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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
Koupíme byt 1+1, 2+1 ve Vyškově.

Hotovost. Telefon: 602 880 390

Koupím 3+1 ve Vyškově. 
RK nevolat! Tel.: 606 023 600

Sháním RD nebo pozemek ve
Vyškově nebo okolí. 601 325 211

Hledám chatu nebo chalupu do 50 km
od Brna. RK nevolat! Tel: 725 002 155

Koupíme větší byt ve Slavkově.
RK nevolat. T: 721 500 609

Sháním RD/pozemek ve Slavkově, Rousínově,
Bučovicích ev. okolí. Tel.: 606 022 012

Koupím byt 1+1/2+1 ve Slavkově 
ev. Bučovicích. Bez RK. Tel.: 601 321 660

Vykoupím vaši nemovitost, platím
rychle a hotově. T: 736 624 307

Sháním ke koupi domek 
se zahrádkou. Opravy nevadí. 

Tel. 732 504 614

Hledáme chatu, chalupu
k rekreaci. Vyškovsko. 

Tel. 605 288 787

Ihned koupím byt 2+1 ve
Vyškově. T: 732 417 250

Koupíme stavební pozemek ve Vyškově.
Tel.: 608 636 326

Pronájmy
Nabízím podnájem bytu 1+1 ve Vyškově.

Nastěhování možné ihned. Nájem 12 000 vč.
energií a kauce. Kontakt: vyskovbyt@email.cz

Nabízím pronájem garáže na Dukelské, 1. řada proti
bazénu s el., od září. Platba předem na půl roku + vratná

kauce ve výši měsíčního nájmu. Telefon: 776 077 165.

Pronajmu byt 4+kk v Rousínově, nekuřák. 
11 000 + energie. Tel.: 606 908 580. Volný ihned.

Hledám podnájem 1+1
nebo garsonku ve Vyškově.

Nabízím i pomoc osamělému
člověku s možností bydlení.

Tel.: 733 533 435

Prodej

* Prodám elektrický tříkolový
vozík pro invalidy, zn. LUNA +
nabíječku. Ukazatel směru,
přední světlo i zpátečka. Telefon:
702 772 177.
* Prodám tvrdé palivové  dřevo.
Tel.: 704 751 592.
* Prodám sáčkový vysavač
Concept, stáří 2 roky, téměř

nepoužívaný. Cena 900 Kč, dále
prodám džínovou bundu F+F,
nová. Velikost 38/40, s účtenkou.
Původní cena 699 Kč, nyní
460 Kč. Mobil: 607 701 255.
* Prodám ječmen, 450
Kč/metrák. Tel.737 110 792.
* Prodám kombinovaný sporák
zn. MORA, velmi zachovalý.
Cena 2.000 Kč. Tel. 606 691 875.
* Prodám židle – němý sluha za
200 Kč, masivní soustruženou
nohu k lampě z ořechového dře-
va za 500 Kč (výška1 m), stropní
světlo 3 bodovky za 300 Kč,
lustr šedá polokoule za 200 Kč,
světlo – bílá stropnice za
100 Kč, lampička – dřevěná
noha, textil. stínítko za 100 Kč,
staré železné nářadí bez násad
– kus za 50 Kč (motyka, krum-
páč, vidle lopaty,… lze přidat
násadu nebo umístit jako deko-
raci). Ceny jsou orientační –
dohoda možná. Tel.: 736 144 805.
* Prodám šicí stroj průmyslový
stolový zn.PFAFF na 220 Vasta-
vební míchačku domácí výroby
na 380 V.Tel.: 702 669 512.
* Prodám hnědou koženou
sedací soupravu. Rozkládací
pohovka s úložným prostorem
a 2 křesla. Pohovka: š. 190, h
100, hloubka sedu 55, křesla: š
100, H 100, hloubka sedu 55,
výška sedu 45. Cena 10 000 Kč.
Tel.: 602 549 720.
* Prodám 10 balení originálně
zabalených plenkových kalho-
tek zn.: Molicare Premium, veli-
kost L. Cena za 1 balení 200 Kč.
Při odběru 10 ks jedno balení
zdarma. Kontakt – 728 544 646
(denně od 18 do 20 hod.), během
dne SMS.
* Prodám 2x skříně – 250 x 60
x 220, manželskou postel 180 x
200 + 2 noční stolky – masiv buk.
Cena dohodou. Tel.: 730 146 353.
* Prodám elektrokolo, najeto
760 km, ze zdrav, důvodů, cena
15 000 Kč. Tel.: 777 805 434.

