
Auto – moto

* Prodám 2 ks zimních pneu, málo
jeté, 165/70, R13 79.T za 600 Kč.
Tel.: 605 757 949.
* Prodám 4 kusy kol: zimní pneu
POLARIS 3 195/65 R15 91 H, vzo-
rek 6 mm, ocelový disk KFZ
15x6J, ET 39, 4x100, 56,5 mm za
3 200 Kč. Tel.: 607 951 313.

* Prodám palivové dřevo měkké
za 700 Kč/m3. Tel.: 731 222 523.
* Prodám velkou žlutou cibuli,
cena 12 a 14 Kč/kg. Tel.:
720 266 595, Kotyza, Vyškov.
* Prodám sed. soupravu z masivu
a 2 vlněné koberce „Peršany“
4x3,5 a 3x3,5 m. Cena dohodou,
stěhování. Tel.: 774 983 941.
* Prodám nový tlačítkový tel.
zn. ALCATEL 3088, má Wi-Fi za
800 Kč a málo používaný odšťav-
ňovač zn.PHILIPS za 200 Kč. Tel.:
733 260 558.
* Za odvoz daruji pěknou válendu
vč. matrace s úložným prostorem.
Tel.: 603 824 148.
* Prodám šicí stroj prům. stolový
zn. PFAFF na 220 V a stavební
míchačku domácí výroby na
380V. Tel.: 702 669 512.
* Prodám svařovací soupravu CO

2
ALF 180 včetně láhve směsi argono-
vé. Cena dohodou. Tel.: 604 483 833.
* Prodám pračku GORENJE spřed-
ním plněním za 1 800 Kč a pračku
LG s před. plněním za 3 000 Kč. Obě
bezv. stav. Tel.: 723 863 804.

* Žena 47 let, nekuřačka, žádná
velká krasavice, hledá muže do
60 let, který se také cítí moc sám,
e-mail: helenica@post.cz
* Hledám pro volnočasové akti-
vity aktivního parťáka či parťač-
ku kolem 60 let zVyškova a okolí.
Tel.: 731 127 209, SMS.

Prodej

Seznámení

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

Koupě
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, po -
hlednice, apod. Seriozní jednání.
Tel.: 608 446 406.
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* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy, porcelán, mince,
po hledy, vojenské věci, nábytek
i celou pozůstalost, to vše do roku
1960. Tel. 607 399 913, 511 138 871.
* Koupím odznaky, medaile, zá -
palkové nálepky, krabičky, mince
a bankovky.  Tel.: 607 702 994.
* Koupím kontrabas, housle, vio-
loncello a pánské natahovací ho -
dinky. Vše ipoškozené, nekomplet-
ní. Nabídněte. Tel.: 773 644 643.

Své cíle naplňují: město Vyškov dosahuje na milionové dotace

Starosta Vyškova Karel Jurka
je přesvědčený, že radnice je
v této oblasti úspěšná. „Někdo
to může nazvat šuplíkovými
materiály, ale bez připravené
dokumentace nemůžeme myslet
na dotace. A ty jsou nesmírně
důležité. Chystáme podklady
ipro dlouhodobě neřešené prob-
lémy Vyškova. Konkrétní dotač-
ní výzvy pečlivě sledujeme, jak-
mile se objeví, jsme na ně
připravení a můžeme o mimo-
rozpočtové zdroje požádat,“
zdůraznil vyškovský starosta.

Jen v oblasti školství nejsou
peníze, které se příspěvkovým
organizacím města nabízejí
z evropských i státních zdrojů,
rozhodně zanedbatelné. „Cílem
je získávat peníze z jiných zdro-
jů, abychom nezatěžovali měst-
ský rozpočet. Vždyť jen právě
v této oblasti jsme dosáhli na
víc než 23 milionů korun. Jde
o téměř sedminásobek let minu-
lých. Některé další projekty
v hodnotě dalších 13 milionů
jsou před rozhodnutím o přidě-
lení dotace,“ potvrdila jeho slo-
va místostarostka Karin Šulco-
vá.

