

+ inkaso. Tel.: 605 466 302

Provádíme 
rekonstrukci 

bytových jader. 
775 674 990

ZHUBNĚTE v roce 2020
trvale a získejte DÁREK!

www.hubnete.cz/vocelka 

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.

OBKLADAČSKÉ a ZEDNICKÉ PRÁCE

Tel.: 792 480 434

Pedikúra v pohodlí vašeho
domova. Mob.: 721 162 639

Veškeré kovářské
a zámečnické práce

www.kovarstvipribyl.cz
777 259 966

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Výroba * montáž * prodej

Tel.: 739 140 975
www.klempir-vyskov.cz

Satelitní
a internetová televize

Skylink 
od 1 Kč za instalaci 

včetně zařízení.
Instalujeme i Freesat 

a Digi TV.
Akční slevy.

Tel.: 777 848 880

Zaměstnání
Údržbářský servis Luleč přijme do HPP

pracovníka pro údržbu strojní
technologické linky v Lulči (kamenolom).

Nástup možný ihned.
Kontakt p. Sochor: 725 745 314, 517 353 293

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,
hledá KUCHAŘE a ŘIDIČE rozvozu jídel.

Tel.: 604 260 989, e-mail: acapulco-restaurant@seznam.cz 

KOVONT s.r.o. Vyškov
přijme do pracovního poměru:
příprava výroby

zámečník
tel. 605 877 633

Přijmeme řidiče skupiny B – pro mezinárodní
přepravu zboží v rámci EU na plachtovou
dodávku. Firemní oblečení, GPS, telefon.
Firemní auto doma. Nutná časová nezávislost.
Nájezd 12–15 tis. km. měsíčně. Bonusy za
spotřebu. Tel.: 724 395 959.

Hledáme 
fakturanta/ku - účetní.
Praxe a znalost programu

Pohoda nutná.
Místo výkonu: Vyškov
Životopis zašlete na

e-mail: apvyskov@email.cz

Přijmeme rozpočtářku/ře
pozemních staveb na HPP,
požadujeme vzděláni v oboru
stavebnictví, praxe výhodou.

Kontakt: 775 668 073

KOVOVÝROBA přijme
ZÁMEČNÍKY – SVÁŘEČE – TIG

25 000–40 000 Kč. Tel.: 602 817 863

ZŠ a MŠ Tučapy
nabízí pracovní místo

kuchař/kuchařka, plný úvazek
Tel.: 776 386 638

e-mail: skola@zstucapy.cz

Tady mohl být váš inzerát…
Proto neváhejte a kontaktujte

redakci Regionu:

517 342 756, 517 344 688
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