Zvířectvo
* Daruji do dobrých rukou
koťata. Kocourek a kočičky.
Mazlivá, hravá, asistenty na
úklid i do zahrady. Naučené na
kočičí WC. Odběr ihned Bučo-
vice tel.: 603 422 623.

Koupě
* Koupím starý nábytek do
roku 1970: cokoliv z ohýbaného
dřeva z chromových trubek –
židle, křesla, stoly apod. Lustry,
lampy. Porcelán – sošky, hrníčky.
Kameninové nádoby. Staré
medaile, vyznamenání a mince.
Veškeré věci z obou světových
válek – uniformy, helmy, bodáky,
opasky, odznaky, vzduchovky,
šavle a nože. Všechny typy
náramkových akapesních hodi-
nek. Porcelán, keramiku, sklo –
vázy, hrníčky, sošky. Staré hrač-
ky – auta, stavebnice, hry.
Reklamní plechové cedule, ple-
chovky od auto0oleje. Vybavení
starých dílen, mince a bankov-
ky. Obrazy, pohlednice a staré
knihy. Hudební nástroje a veš-
keré 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 jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy porcelán, min-
ce, pohledy i celou pozůstalost.
Vše do roku 1950. Karel Štrajt,
tel.: 704 041 976, 511 138 871,
607 399 913. 
* Koupím gramofon ve věži
s kazetovým magnetofonem –
dvojčetem. Tel.: 732 371 792.
* Koupím odznaky a medaile,
zápalkové nálepky a krabičky,
mince a bankovky, telefonní
karty. Tel.: 607 702 994. 

Seznámení
* Svobodný, bezdětný61/180/80
abstinent, nekuřák hledá ženu
od 51 do 71 roků pro trvalý
vztah. Tel.: 728 022 951.
* Najde se žena, která má zájem
seznámit se s mužem 51/190
z Vyškova? Jen vážně. Telefon:
792 490 650.
* 72/180 abstinent inekuřák bez
závazků hledá slušnou ženu
zcelého okresu Vyškov na Mora-
vě. Prosím písemné odpovědi na
mou adresu: Jan Král, 9. května
203, 683 23 Ivanovice na Hané.

* Muž, 60 let, hledá přítelkyni
od 55 let, která má ráda zahrád-
ku a procházky přírodou. Tel.:
731 179 535.

Různé
* Hledám paní na úklid domác-
nosti ve Vyškově, 2x měsíčně. Cena
100–120 Kč/hod. Tel.: 728 875 879.
* Zdarma – za odvoz – starší
velké umyvadlo i s krátkou
nohou, malou plastovou židlič-
ku pro dítě – červená, malý noč-
ník (na cesty), pěnové puzzle na
zem pro děti, váhu osobní
i kuchyňskou, držák na zeď –
na menší televizi, starý hrnec
na zavařování vysoký (bez
teploměru), dřevěnou poličku
rezavě hnědá d. 52 x š. 20 x
v.12 cm, papírové pytle – sysá-
lové bílé pytle, síťované pytlíky,
velký igelit pod stan, duše
z náklaďáku – pro hrátky na
vodě. Tel.: 736 144 805.
* Kdo položí levně zámeckou
dlažbu. Bližší informace na tel.:
730 922 333 – volat od 14.30 do
20 hodin.

Pedikúra v pohodlí vašeho domova
je tu stále pro vás. Volejte 721 162 639

Nabízím montáže a opravy
žaluzií, sítě proti hmyzu,

rolety, markýzy atd.
Tel.: 777 299 966, 608 613 526

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

Zaměstnání
Slavkovský pivovar

přijme 

Číšníka / Servírku
(brigádně)

Výpomoc do pivovaru
(brigádně – ideálně zdatný

důchodce)

Informace na – tel.: 737 861 265
e-mail: horava@slavkovskypivovar.cz

Taxislužba ve Vyškově hledá
řidiče zejména na víkendové
směny. Nadstandardní finanční

ohodnocení. Tel.: 605 701 541

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 zaměstnance na HPP
či brigádu.