Absence kulturního zařízení
s kapacitně dostačujícími pro-
storami je stěžejním tématem
aktuálního volebního období.
A i v tomto případě chce vedení
radnice zkoušet dotační mož-
nosti. Radní města i následně
zastupitelé zvedli ruku pro vari-
antu přístavby Besedního domu.
Znamená to tedy rozpracování
varianty, přípravu investičního
záměru i podkladů pro zadání
projektové dokumentace.
„Vznikla studie porovnávající
náročnost přístavby Besedního
domu s alternativou rekon-
strukce Posádkového domu
armády. Cílem bylo dosáhnout
maximálně objektivního pohle-
du při hodnocení obou možnos-
tí,“ informoval starosta Vyškova.

Připomněl rovněž spoluúčast
města na pořádání koncertu
Kryštof hraje pro Vyškov.
„Hudební akce roku se skupi-
nami Kryštof a Mirai se usku-
teční právě i na podporu výstav-
by nového kulturního zařízení.
Kapela padesát korun z každé
vstupenky věnuje na náš záměr
výstavby,“ potěšilo starostu.

Místostarosta Josef Kachlík

zmínil i dotační možnosti
v oblasti životního prostředí, na
kterou je ze strany veřejnosti
dlouhodobý tlak. „Máme roz-
pracované čtyři projekty, nej-
dále je záměr k vytvoření
mokřadu v místě zvaném
Padělky mezi dálničním přiva-
děčem a Kačencem. Výstavbou
zvýšíme retenční schopnost
území a vytvořil by se důležitý
biotop pro existenci řady vod-
ních a mokřadních živočichů
a rostlin. V případě odhadova-
ných 10 milionů za realizaci
jsou dotace také stěžejní,“ sdělil
místostarosta Kachlík.

Připomněl rovněž záměr
vybudování lokálního biocent-
ra nad Dědicemi, pás stromů,
keřů a trávy, který má vznik-
nout u Letního pole, i plánova-
ný zelený pás nedaleko sídlištní
zástavby na Osvobození. Těší ho
rovněž loňské opravy soch,
božích muk nebo křížků.
„Budeme v nich pokračovat,“
slíbil místostarosta Kachlík
s tím, že k velké letošní investici
bude patřit také oprava krovu
a střešního pláště objektu býva-
lé synagogy. „Rovněž zde se
můžeme bavit o prostředcích
mimo rozpočet. Synagoga je
nově kulturní památkou a bude
možné čerpat například dotaci
z programu pro regeneraci
městské památkové zóny,“ upo-
zornil místostarosta.

Dotační peníze mají pomoci

také při rekonstrukci Nového
zámku. Zastupitelé kývli na
pořízení generelu jeho obnovy,
který bude podkladem pro další
projektovou přípravu.

S velkým zájmem bude letos
vyškovská veřejnost sledovat
zásadní modernizaci letního
plaveckého areálu. Ta nakonec
počítá s podstatně větším poč-
tem položek než původní záměr.
Pouze částečné zásahy by jen
generovaly další a další nákla-
dy, větší investice budou zejmé-
na v otázce technologií. „Každá
technologie je nejsilnější podle
nejslabšího článku. Venkovní
bazén získá novou nerezovou
vanu, v ní počítáme s dvěma
drahami pro kondiční plavání,
velkou část ovšem vyplní lákavé
vodní atrakce. Podařilo se
dotáhnout projektovou doku-
mentaci a vybrat dodavatele:
veřejná zakázka je vysoutěžená
na bezmála 57 milionů korun,“
popsal vyškovský místostarosta
Roman Celý, kterého rovněž těší
posun v otázce výstavby nové
skautské klubovny.

Zmínil i cyklodopravu, kdy
například na projektu zhruba
patnáctikilometrové cyklostez-
ky Cukrovarská dráha město
spolupracuje s dalšími šesti
obcemi. „I v tomto případě usi-
lujeme o získání dotace,“ řekl.
V přípravě je podle jeho slov
i propojení Vyškova s Pustiměří
a Hamilton s Lhotou. „Jednáme

rovněž o opravě komunikace
přes „Kašparov“ spojující Vyš-
kov s Drnovicemi,“ doplnil
místostarosta Celý.

Co se týče dopravy, důležitá
je rovněž finišující rekonstruk-
ce autobusového nádraží. Jde
sice o soukromou investici, rad-
nice ale byla součinná v mnoha
přípravných krocích. „Disku-
tované bude také roky pláno-
vané zdvoukolejnění železniční
trati. Dál trváme na vymístění
nákladového nádraží ze zasta-
věného území města na jiné
místo modernizované trati
Brno-Přerov. Můžu prozradit,
že jsme na dobré cestě,“ pozna-
menal místostarosta Celý.

