
Mario Hajzler –mistr ČR ve skoku o tyči dorostenců
Půlkařka Sabina Fiatová šestá, tyčkařka Kateřina Čamlíková sedmá

Při atletických závodech jsou
důležité výsledky. Je to kruté,
ale v tom je hlavní kouzlo atle-
tiky. Vše, co s tím souvisí, stojí
za tím. O to více je umocněna
radost z případných dosaže-
ných úspěšných výsledků. Cesta
do Ostravy tedy nebyla vůbec
jednoduchá. Neúprosný klíč
výběru atletů umožnil celkem
šesti mládežnickým atletům
AHA Vyškov ve Vítkovicích
startovat. Již tenhle fakt vybra-
né atlety a jejich trenéry oprav-
du moc potěšil. Poslední nástra-
ha, testy C-19 byla úspěšně
zvládnuta, takže nakonec nic
nebránilo tomu, aby se celá
šestka atletů AHA Vyškov pos-
tavila na vytoužený start svých
disciplín.

Skok o tyči, dorostenci:
1. místo, mistr ČR – Mario
HAJZLER, 4,54 m

Soutěžní zápis atleta mluví

za další komentář. Představení
Maria, který si v soutěži hned
8 krát vylepšil své osobní halo-
vé maximum, bylo strhující.
Tyčkařskou tajenku rozluštil
neuvěřitelným způsobem. Velice
kvalitní soutěž sobotního veče-
ra měla strhující finále, v němž
souboj Praha-Opava-Vyškov
vyzněl nejlépe pro vyškovského
atleta.

Běh na 800 m, juniorky:
6. místo – Sabina FIANTOVÁ,
2:18,78 min. (R 2:20,70 min.)

Sabina s přehledem, kvalit-
ním výkonem, zvládla nástrahy
sobotního rozběhu, když 3. mís-
tem si zajistila přímý postup do
vytouženého nedělního finále.
Výborné. Nedělní finále mělo
jednoznačnou favoritku Pavlu
Štoudkovou, ostatní pořadí
bylo otevřené. Průběžná 4. pozi-
ce v ostře rozběhlém finále
nebyla pro Sabinu konečná,

V ostravském atletickém halovém komplexu se o víkendu, 6. až
7. března 2021, uskutečnil domácí halový šampionát dorostenců,
dorostenek, juniorů a juniorek, tzv. GIGANT. Akce, na kterou
získal ČAS povolení pro pořádání akce. Mladí sportovci, hladoví
po výkonech, po soutěžích, na které již léta trénují, mohli takto
konečně předvést to, co se jim při současných omezeních a zákazech
vlastně podařilo natrénovat. Průběh, zaměření a místa tréninků,
během podzimu a zimního období je vesměs u každého samostat-
ným, velice barvitým příběhem.

nakonec 6. místo je potvrzení
umístění z letního mistrovství.
Dva kvalitní výkony, během
dvou dnů, byly perfektním
vystoupením a povzbuzením do
další přípravy.

Skok o tyči, juniorky:
7. místo – Kateřina ČAMLÍKO-
VÁ, 2,75 m

Umístění v první republikové
desítce je v atletice počin, který
není vůbec jednoduchý. Jedno-
duchá není ani příprava ani
vlastní realizace atletického
výkonu. Katka prokázala svoji
zkušenost a dokázala se vyrov-
nat se všemi nástrahami skoku
o tyči. Klobouk dolů a velká
pochvala.

Běh na 3000 m, juniorky:
12. místo – Tereza MAZLOVÁ,
11:50,89 min.

Mistrovský závod nebyl pro
Terezku v ideální den, nicméně
specialistka na stýpla nezkla-
mala a předvedla nadějný
výkon právě vzhledem ke stejné
distanci s překážkami. Nutno
vyléčit bolístky a navrátit super
formu, kterou předvedla na 4K.

Běh na 800 m, junioři:
14. místo – Pavel LENOMAR,
2:24,45 min.

Pavel zdaleka nepředvedl
výkon, díky kterému byl
k účasti na domácím šampio-
nátu vybrán. V dnešní nelehké
době lze obtížně hodnotit
výkon, který Pavlovi nesluší.
Každopádně účast na domácím
šampionátu by mohla být
povzbuzením pro talentované-
ho běžce z Brňan.