Potraviny Hruška, Gorkého, Vyškov.
Tel.: 774 999 199

Přijmeme obsluhu
na ČS Benzina Rousínov.

Nástup možný ihned.
Pro bližší informace volejte

604 150 419

Veliký úspěch Kristýnky Dorazilové
–z MČR veze bronzovou medaili

Letošní mistrovství ČR mlá-
deže do 16 let se konalo od 22.
do 29. 6. 2021 v Koutech nad
Desnou. Vyškovský šach zde
vzorně reprezentovala Kristýna
Dorazilová v kategorii D12.
V turnaji uhrála 6 bodů, což jí
stačilo na senzační třetí místo,
a to do turnaje byla nasazena na
16. místě.

Kristýnka začala sbírat body
hned od prvního kola. V prvním
a druhém kole uhrála za remízu
po půl bodu. Ve třetím kole přišla
výhra nad Vanessou Stehlíkovou
z klubu 2222 ŠK Polabiny a ta ji
posunula do první poloviny
výsledkové listiny. V následují-
cím kole prohrála s druhou nasa-
zenou hráčkou, ale vše si vyna-
hradila v dalších dvou kolech,
kdy si připsala dvě výhry. Po šesti
odehraných kolech měla Kristý-
na na svém kontě krásné čtyři
body a to ji posunulo do boje
o třetí místo. Když v sedmém
kole prohrála s Lenkou Mikešo-
vou z Grygova (ta skončila na
konečném 2. místě) začala se
vidina bronzové medaile vzda-
lovat, ale Kristýna zbraně neslo-
žila a v osmém kole porazila
první nasazenou hráčku Amélii
Zádrapovou z ŠK Vsetín. Před
posledním kolem, ve kterém se
utkala snejlepší hráčkou turnaje
Lucií Rybáčkovou, bylo jasně

dáno, že případná výhra zaručí
Kristýnce konečné třetí místo.
Partie byla vyrovnaná až do té
doby, kdy se Kristýně podařilo
využít drobné chyby soupeřky
a partii dotáhnout do vítězného
konce, a tím si zajistit medailové
umístění.

Tímto bych chtěl Kristýnce
poděkovat za vzornou reprezen-
taci Sportovního klubu Vyškov
a popřát jí ještě více takových
úspěchů. Poděkování patří také
mamince Kristýny, která ji na
turnaj doprovodila a byla jí po
celý turnaj oporou. Také bych
nechtěl zapomenout poděkovat
Radimu Majetičovi za to, že byl
vkaždodenním kontaktu sKris-
týnkou a kromě podpory ji
poskytoval i cenné rady.

Na tomto mistrovství vyš-
kovský okres zanechal ještě jed-
nu stopu,  a to v kategorii D10.
Zde hrála bývalá hráčka oddílu
Šachy Brankovice, dnes členka
ŠK Staré Město Zuzana Stará,
také ona obsadila třetí místo ve
své kategorii. Zuzanka  začínala
hrát šachy u pana učitele Stani-
slava Lánského azdokonalovala
se utrenérky Radky Slepánkové.
V současné době je pod odbor-
ným vedením naší nejlepší české
šachistky Joanny Worek. 

Karel Hruška, předseda SK
Vyškov, foto Lenka Voráčová

Dana Hyláková zvítězila
i na MČR v Příbrami

Také další výsledky členů AK
Drnovice byly skvělé, zejména
pak nad vším vyniká neskutečná
odolnost a forma Dany Hyláko-
vé.
Příbram

Pět dní po obrovské zátěži na
ME v polovičním ironmanovi
v Rakousku, kde Dana Hyláková
zvítězila ve své kategorii, nastou-
pila opět na start závodu.

Tentokrát na mistrovství ČR
v olympijském triatlonu.
A i doma ukázala, jak na tom je.
S přehledem obhájila titul ve své
kategorii a potvrdila, v jaké
neskutečné formě je.
Beskydy

Na Horskou výzvu do Beskyd

do Frenštátu pod Radhoštěm se
zajeli proběhnout Lukáš Koudel-
ka aMartin Skřivánek. Startovali
na kratší half trati.

