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Auto – moto
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

* Prodám 2 ks zimních pneu,
málo jeté, 165/70, R13 79.T za
600 Kč. Tel.: 605 757 949.
* Prodám 4 ks plechových disků
na Hyundai, 15“. Celkem
800 Kč. Tel.: 736 225 787.
* Prodám 4 kusy kol: zimní
pneu POLARIS 3 195/65 R15
91 H, vzorek 6 mm, ocelový disk
KFZ  15x6J,  ET 39, 4x100,
56,5 mm za 3 200 Kč. Telefon:
607 951 313.
* Prodám 4 kusy plechových
disků se zimními pneu Barum
Polaris 165/70 R14  na dojetí za
1 000 Kč. Tel.: 603 984 480.

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

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

Prodej bytu 3+1 v OV 76 m2 na Vyhlídce,
Vyškov. Parkování před domem, vlastní kotelna,

nízké náklady. Tel.: 605 475 110. RK nevolat.  

Byty – nemovitosti

Hledáme RD do 4,5 mil.
na Vyškovsku. Tel.: 732 434 910

Manželé koupí pěkný byt.
Balkon výhodou. Tel.: 732 946 065

Pronájmy
Hledáme pronájem bytů 1+kk, 1+1, 

2+kk, 2+1 i větší ve Vyškově,
Rousínově a Slavkově u Brna.

Garantovaný nájem každý měsíc.
Prosím, nabídněte. 

Tel.: 770 198 129

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

Pronajmu byt 1+KK, Ivanovice n. H., přízemí, 30 m2, bez
kauce, nájem vč. inkasa 7 000 Kč, volné ihned Pouze
pro prac. nebo starob. důchodce. Tel.: 728 250 297

Pracující pár hledá byt 1+1. 
Vyškov a okolí. Spěchá. 704 066 848

Pronajmu hospůdku na Palánku 
ve Vyškově. Podrobnější informace

na tel.: 737 445 539 po 19 hod.

Pronajmu nebytové prostory v přízemí
rodinného domu ve Vyškově – cca 60 m2.
Informace na tel.: 737 445 539 po 19 hod.

Pronajmu nový byt 2+kk v Bučovicích 
v centru města, volný od 1. 2. 2020. 
Nájem 9 500 Kč. Mobil: 603 341 963.

Pronajmu zařízený byt 1+1
ve Vyškově-Dědicích. Tel.: 606 038 121

Pronajmu od 1. 2. 2020 byt 1+1 ve
Vyškově za 8 000,– tel.: 606 320 056

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

* Prodám palivové dřevo měkké
za 700 Kč/m3. Tel.: 731 222 523.
* Prodám loupaná jádra vlaš-
ských ořechů za 130 Kč/kg. Tel.:
731 225 939.

* Prodám motorovou sekačku
OLEO-MAC G 44 PK s košem,
bez pojezdu. PC 5 200 Kč, nyní
2 500 Kč. Tel.: 603 984 480.
* Prodám velkou žlutou cibuli,
cena 12 a 14 Kč/kg. Telefon:
720 266 595, Kotyza, Vyškov.
* Prodám autosedačku Rómer
od 15 do 36 kg. Nastavitelná
opěrka hlavy, isofix. Po 1 dítěti,
zachovalá. Cena 1 200 Kč. Tel:
737 445 539, nejlépe ve večer-
ních hodinách.
* Prodám sedací soupravu
z masivu a 2 vlněné koberce
„Peršany“ 4x3,5 a 3x3,5 m.
Cena dohodou, stěhování. Tel.:
774 983 941.
* Prodám prodlužovací kabel
k cirkuli 380 V 25 A, d. 10 m za
700 Kč, staré bakelitové vypí-
nače, zásuvky, mechanickou
vrtačku, umělé nádoby Zbro-
jovka za 700 Kč, železný telefon,
hoblík Macek 400 Kč, 50 l umělé
nádoby na mač, 5 ks za 500 Kč,
staré sklo, kolo Favorit, nutno
opravit, štokrdle s umyvadlem,
kostn a jiné krámy. Telefon:
792 354 828.