Běh na 60 m př., junioři:
15. místo – Jakub DERKA,
9,05 min.

Jakub je prvním rokem juni-
or. Výška překážek 99 cm je
zatraceně vysoká. Pracovitost
a tréninková píle Jakuba je pří-
kladná a start na MČR naprosto
zasloužený. Výkon bez kolize
s překážkou i soupeři, rovno-
cenný s překážkovými mistry
juniorské kategorie.

Atleti AHA Vyškov zaslouží
jen slova uznání a velké podě-
kování za skvělou reprezentaci
klubu v tvrdé republikové kon-
kurenci. Závodilo celkem 477
atletů ze 100 oddílů. Celkem 67
oddílů si odváží domů medaili,
mezi nimi je i Atletický klub
AHA Vyškov, z. s.

Kompletní výsledky najdete na:
https://online.atletika.cz/vysled-
ky/46819/0/2

O službu Senior taxi je zájem.
I přes epidemii koronaviru

Telefonicky si objednají cestu, nasednou u svého bydliště a za
jednotný poplatek 20 korun bez ohledu na vzdálenost se dostanou
třeba na rehabilitaci, k vlakovému nádraží nebo s balíkem na
poštu. Senior taxi určené lidem s trvalým pobytem na území města
a jeho místních částí je i nadále využívané. Ačkoliv i na službě se
pandemie koronaviru projevila. 

Služba, která ve Vyškově
odstartovala v září 2018, je
k dispozici každý pracovní den
od 6.30 do 14.30 hodin. Jízdu si
zájemci telefonicky objednáva-
jí, a to den až dva předem včetně
případné cesty zpět. Služba je
učená lidem, kteří dosáhli pěta-
šedesáti let věku nebo jsou drži-
teli průkazů ZTP a ZTP/P bez
rozlišení věku. „Pandemie se na
počtu přepravovaných lidí i uje-
tých kilometrů pochopitelně
projevila, jelikož se jedná
o ohroženou skupinu, které
Senior taxi slouží. Zatímco tře-
ba na začátku uplynulého roku
proběhlo v lednu i únoru přes
500 jízd měsíčně, například
v dubnu jich nebyly ani dvě
stovky,“ zmínil místostarosta
Vyškova Roman Celý. 

Zájem o službu tak prakticky
po celý loňský rok kopíroval
vládní opatření. Například při
letním rozvolňování karantén-
ních nařízení služba evidovala
v červnu nebo červenci zase
vždy k pěti stovkám jízd. A celo-
roční boj s nákazou se nakonec
do čísel promítl. Šoféři totiž
v roce 2019 absolvovali v prů-
měru 433 jízd měsíčně, celkově
šlo o téměř 5 200 jízd. Za celý
rok přitom služba neevidovala
500 jízd za měsíc, což se hned
na začátku následujícího roku
2020 povedlo. „Je tedy patrné,
že nebýt koronaviru, čísla by

rostla po celý loňský rok. Služ-
ba Senior taxi už se tedy evi-
dentně víc dostala do povědomí
lidí, je využívaná. Každý měsíc
auto ujede přes tisíc kilometrů,
lidé jsou spokojení,“ vyjádřil se
s potěšením místostarosta měs-
ta. 

Loňský měsíční průměr byl
nakonec 421 jízd. „V letošním
roce nám končí smlouva o pro-
vozování Senior taxi. Budeme
tedy řešit novou smlouvu
a zároveň hledat další možnosti
zlepšení služeb,“ přislíbila
místostarostka Vyškova Karin
Šulcová. 

Nutný je průkaz, který zdar-
ma vystavuje odbor sociálních
věcí a zdravotnictví. Dotyčný
s sebou může mít jednočlenný
doprovod, který platbu za pře-
voz nehradí. Součástí služby je
přeprava menších zavazadel,
invalidního vozíku či třeba cho-
dítka. Příjem telefonických
objednávek je možný v pracovní
dny v době od 6.30 do
18.30 hodin na čísle 777 358 999. 