Lukáš Koudelka před cílem
trochu zakufroval a tak ztratil
nějaké ty minuty. Tím pádem
zvládl trať za 4:58:37 askončil na
třináctém místě

Martin Skřivánek se proto
dostal před něho v čase 4:56:22
a byl dvanáctý.
Uherské Hradiště

Obody pro Opavu v první atle-
tické lize se rozjela bojovat Anič-
ka Halasová.

Startovala na trati 5000 metrů
a časem 23:23,66 skončila osmá.
Brala tři body. Zdeněk Smutný

Michal Derka Mistrem Moravy a Slezska
Atleti AHA Vyškov se zúčastnili Mistrovství Moravy a Slezska

v atletice staršího žactva jednotlivců. Pořadatelství se, tak jako
vždy, na výbornou zhostili vítkovičtí pořadatelé. K vynikajícím
výkonům přispěla i výprava AHA Vyškov, když všichni tři atleti
vybojovali umístění v první desítce, nové osobní rekordy a Michal
Derka si dovezl domů titul moravskoslezského šampiona.
Běh na 1500 m př., žáci:

1. místo, Mistr Moravy a Slez-
ska – Michal DERKA, 4:54,09
min.

Michal těžil z velice dobré
techniky nad překážkami, favo-
rita závodu navíc přespurtoval
v dlouhém 300 m finiši. Vynika-
jící výkon a nový osobní rekord
mladého všestranného atleta.
Skok o tyči, žákyně:

6. místo – Alžběta SUCHO-
MELOVÁ, 2,66 m

V nabité konkurenci se Bety
nezalekla, bojovala a předvedla
nádherný skok na novém osob-
ním maximu. 

Skok o tyči, žáci:
7. místo – Filip JAŠÍČEK,

2,91 m
Filip dokázal v pravý čas na

pravém místě skočit osobní
rekord, ten mu vynesl skvělé
7. místo v moravskoslezském
mistrovství. 

Atleti AHA Vyškov zaslouží
poděkování za skvělou repre-
zentaci klubu na sportovně vel-
mi kvalitním závodě. Nezalekli
se velmi zdatné konkurence a šli
za svými nejlepšími výkony.

Kompletní výsledky najdete na:
https://online.atletika.cz/vys

ledky/50514 

Oprava děr na Kašparově: chodci
a cyklisté dostanou přednost

Oprava výtluků, frézování vozovky, doplnění obrub, pokládka
asfaltobetonu a nově i zákaz vjezdu. Radní města odsouhlasili
investiční záměr opravy komunikace Nosálovice – Kašparov, výsled-
kem má být bezpečná cyklotrasa s novým dopravním řešením.

Jedná se odůležitou azejména
bezpečnou spojnici pro pěší
a cyklisty mezi Vyškovem
a Drnovicemi. Obě skupiny se
díky ní vyhnou frekventované
silnici II/379. „Po opravě se na
tři metry širokou komunikaci už
auta nevrátí. Nejezdí jich sice
v místě tolik, ale jelikož půjde
o smíšenou cestu pro cyklisty
a chodce, vjezd osobním autům
zakážeme. Ještě zvažujeme
fyzickou zábranu. Už před lety
jsme zakázali vjezd nákladních
aut,“ připomněl místostarosta
Vyškova Roman Celý.

Oprava probíhá každou
smluvní stranou na jejím kata-
strálním území zvlastních peněz.
Vyškovský úsek začíná za kaplič-
kou v Drnovské ulici, končí
uzemědělského areálu Kašparov.
Obnovu další části řeší obec. „V
loňském roce jsme se několikrát
sešli se starostkou Drnovic Zuza-
nou Hermanovou a dohodli jsme
se na tom, že účelová komunikace
je pro cyklisty i pěší natolik zají-
mavá, že stojí za to do ní inves-
tovat. Následně jsme doladili

podobu smlouvy. Obě zastupitel-
stva dala záměru zelenou. Dojde
k obnově jejího povrchu i vybu-
dování cyklotrasy,“ prohlásil
vyškovský starosta Karel Jurka
s tím, že obsluha zemědělských
pozemků zůstane zachována.

