Auto – moto
* Prodám Citroën Xsara kombi
2.0 HDI, rok výroby 2002, slušný stav, plně pojízdný, STK do
8/2021, klima, originální rádio,
v elektřině. Cena 8 000 Kč. Tel.:
608 858 672.
* Prodám zimní kola na fabii
(disk+pneu). Rozměr 195 / 55 /
R15. Málo jeté. Cena za kus
750 Kč. Tel.: 602 708 413 (po 17.
hodině).
* Prodám mercedes E350 přední a zadní náhon, černý, jako
nový. Najeto 117 000 km. Cena
nového cca 2 miliony, cena nyní
500 000 Kč. Stejné jako Karel
Gott. Tel.: 604 418 402.
* Vážení páni důchodcové,
nestojí vám v garáži nějaký
osobní vůz? Už zbytečně?
Nabídněte. Po–Pá po 16. hod.,
So, Ne celý den 702 309 970.
* Koupím Simson S51 enduro
/ elektronik s TP. Nemusí být
pojízdný. Tel: 731 131 591.
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.
* Koupím TATRU 613. Telefon:
775 240 360.

Byty – nemovitosti
Koupím byt 2+1 nebo 1+1 v Rousínově.
RK nevolat. Tel.: 773 299 242

Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv stáří.
Může být malá výměra, nebo neudržovaný.
Napadený kůrovcem nevadí.
Telefon: 773 585 290
Koupím byt ve Vyškově 2+1 nebo 2+KK. Bez RK. Rychlé
jednání. Tel.: 736 14 33 88 po 18. hod., PO, ST po 17. hod.
Vyměním 2pokojový DB, 3. posch. za 1pokojový
v přízemí nebo výtah. Tel.: 607 724 868

Vyměním byt 1+1 v osobním vlastnictví ve Vyškově
Palánek (byt má lodžii avelký sklep) za 2+1 kdekoliv
ve Vyškově v osobním vlastnictví + doplatek.
Tel.: 721 158 928, 721 652 885

Mám zájem koupit domek se zahrádkou.
Vyškovsko nebo Prostějovsko. Tel.: 604 959 361

Rodina hledá – koupí byt do 3 mil.
Tel.: 732 434 910.
Koupím garáž na Jandovce ve Vyškově. Nabídky
prosím zasílejte na: garaz-vyskov@seznam.cz

Pronájmy
* Hledám dlouhodobý pronájem 2+1 nebo 3+1, může být
i KK, pro tři osoby ve Vyškově,
Drnovicích nebo Lulči do
12 000 včetně inkasa s kaucí na
1 měsíc. Bez RK, plně nebo částečně vybavený.Tel.: 702 955 360
(SMS).

Pronajmu byt po rekonstrukci.
2+kk ve Vyškově na náměstí. Vhodné
pro 1–2 osoby. Nájemné 9 500 Kč + inkaso.
RK nevolat. Tel.: 725 662 034.
e-mail: openemail@seznam.cz
Pronajmu garáž na ulici Puškinova,
jak je smyčka. Elektřina, ihned volná.
SMS nabídky posílejte na tel.: 734 156 209
Od měsíce ledna pronajmu 3+1,Vyškov-město,
po rekonstrukci, vlastní topení, jen seriozně
na tel.: 723 947 477, i SMS.
Pronajmu 2+1 Puškinova Vyškov za 8 500 +
poplatky cca 3 400, volný ihned. Tel: 776 822 584

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva
od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř
* Prodám česnek. Sadbový 240
Kč/kg, konzumní 160 Kč/kg.
KotyzaVyškov.Tel.: 720 266 595.
* Prodám postel s matrací
90x200 cm, roštem a úložným
prostorem, který tvoří dva šuplíky na kolečkách a dětskou nastavitelnou dřevěnou židli. Zachovalé, levně. Tel.: 778 144 134.
*Prodám brambory Marabel 6
Kč/kg, žlutomasé, velmi chutné,