Koupě
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy, porcelán, mince,
pohledy, vojenské věci, nábytek
i celou pozůstalost, to vše do
roku 1960. Telefon: 607 399 913,
511 138 871.
* Koupím zachovalé brusle pro
chlapce, velikost 37. Telefon:
733 582 640.
*  Koupím odznaky, medaile,
zápalkové nálepky, krabičky,
mince a bankovky.  Telefon:
607 702 994.
* Koupím kontrabas, housle,
violoncello a pánské natahova-
cí hodinky. Vše i poškozené,
nekompletní. Nabídněte. Tel.:
773 644 643. 

Seznámení
* Žena 47 let, nekuřačka, žádná
velká krasavice, hledá muže do
60 let, který se také cítí moc
sám, e-mail: helenica@post.cz
* Muž, 49/190, hledá ženu
z nedostatku příležitosti zVyš-
kova. Jsem zajištěný, vlastní
RD. Tel.: 702 769 950.

Různé

ZHUBNĚTE v roce 2020
trvale a získejte DÁREK!

www.hubnete.cz/vocelka 

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

* 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.

Zvířectvo
* Prodám různobarevnékvětno-
vé (2019)  hodné kohouty. Cena
150 Kč/ks. Tel.: 775 071 357.

Zaměstnání
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.: 604 191 911.

Údržbářský servis Luleč s.r.o. 

přijme do HPP provozního zámečníka.

Nástup možný ihned. 

Kontakt p. Sochor 725 745 314, 517 353 293.

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

Tel.: 731 414 455. 

Přijmeme do HPP pokladní
na ČS SHELL, Brněnská 25, Vyškov.

Tel.: 605 578 230

Přijmeme elektrotechniky pro montáže 

bezpečnostních systémů. Zaškolíme.

L.A.S.O., spol. s r.o., Vyškov 

Tel.: 517 343 127, info@laso-security.cz

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

zámečník
tel. 605 877 633

Gasspeja s.r.o. zabývající se závodním 

stravováním nabízí pracovní místo 

na pozici

POMOCNÁ SÍLA
V KUCHYNI

v jednosměnném provozu.
Praxe nutná! Pracovní doba po–pá. 

Provozovna Vyškov. Životopisy zasílejte
na e-mail: janda.v@email.cz
nebo volejte tel.: 605 742 756.

Mladým hokejistům MBK
Vyškov ročník 2012 se podařil
velký úspěch na turnaji
Martina Erata, který se konal
14.-15.12. v Tipsport Areně
v Praze.

Porazili všechny týmy, včetně
známé Sparty Praha, Motor
České Budějovice, Chomutov,
Wolves z Plzně a další.

V napínavých zápasech
bojovali jako opravdoví žraloci,
pod vedením trenéra Romana
Erata, kterému bychom chtěli
touto cestou poděkovat za
skvělý přístup a reprezentaci
města Vyškova. 

Soupiska týmu: Antoš Š.,
Blatný A., Dvořák J., Erat M.,
Erat S., Frydrych D, Kolár F.,
Sekanina T., Šelesták D., Štébl
D., Veselý E.

Zemědělská společnost Drnovice, a. s.
přijme do pracovního poměru nové zaměstnance, a to

■ mechanizátora – opraváře zemědělských strojů
■ traktoristy – opraváře zemědělských strojů

Podmínkou ŘP sk. B, T, praxe. Výhodou svářečský průkaz.
Nabízíme náborový příspěvek 100 000 Kč a další benefity.

Více informací na tel.: 517 353 216, po–pá 7.00–14.30 hodin.

Z Opavy s osobními rekordy
Župní přebor ve skoku o tyči

a vrhu koulí tradičně otevírá
kalendářní rok v halovém tune-
lu v Opavě. Na tento závod zaví-
tala výprava AHA Vyškov. Star-
ty v závodě tyčařů a ve vrhu
koulí měly sloužit především
jako příprava před blížícími se
mistrovskými závody - Mistrov-
stvím JMK mladšího a staršího
žactva a Mistrovstvím Moravy
a Slezska ve vícebojích. 

Atleti AHA Vyškov si nevedli
špatně, výsledky by mohly být
povzbuzením do další trénin-
kové a závodní činnosti. Abso-
lutní vítězství v závodě vybo-
joval Sebastian Hajzler.