Smíšený provoz stojí Vyškov
téměř 710 tisíc korun, práce
skončí v druhé polovině červen-
ce. O obnovu se postará společ-
nost STRABAG, a. s. Stejná fir-
ma zajistí i úsek, který se týká
Drnovic. „Nechceme jen zalepit
díry, naším cílem je provést
zásadnější rekonstrukci. V ně-
kterých úsecích je cesta až ne-
bezpečná, což hodláme napravit.
Jde o jednu z nejvytíženějších
cyklistických tepen, které zVyš-
kova vedou. Není využívaná
pouze rekreačně, ale i k cestám
do práce. Nadále se tak v aktu-
álním volebním období zabývá-
me trasami, které táhnou ven
z města,“ dodal místostarosta
Celý s připomenutím, že se
například podařilo po letech
debat a jednání propojit Vyškov
s Pustiměří. (mko)

Tomáš Steiner a Anežka
Langhammerová první, Lenka

Hrabovská pak druhá
v Nemojanech na šestce

Lulečská šestka je jedna z akcí, kterou pořádáme my sami a proto
jsem předpokládal, že se nás sejde víc než obvykle, jenže dovolené
a svátky naší účast značně ovlivnily. Ovšem termíny jsou dlouho-
době dané a to se změnit nedá. Buďme rádi, že se zase po osmi
měsících může závodit. 

Celkem mě členové AK Drno-
vice zklamali. Myslel jsem, že
nás bude víc na startu, ale je
fakt, že jsou svátky a volno, tak
někteří vyrazili na dovolenou
a další na jiné závody. To
komentovat nebudu. Ale ostat-
ní zaslouží velkou pochvalu.
A také ti, co přišli pomáhat. Bez
nich by to opravdu neproběh-
lo.

Tomáš Steiner konečně pora-
zil Pavla Dvořáka, ale musel si
máknout. Ovšem po pěti dnech,
kdy pomáhal při úklidu po tor-
nádu na jihu Moravy, to byl
úctyhodný výkon.

Anežka Langhamerová šla do
závodu z plného tréninku, pro-
tože nevěděla, zda bude mít vol-
no a pěkně se na trati vytrápila.
Ale nakonec vítězství o jedinou
sekundu uhájila.

Lenka Hrabovská zase
vyběhla rozumně a pekelnou
stíhací jízdou se dostala na pou-

hou jednu vteřinu za Anežku
v cíli. Být to delší, asi by vyhrá-
la.

Tomáš Müller také zabojoval.
Mezi čtyřicátníky doběhl šestý.

A Patrik Pataki též běžel
výborně. Stačilo to na deváté
místo v nejnabitější kategorií
mužů nad 40 let.

Jiří Bubeník se už vzpama-
toval ze záhulu na Pálavě
a hned skončil pátý mezi pade-
sátníky.

Marie Hynštová pak v kate-
gorii, kde už roky nepatří, vybo-
jovala druhé místo. 

Denisa Machalová se mezi
nejmladšími ženami objevila
v cíli na čtvrtém místě.

A Jana Soldánová ve stejné
kategorii doběhla pátá. 

Předpokládal jsem slabší
účast, co se dá dělat, už to lepší
asi nebude. Zlaté časy závodů
podle mě pominuly. Bohužel.

Zdeněk Smutný

Firma ve Vyškově přijme
pracovnice na plný úvazek do

výroby v jednosměnném provozu.
Pracovní náplň: kompletace

drobných elektrických přístrojů.
Nástup ihned.

Info na tel. 728 212 473
od 8.00 do 14.00 hodin

* Prodám VW Polo 1.4TDi 59
kW, 3dveř.,hatchback, rok výro-
by 2007, diesel, barva černá,
najeto 270 tis. km, 2. majitel,
servisní knížka, STK do 12/022,
výbava: klimatizace, parkovací
senzory, ABS, ESP, vyhřívání
sedadel, atd. Cena 45 000 Kč.
Tel.: 777 361 248.
* Prodám 4ks alu kola – originál
Octavia combi, typ – 195/65/15,
obuté plášti Bravuris – dezén
hloubka 3 mm. PC 1x alu disk
= 4 200 Kč. Tel.: 774 138 250.
* Prodám Renault Clio IV, 1,2
16 V 54 kW, rok výroby 2015,
bílá, najeto 15 000 km, garážo-
vané. Tel.: 731 658 440.
* Prodám přívěsný vozík za
auto (120x150), velikost kol 16
palců. Cena dohodou. Telefon:
517 333 025.

* 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.
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