Nejvýznamnější zásahy letos
čekají na kino Sokolský dům.
Tříletá rekonstrukce vstoupí do
své druhé etapy, která bude pro
milovníky filmů nejviditelnější.
„Řemeslníci se zaměří na kom-
pletní renovaci velkého sálu
a vznikne pevné hlediště
s pohodlnějšími sedačkami, jde
o důležitý krok vedoucí k plno-
hodnotnému kinu. Jednoduše
řečeno: když dovnitř diváci po
letošních zásazích vstoupí, uvi-
dí jiný sál,“ připomněl starosta
Jurka.

Podle místostarosty se
následně může přistoupit
i k využití předsálí. „Nabízí se
kavárna, chceme oživit tradici
výstav,“ přiblížil místostarosta
Kachlík.

Konkrétnější obrysy už má
také řešení sokolského areálu
úzce souvisejícího s definitiv-
ním vyřešením sportovního
zázemí pro Základní školu
Tyršova. „Chystáme odkup
nemovitých věcí sokolského
hřiště včetně zpracování pro-
jektové dokumentace na
rekonstrukci nevyužívaného
hřiště, které má sloužit i právě
žákům sousední školy. V letoš-
ním roce v rámci první etapy
budeme řešit zázemí pro školní
družinu a školní klub výstav-
bou relaxačně vzdělávacího
areálu, ale v obou případech
se budeme pochopitelně snažit
dosáhnout i na mimorozpoč-
tové prostředky,“ potvrdila
místostarostka.

Shodují se opakovaně také
v tom, že je klíčové věnovat se
kritickým hlasům a vysvětlo-
vat, proč jdou tou či onou ces-
tou. I proto zřídili projekt Sta-
rostovny nebo hned několikrát
v uplynulých dvanácti měsících
besedovali o nejrůznějších
tématech s obyvateli města.
„Komunikace je základ. Ote-
vřeli jsme radnici lidem. Kaž-
dého vyslechneme, téma si roze-
bereme nebo se jdeme na
konkrétní místo podívat. Něco
má řešení rychlé, jiné je delší.
Požadavky a problematiku
místních vnímáme, nezametá-
me ji pod koberec,“ zdůrazňují
závěrem. (mko)

Dokončili a mnohé ještě plánují dovršit v případě nejrůzněj-
ších studií a projektových dokumentací. Podle vedení Vyškova
nesmírně důležitá a mnohdy opomíjená oblast. A při ohlížení
se za právě uplynulým rokem i nadcházejícími dvanácti měsíci
jde i nadále o jeden z podstatných cílů současné koalice: vždy
prověřit všechny možnosti, zda k dané investici nebo provozu
není možné získat mimorozpočtové peníze.

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.

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
ULITA ATELIÉR

nabízí kurzy a tvořivé dílny pro děti
i dospělé:

25. 1. 15.00–17.00 Hadrárna – bazar
a swap oblečení a doplňků pro dospělé 

31. 1. 17.00–20.00 Ženský kruh –
Rituály kola roku a očista domu s Han-
kou Uřídilovou

7. 2. 15.00–17.00 Masopustní dílna
pro rodiny. Přijďte si vyrobit zajímavé
masky inspirované nejen českými kar-
nevalovými tradicemi.

4. 2. 8.30–9.30, 5. 2. 10.00–11.00
Masopustní dílničky pro školy a školky.
Povíme si o tradici masopustů a karne-
valů nejen v České republice. Děti si
odnesou zajímavý pracovní list a ori-
ginální masku.

8. 2. 15.00–19.00 Co zaseješ, to skli-
díš – beseda o semenaření s Honzou
Králem, od 17.00 burza semen a poko-
jových rostlin, Slávkova bylinková
a čajová poradna, výtvarné dílny pro
děti

17.–21. 2. 7.30–15.30 Prázdniny
v Ulitě: Jarní probuzení – týdenní tvo-
řivý kurz pro děti (5–12 let). Skřítkové
mají spoustu práce s probouzením pří-
rody. Zvládnete splnit výtvarné úkoly?
Získáte tak kouzelné klíče, které na
nějakou dobu zamknou dotěrné mrazy
a mrazíky. Pomůžete nám probudit jaro
kolem nás i v nás?