Skok o tyči juniorky:
2. místo - Kateřina ČAMLÍKO-

VÁ, 2,71 m

Skok o tyči junioři:
1. místo - Sebastian HAJZLER,

4,21 m

Skok o tyči dorostenci:
1. místo - Mario HAJZLER,

3,76 m

3. místo - Jakub DERKA, 2,71m

Skok o tyči žáci:
2. místo - Kryštof VINTERA,

3,16 m
4. místo - Michal DERKA,

2,41 m
5. místo - Filip JAŠÍČEK,

2,01 m

Vrh koulí 4 kg žáci:
3. místo - Kryštof VINTERA,

8,59 m
5. místo - Filip JAŠÍČEK,

6,51 m
6. místo - Michal DERKA,

6,10 m

Vrh koulí 5 kg dorostenci:
3. místo - Jakub DERKA,

9,16 m
4. místo - Mario HAJZLER,

7,33 m

Vrh koulí 6 kg junioři:
1. místo - Sebastian HAJZLER,

9,87 m
Blahopřejeme k předvede-

ným výkonům a děkujeme za
reprezentaci klubu v Opavě.

https://online.atletika.cz/vysledky/41800/

Není nad to se pořádně proběhnout
Silvestrovské běhy mají u nás obrovskou tradici a je zcela samo -

zřejmé, že my na nich chybět nemůžeme. Akorát je jich opravdu
hodně, tak se každý mohl rozhodnout sám, kam vyrazí. My už moře
let jezdíme do Moravského Berouna, kde je fantastická atmosféra
a parádní proběhnutí s přáteli na konci roku.

MORAVSKÝ BEROUN
Nejdřív startovala Stela

Tomanová, která na 4 km dlou-
hé trase zaběhla fantastický
výkon a s přehledem stejně jako
její sestra Maja ve své kategorii
zvítězila.

Lenka Hrabovská je v parád-
ní formě. Po velmi dobrém
výkonu s kvalitním časem
doběhla druhá celkově mezi
ženami na pětikilometrové tra-
ti. V kategorii pak s přehledem
zvítězila.

Marie Hynštová si vedla
také velmi dobře. Obhájila své
prvenství v nejstarší vypsané
kategorii žen z posledních let.

Radek Kala odvedl skvělý
výkon. Bohužel v kategorii nad
padesát let se sešla na startu
obrovská konkurence a tak
i přes výborný čas, který zabě-
hl na zdejší poměrně náročné
desítce, skončil nakonec
čtvrtý.

Jiří Bubeník si také odvezl
výborné umístění. Mezi pade-
sátníky doběhl sedmý.
PŘEROV

V tradičním Silvestrovském

běhu v Přerově si skvěle vedla
Simona Grulichová. S přehle-
dem zvítězila mezi ženami.
VIKÝŘOVICE

Na Vikýřovickou dvanáctku
vyrazila Pavlína Poláčková. Na
kopci byla s přehledem první,
ovšem seběh jí nesedl, musela
zvolnit a skončila nakonec třetí
mezi ženami.
BRNO

Tradiční Silvestrovský běh
Moravské Slávie Brno navštívili
sourozenci Halasovi.

Anička Halasová vyhrála
velmi dobrým časem závod na
5 km mezi dorostenkami.

Matěj Halas se probojoval na
sedmé místo mezi chlapci.

A Anežka Halasová taktéž
obsadila sedmé místo mezi dív-
kami.

Tak i konec roku jsme uza-
vřeli výbornými výsledky.
Věřím, že se nám tak bude dařit
i v příštím roce. Všem borcům,
kteří nesli prapor AK Drnovice
na svých bedrech na závodech
děkuji a přeji jim pevné zdraví
a úspěšný nový rok.

Zdeněk Smutný

Černá kronika •Černá kronika •Černá kronika •Černá kronika
BĚHEM PÁR DNŮ 
OHLÁSIL DVA NÁLEZY

Lidé na Vyškovsku nachází
pozů statky druhé světové války
v podobě munice během výko-
pových prací, prací na zahradě,
při procházkách přírodou nebo
pomocí detektoru kovů. Pyro-
technik mířil v posledních dnech
loňského roku na Vyškovsko
hned třikrát. V sobotu 14. 12.
2019 odpoledne si neobvyklého
předmětu všiml muž v Pustiměři
u místního hřbitova. Ve stromo-
vém porostu nalezl munici podo-
bající se raketě. Policejní specia-
lista zjistil, že se jedná
o fragment ruské rakety z rake-
tometu Kaťuša. Další dva nálezy
ohlásil v průběhu dalších dvou
dnů hledač kovů poblíž Nových
Hvězdlic. V pondělí to byla dělo-
střelecká mina a ve středu  jede-
náct ručních granátů a dva
iniciátory. Všechnu munici si
pyrotechnik převzal k odborné
likvidaci.