pěkné. Rašovice 184, Obdržálek, 603 273 884.
* Prodám zánovní sedačku,
nový trenažer šlapadla, laboratorní váhy, postel s matrací,
policovou černou stěnu a další
k dotázání. Tel.: 702 015 334
také SMS.
* Prodám plně funkční Wi-Fi
router 02 SMART BOX modem
komplet pořízený v květnu 2019
za 4 740 Kč, nyní za 2 500 Kč
(do května 2021 v záruce)
v důsledku zrušení pevného
internetu. Dohoda možná. Tel.:
723 730 004.
* Kdo daruje nebo za solidní
cenu prodá psí boudu pro kokršpaněla. Tel.: 773 555 107.
* Prodám krmnou řepu, kotlinu
a troky 1,75x70.Tel.: 732 716 005
po 18. hod.
* Prodám šicí stroj prům. stolový zn. PFAFF na 220 V a stavební míchačku domácí výroby
na 380 V. Tel.: 702 669 512.
* Levně prodám čínské kačeny,
krmnou řepu a brambory. Tel.:
736 273 290.
* Prodám novou málo používanou, asi 3x, elektrocentrálu KW
6500 EB-KD 113. Nevyužitá.
Cena 5 000 Kč.Tel.: 608 206 935.
* Jablka bio prodám levně. Tel.:
731 941 199.
* Prodám krmnou řepu s chrástem i bez na poli v Rašovicích.
Tel 603 273 884.
* Prodám jablka na konzum
i uskladnění. Odrůda jonathan
i jiné. Tel.: 605 782 124.

Koupě
* Staré pivní láhve s litými nápisy, reklamy, ohříváčky, starší pivní tácky, sklenice, piv. literaturu,
dokumenty, fotografie a další
staré věci kolem piva koupím do
sbírky. Tel.: 734 282 081.
* 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 a kapesních
hodinek. Porcelán, keramiku,
sklo - vázy, hrníčky, sošky. Staré
hračky – auta, stavebnice, hry.
Reklamní plechové cedule, plechovky od autooleje. Vybavení
starých dílen, mince a bankovky. Obrazy, pohlednice a staré
knihy. Hudební nástroje a veškeré další věci z pozůstalostí
a půd. Přijedu. Seriozní jednání. Platba hotově. Telefon:
777 032 904.
* Koupím odznaky, medaile,
zápalkové nálepky, krabičky,
mince a bankovky. Telefon:
607 702 994.
* Koupím 4–5 q krmné řepy.
Tel.: 603 984 480.
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.
* Koupím československé
dukáty aj. zlaté mince. Telefon:
778 080 060
* Koupím srovnávačku s protahem, KDR nebo ROJEK .
Tel.: 603 165 320

Seznámení
* Žena 65 let 165/72 hledá nekuřáka s autem plnoštíhlé postavy.
Nepsat SMS 606 847 317.
* 51/165 štíhlá hledá přítele pro
volné chvíle, společné vycházky,
výlety, časem možná víc. Kontakt: e-mail: 13Ctvrt@seznam.cz.

Různé
* Přenechám hrobové místodvojhrobku na starém vyškovském hřbitově. Zdarma. Tel.:
775 672 334.
* Kdo daruje po dítěti koš na
kolečkách? Tel.: 604 611 483.

Vykupujeme loupané ořechy
cena 110 Kč/kg
v areálu Agros Dědice, ul. Jízdárenská,
hala vpravo nahoře, vždy v úterý
a ve čtvrtek od 13 do 14 hod.

KOVOVÝROBA
nabízí výrobu
• Schodišť
• Zábradlí a bran
Tel.: 775 699 102

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

Firma Jatky Bučovice, s. r. o.
s dlouholetou tradicí hledá právě vás!

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků
Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

MALÍŘSKÉ a NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Hledáme nové kolegy na pozice:
DOUČÍM UČIVO 1–5. ročníku
ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
TEL.: 702 105 334 nabídky
jen v SMS zn: UČITELKA

Tel.: 778 733 702

Zaměstnání
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9–27 a 28–45 let.
Tel.: 605 427 271 www.studio365.eu
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.
Přijmu šikovného a spolehlivého
pomocníka z Vyškova na stavbu.
Plat 150 Kč/hod., příp. i více.
Nástup ihned. Info na tel. 605 388 996

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

Hledám odpovědného
zástupce na provozování
živnosti v oboru truhlář,
podlahář za finanční odměnu.
Tel.: 775 900 333