Na jihu Moravy vzniklo
několik velkých očkovacích
center, ve Vyškově si zatím
vystačí s kapacitami nemocni-
ce. Zájemci využívají také ordi-
nace svých praktických lékařů.
K přepravě na samotné očko-
vání mohou starší ročníky
využít vyškovskou službu Seni-
or taxi. (mko)

Bezpečnost dětí u vyškovských
škol se letos zase zvýší

Nejen policisté žákům každým rokem připomínají zásady bez-
pečného chování při cestách do škol. Zmiňují základní pravidla
přecházení vozovky, podstatné body chování na přechodu pro
chodce či důležitost reflexních prvků na oblečení i aktovkách.
Podle místostarosty Vyškova Romana Celého jsou důležité mimo
jiné i rozhledové poměry přechodů, kvalita chodníků v okolí škol
i další prvky. Bezpečnosti dětí u škol či na jejich cestě se město
věnuje dlouhodobě.

Například u Základní školy
Letní pole jsou u přechodu
nainstalované dvoje terče ke
zpomalení dopravy. „Vzhledem
k tomu, že nedaleko budovy
vyrůstá rozsáhlé sídliště byto-
vých domů, při jeho projekto-
vání jsme se dohodli, že přímo
naproti vchodu do školy vznik-
ne nový přechod na chystaný
protější chodník v sídlišti
a podle normy bude možné ten-
to přechod vybudovat jako sta-
vebně zvýšený zpomalovací
práh. Současný přechod s terči
následně odstraníme,“ infor-
moval místostarosta Celý s tím,
že úpravu bude hradit město
Vyškov, neboť se jedná o pře-
chod na místní komunikaci.

Zpomalovací terče se v minu-
losti objevily také u Základní
školy Na Vyhlídce. Jelikož si ale
obyvatelé stěžovali na jejich
hlučnost, terče nechal úřad
odstranit. Řádově vyšší bezpeč-
nost chodců má v lokalitě při-
nést omezení nejvyšší povolené
rychlosti. Ovšem Zónu 30 mno-
zí šoféři nadále nedodržují. Při-
bylo tak dopravní značení.
„Z obou stran před přechodem
u školy jsme nechali osadit zna-
čení upozorňující na přítom-
nost dětí a školy. Také v přímém
směru před školou došlo ke
změně přednosti v jízdě, aby
řidiči jezdící rychle museli
zastavit na stopce před křižo-
vatkou a tím současně i před
přechodem,“ přiblížil místosta-
rosta Celý. 

Změny čekají rovněž přechod
před Základní školou Moráv-

kova. Například svou délkou
nevyhovuje. Časový limit pro
přecházení žáků se tak sníží, ke
zvýšení bezpečnosti pomůže
i jeho nasvětlení. Práce, které
počítají také s novými parko-
vacími stáními pro rodiče dětí
a zaměstnance zařízení, pro-
běhnou na jaře letošního roku.
Nová parkovací místa vyrostla
i naproti rychtářovské mateř-
ské škole.

V případě ulic Purkyňova,
Tyršova nebo Nosálovská rov-
něž vznikl pro zpomalení řidičů
před přechodem na každém
příjezdovém pruhu zvýrazňo-
vací bezpečnostní červený
postřik s vysokými protismy-
kovými vlastnostmi. S bezpeč-
ností u škol pak pomáhají
i méně nákladné investice.
Takovým prvkem je zábradlí
u vstupu do škol Tyršova nebo
Nádražní. „Některým třeba do
hry zabraným žákům zábradlí
zabrání vběhnout mezi auta.
Například v případě Hřbitovní
ulice žáci nebyli mezi stojícími
auty vidět,“ připomněl Celý. 