PERVITIN, ZÁKAZ ŘÍZENÍ, 
KRADENÉ AUTO…

Ve středu 18. 12. 2019 večer si
vyškovští policisté všimli v ulici
Letní zaparkovaného vozidla
Audi A4. Jak prozradily eviden-

ce, jednalo se o kradený vůz. Po
chvíli také zjistili jeho řidiče. Jíz-
da tohoto muže naštěstí trvala
velmi krátce. Při následné kon-
trole hlídka totiž zjistila, že řídil
nejen kradený vůz, ale navíc má
zákaz řízení a pozitivní test na
drogy. Ten ukázal přítomnost
pervitinu. Výtečníka na místě
policisté zadrželi. V nemocnici
se podrobil lékařskému vyšetře-
ní a odběru biologického mate-
riálu. Poté skončil v policejní
cele. Je podezřelý z trestného
činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky ataké maření výkonu
úředního rozhodnutí. Bude mít
samozřejmě co vysvětlovat
i k případu odcizeného vozidla.
To jsme po provedení potřebných
úkonů vrátili majiteli.

V BUNDĚ MĚL VÍC JAK 150
TISÍC!

V sobotu 21. prosince kolem
poledne oznámil občan Vyškova,
že se předchozí večer byl bavit
v jednom z vyškovských podniků
a nyní zjistil ztrátu odložené
pánské bundy. V ní měl nejen
mobilní telefon, ale značnou
finanční hotovost, asi 160 tisíc
korun. Hlídka vyškovských poli-
cistů na případu poctivě praco-

vala po celý zbytek soboty
i v neděli. Výsledkem vynalože-
ného úsilí byl nedělní nález pro-
močené bundy s veškerým obsa-
hem v travnaté ploše poblíž
sídliště Tyršova ve Vyškově. Poli-
cisté věci předali majiteli.

DUCHAPŘÍTOMNÝ
A ODVÁŽNÝ TAXIKÁŘ
POMOHL DOPADNOUT
ZLODĚJE

Předvánočního shonu využil
v pátek 20.prosince ve vyškovské
prodejně sportovních potřeb teh-
dy neznámý mladík. Vybral si
dvoje tepláky ajedny pánské kal-
hoty. Místo aby za zboží zaplatil
jako ostatní zákazníci, vyběhl
však z prodejny bez placení. Za
ním beznadějně utíkala proda-
vačka. Rychlá akce se však mla-
díkovi nevyplatila, neboť nepo-
čítal s tím, že někdo bude
všímavý a ještě rychlejší. Byl to
řidič taxíku s dlouholetou praxí,
který právě projížděl kolem. Pro-
následoval výtečníka svým
vozidlem a o pár set metrů dále
jej dostihl anásledně předal při-
volané hlídce. Policisté pak zjis-
tili, že jde o známou firmu, která
má s porušováním zákona nema-
lé zkušenosti. Panu taxikáři patří

za jeho duchapřítomnost, všíma-
vost aodvahu velké poděkování!
Vzhledem k hodnotě věcí je
osmadvacetiletý lapka podezřelý
z přestupku a policisté případ
předají přestupkové komisi.

POLICISTÉ POMOHLI NA
ŠTĚDRÝ DEN ZACHRÁNIT
LIDSKÝ ŽIVOT

Sdobrým pocitem odjížděli na
Štědrý den v poledne z Ivanovic
na Hané vyškovští policisté.
Díky vybavení policejních vozů
přístroji AED (Automatizovaný
externí defibrilátor) se podařilo
přispět kzáchraně lidského živo-
ta. Hlídka mířila do Ivanovic na
Hané k případu, když dostali
hlášení otom, že poblíž místního
hřbitova se udělalo špatně spo-
lujezdci vautě. Policisté byli díky
šťastné shodě okolností velmi
rychle na místě a k resuscitaci
muže použili defibrilátor. Po
chvíli na místo dorazili záchra-
náři, kteří resuscitaci devěta -
čtyřicetiletého spolujezdce pře-
vzali a poté jej převezli do
nemocnice. Muž již v minulosti
prodělal infarkt avčasná pomoc
stejně jako v obdobných přípa-
dech byla velmi důležitá.

por. Mgr. Alice Musilová

1. místo na turnaji Martina Erata - Žraloci Vyškov
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