NOVÉ KURZY: Tvoříci – tvořivá
herna pro nejmenší děti, Malířák – tvo-
ření a výtvarné experimenty pro tee-
nagery, Textilní ateliér, Relaxační tvo-
ření (s prvky arteterapie), Zdravotní
cvičení 50+ 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: 
atelier@letajicisnek.cz, 775 105 640
(SMS). Přihlašujte se prosím předem.

POHÁDKA MRAZÍK V BUČOVICÍCH
Město Bučovice srdečně zve 26. ledna

2020 do kina Brigáda na pohádku nejen
pro děti MRAZÍK. Hrají členové folk-
lorního souboru Chasa ze Ždánic.
Vstupné dobrovolné.

POZVÁNKA NA VOLEJBAL
Volejbal Vyškov za podpory okresní-

ho výboru ČVS pořádá v neděli 19. led-
na 2020 9. ročník Memoriálu Jana Pro-
cházky, volejbalový turnaj na počest
hráče, trenéra a významného činovníka
volejbalu na okrese Vyškov. Turnaj, kte-
rého se účastní družstva okresního pře-
boru, se koná v sportovní hale v Rou-
sínově. Začátek je v 9 hodin. Vítěz si
odnese putovní pohár, plastiku, jejímž
autorem je vyškovský výtvarník Tomiš
Zedník.

HASIČSKÝ PLES V LULČI
Sbor dobrovolných hasičů Luleč si

vás dovoluje pozvat na HASIČSKÝ
PLES, který se koná 25. 1. 2020 od 20
hodin v sále sokolovny v Lulči. Před-
tančení – občerstvení – tombola.
K poslechu a tanci hraje skupina
DOLCE VITA. Vstupné 150 Kč, v před-
prodeji 130Kč, předprodej na OÚ Luleč.
Vstup pouze ve společenském oděvu.

SPORTOVNÍ PLESÁNEK V HVĚZDLICÍCH
SK Hvězdlice, spolek vás srdečně zve

na Sportovní plesánek, který se bude
konat v sále kulturního domu v Nových
Hvězdlicích v pátek 17. 1. 2020 od 20
hodin. K zábavě a tanci bude hrát
Kapela Jiřího Alána a p.Pospíšil z Dam-
bořic. Můžete se těšit na bohatou tom-
bolu. Vstupné 100 Kč.

MĚSTSKÝ PLES V IVANOVICÍCH 
Srdečně vás zveme na MĚSTSKÝ

SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná
v sobotu 18. ledna 2020 od 20 hodin
v Kulturním domě Ivanovice na Hané.
K tanci a poslechu hraje skupina Blue
Band Company. Bohatý program, tom-
bola a občerstvení zajištěno. Vstupenka
s místenkou 100 Kč. Předprodej vstupe-
nek od 6. do 15. ledna v Městské knihovně
Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.

MYSLIVECKÝ PLES V MOR. PRUSÍCH
Myslivecký spolek Mor. Prusy – Mor.

Málkovice pořádá dne 17. 1. 2020 tra-
diční MYSLIVECKÝ PLES v sále kul-
turního domu v Mor. Prusích. Začátek
ve 20 hodin. Bohatá tombola. Hraje
skupina Classic. Srdečně zvou pořada-
telé.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 25. ledna 2020 se koná v sále

Besedního domu ve Vyškově DĚTSKÝ
KARNEVAL. Začátek v 15 hodin.
Vstupné 30 Kč. Jste srdečně zváni.

KDYŽ PŘÍRODA SPÍ
Srdečně vás zveme na výstavu Když

příroda spí, do Zámecké komory Muzea
Vyškovska.

Chcete se dozvědět, jakými promě-
nami procházejí rostliny a živočichové
na podzim a jak se na příchod nejchlad-
nějšího období v roce – zimy, připravují?
Přijďte se k nám podívat na výstavu
Když příroda spí, kde se mimo jiné
dozvíte, co dělají rostliny a živočichové
pro to, aby nepříznivé roční období pře-
čkali, jaké si křeček dělá zásoby na zimu
a kolik měsíců v roce prospí sysel.
Naučíte se rozlišovat mezi tzv. pravými