■ Elektrikář (farma Nevojice)
■ Řidič pro nákladní dopravu a pro přepravu zvířat
sk. C, D, E, (možnost zvýšení profesní kvalifikace)
■ Obsluhu ČOV (čistička odpadních vod)
Nabízíme dobré platové ohodnocení, benefity (prémie, 13. plat,
zaměstnanecké balíčky, závodní stravování).
Žádosti posílejte na e-mail: sekretariat@jatkybucovice.cz .
Kontaktní osoba paní Zápotocká – tel.: 517 326 133, 720 951 035.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací
– bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 12. 11. 2020 v době 7.30–15.00 hodin

Černá kronika
Krádež z jara mu neprošla
Vyškovští kriminalisté objasnili
a procesně dotáhli případ krádeže
elektrokola. Stroj majitel postrádal od května. Policisté šetřením
zjistili, že podobné kolo je používáno u příbuzných obviněného.
Po čase shromáždili dostatek
důkazů a stroj v hodnotě 19 tisíc
korun se tak vrátí k majiteli. Prověřování ukázalo, že sedmnáctiletý mladík využil svého nezletilého
kamaráda a s jeho pomocí kolo
ukradl. Za toto provinění mu jako
mladistvému hrozí poloviční
sankce - čtyřletý pobyt za mřížemi.
Krádež, zpronevěra, podvod,
lichva, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty. U těchto
trestných činů musejí pachatelé za
nouzového stavu počítat s výrazně
vyšším postihem.
Policisté na jižní Moravě evidují
od 5. října už stovku takových případů (pět z nich je už teď objasněno), v drtivé většině převažují krá-

■ Řezník, řeznice (možnost zaučení)

deže, u kterých pachatelům hrozí
až osmiletý trest.
Po ránu nadýchal ještě dvě promile
Krátce po půlnoci 20. října
nemohl ujít pozornosti poblíž
Palackého náměstí ve Slavkově
podivně projíždějící osobní automobilVW Passat. Zvlášť, když jeho
řidič poškodil hned několik kovových okrasných sloupků. Šofér
nezastavil a z místa odjel. Podle
popisu se vyškovským dopravním
policistům podařilo po ránu auto
odstavené v tamním sídlišti vypátrat a kontaktovat majitele vozidla.
Toho zastihli, stejně jako jeho nočního kumpána, ještě v pořádném
alkoholovém opojení. Oba muži se
nejdříve vymlouvali, že s nočním
řízením vozidla a případnou nehodou nemají nic společného. Nakonec se ale k jízdě přiznal jedenadvacetiletý mladík. Ten po ránu,
několik hodin po nehodě, nadýchal
skoro dvě promile. Nyní musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.

Mobil Centrum XXL
Dobrovského 2, Vyškov

MÁME STÁLE OTEVŘENO
A JSME VÁM K SLUŽBÁM
I V TÉTO DOBĚ.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Švýcarská strojírensko-zámečnická firma se sídlem ve Vyškově hledá

k okamžitému nástupu:

Strojař s CNC zkušeností (fréza a soustruh)
Náplň práce:
– schopnost samostatně programovat CNC stroje (jednoduché tříosové
frézky a soustruh) na základě výkresové dokumentace
Požadujeme:
– vyučen
– schopnost čtení a porozumění technické dokumentaci
a samostatného řešení úkolů
– zodpovědný a aktivní přístup k práci
– práci na dvousměnný provoz
Nabízíme:
– práci na hlavní pracovní poměr se smlouvou na dobu neurčitou
– odpovídající platové podmínky
– kvartální bonus za přítomnost
– stravenky
– přátelský kolektiv a zázemí prosperující firmy
– zajímavou práci v kusové výrobě (strojírenství)
– zajištění čištění firemních pracovních oděvů
Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy: www.jmqc.cz.
Kontakt – e-mail: prace@jmqc.cz, tel.: 730 513 837

Vyškov, část ul. V Brňanech, část ul. Křečkovská
Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací
– bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 18. 11. 2020 v době 7.30–15.00 hodin
Vyškov, Čtvrtníčkova 1/114, ul. Nová, Křečkovská č. p. 1 a 164,
část ul. U Jordánka, Na hrázi č. p. 32, část ul. V Brňanech
Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