a nepravými zimními spáči a dozvíte se,
jak lze v zimě pomoci aktivně zimujícím
živočichům. Zjistíte, co stojí za fenomé-
nem ptačích migrací a kam kteří ptáci
na zimu odlétají. V neposlední řadě se
dozvíte také zajímavosti z říše hmyzu
a rostlin jako např., kteří zástupci hmy-
zu migrují až na tisícikilometrové vzdá-
lenosti, jak přečkávají zimu včely a vosy
nebo kolik let žijí nejstarší stromy u nás.
Na výstavě bude k vidění celá řada der-
moplastických preparátů ptáků (husa
velká, sýkora koňadra, dlask tlustozobý,
stehlík obecný, vlaštovka obecná, jiřička
obecná…) a savců (netopýr, vrápenec,
ježek západní, liška obecná, jezevec les-
ní, veverka obecná, křeček polní, sysel
obecný, kuna lesní, srnec obecný, prase
divoké…). Uvidíte model medvědího
brlohu, skály pro netopýry, mysliveckou
hájenku, své znalosti si můžete ověřit
prostřednictvím interaktivních prvků
– zkusíte poznat zimní a letní srst savců,
stopy a kopyta aktivně zimujících živo-
čichů, listy stromů a mnoho dalšího.
Těšíme se na vaši návštěvu!

POZVÁNKA NA VÝSTAVY DO ŠVÁBENIC
Muzeum Švábenice vás zve na výsta-

vu Malované pranostiky na každý den
v roce aneb Od Vánoc do Vánoc. Součástí
této ojedinělé výstavy je přes tři tisíce
rýmovaných pranostik a kreseb světců
a světic. Výstava je k vidění ve Vlasti-
vědném muzeu ve Švábenicích. Dále
můžete zhlédnout stálou výstavu bet-
lémů a v Kostelním muzeu stálou expo-
zici umění z 18. a 19. století z pozůsta-
losti kostela a fary. Tyto výstavy jsou
otevřeny každou sobotu, neděli a svátky
od 23. 11. 2019 do 16. 2. 2020. Otevřeno
od 13 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.
Jste srdečně zváni.

ŽIVOTEM A ČASEM PO BUČOVICKU
Muzeum Vyškovska vás srdečně zve

do Muzea Bučovice na prohlídku stálé
expoziceŽivotem ačasem po Bučovicku.
Nová expozice představuje život obyva-
tel na Bučovicku prostřednictvím tema-
tických okruhů, které přibližují nejdů-
ležitější aspekty života člověka
v průběhu dějin. Osídlení krajiny a její
hospodářské využití, zabydlení v pro-
storu, vojenské události, společenský
život, smrt a pohřeb. Návštěvníky pro-
vede Jan Šembera z Boskovic, proslulý
jak stavbou zdejšího zámku, tak i způ-
sobem života, jenž ho dostal i do místních
pověstí. Nad projektem převzalo záštitu
Ministerstvo kultury České republiky.
Kontakt: Muzeum Bučovice 702 013 811.
Těšíme se na vaši návštěvu!

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

Byty – nemovitosti

Pronájmy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pronajmu dlouhodobě byt 1+3 nebo 1+2 
v RD v Drnovicích 187. Tel.: 777 603 678

Pronajmu garáž na Sochorce. Dlouhodobě.

33 Kč/den Tel.: 723 863 804

Pronajmu byt 1+1 ve Vyškově. Cena 8 500 Kč vč.
inkasa. Kauce 17 000 Kč. Tel.: 702 781 188 (po 19. hod.)

Pronajmu byt 2+KK v Rousínově, 1. patro,

na náměstí, 10 000 Kč + el. Tel.: 737 043 273

* 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.

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

Tel.: 517 371 502, 
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí

www.akr-stehovani.cz

ZHUBNĚTE v roce 2020
trvale a získejte DÁREK!

www.hubnete.cz/vocelka 

Zaměstnání
Přijmeme elektrotechniky pro montáže 

bezpečnostních systémů. Zaškolíme.

L.A.S.O., spol. s r.o., Vyškov 

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

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

Tel.: 731 414 455. 

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.

Bar VAGON, Vyškov, (Letní 1), 
Ivanovice na Hané, Brno-Slatina přijme

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
Tel.: 608 248 858

Čerpací stanice BENZINA – Rousínov

hledá obsluhu na HPP.
Dvousměnný provoz, práce ve dvou.

Info na tel.: 604 150 419

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

zámečník
tel. 605 877 633

Různé
Hledám spolehlivého pomocníka
na stavbu, jedná se o rekonstrukci
domu v okolí Vyškova, možnost
dlouhodobé práce po celý rok, zku-
šenosti výhodou. Tel.: 776 636 287.

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

Zvířectvo
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