Osvědčilo se také krátkodobé
parkovací stání Kiss and Ride,
tedy Polib a jeď, které funguje
před školami Na Vyhlídce nebo
Nádražní. Jde o místa určená
k rychlému výstupu a nástupu
dětí, které do škol vozí rodiče.
„Se stejnou krátkou dobou
zastavení počítáme u školy Tyr-
šova, kde záměr K+R připravu-
jeme. Všechny zmíněné kroky
a investice mají stejný cíl: posí-
lení bezpečnosti dětí,“ uzavřel
místostarosta Vyškova. (mko)

Auto – moto

Byty – nemovitosti

Pronájmy

Zaměstnání

Seznámení

Různé

Koupě
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933 .
* Prodám Daewoo Matiz r. v.
1999, první majitel (pozůstalost),
najeto 38 000 km, letní i zimní
pneu. Cena 20 000 Kč. Tel.:
607 952 139.
* Prodám letní pneumatiky
2x Michelin 195/16, 2x Good
Year 195/16. Cena dohodou –
málo jeté. Tel.: 776 322 598

* Prodám králíky na chov. Stáří
7 měsíců a ořechy. Tel.776 482 824.
* Prodám králíky na chov. Tel.
736 273 290.

* Prodám dvě lahve 33 l propan-
butan, 1 x lahev 50 l směs argo-
nová (82% - Arg, 18 %CO2). Dvě
lahve 20 l i s náplní (kyslík + ace-
tylen). Vše po tlakové zkoušce.
Cena dohodou. Tel.: 604 483 833.
* Prodám univerzální skládací
elektrokolo. Cena: 7 000 Kč .
Mob.: 720 354 022.
* Prodám kompletní autogenní
soupravu 2 ks včetně lahví a veš-
keré příslušenství. Levně. Cena
dohodou. Tel.: 603 937 356.

* Hledám pronájem zahrádky
Vyškov a okolí. Tel.: 731 179 535.
* Hledám pronájem zahrádky ve
Vyškově. Tel.: 604 896 651 (po
16 hodině)

* Nechám za odvoz kvalitní
chlévský hnůj. Tel.: 736 273 290.
* Devatenáctiletá slečna, stu-
dentka, čerstvě přistěhovaná do
Vyškova, hledá kamarádku při-
měřeného věku. Jen kamarádku.
Na trávení volného času, až to
půjde tak třeba zajít do fitka,
bazénu, knihovny. E-mail: pro-
zivot000@email.cz
* Nabízím udržovanou zahradu
1 800 m2 k sečení a sušení sena
pro domácí zvířata. Možnost
i uskladnění. Tel.: 720 207 560

* Žena 60/160 hledá přítele
z Vyškova a blízkého okolí. Jen
SMS. Tel.: 739 349 196.

* Koupím z pivovaru Vyškov
staré lahve, sklenice, cedule
i světelné, reklam. předměty,
dokumenty, fotky a další, vše
pivovar Vyškov. Tel.: 734 282 081. 
* Koupím starý nábytek do
r.1970: cokoliv z ohýbaného dře-
va z chromových trubek – židle,
křesla, stoly apod. Lustry, lampy.
Porcelán – sošky, hrníčky. Kame-
ninové nádoby. Staré medaile,
vyznamenání a mince. Veškeré
věci z obou světových válek –
uniformy, helmy, bodáky, opasky,
odznaky, vzduchovky, šavle
a nože. Všechny typy náramko-
vých a kapesních hodinek.
Porcelán, keramiku, sklo - vázy,
hrníčky, sošky. Staré hračky –
auta, stavebnice, hry. Reklamní
plechové cedule, plechovky od
auto oleje. Vybavení starých
dílen, mince a bankovky. Obrazy,
pohlednice a staré knihy. Hudeb-
ní nástroje a veškeré další věci
z pozůstalostí a půd. Přijedu.
Seriozní jednání. Platba hotově.
Tel.: 777 032 904.
* Koupím hudební nástroje –
housle, viola, violoncello, kon-
trabas a staré pánské náramkové
hodinky. Vše i poškozené. Přije-
du. Tel.: 773 644 643.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím československé dukáty
aj. zlaté mince. Tel. 778 080 060.
* Koupím srovnávačku s prota-
hem, KDR nebo ROJEK . Tel. 603
165 320.
* Koupím za rozumnou cenu cca
20 kg jablek z loňské sklizně.
Tel.: 733 582 640.
* Koupím kovářskou výheň ve
funkčním stavu. Může být i polní
šlapací. Tel.: 778 019 031.

Koupíme dům, 
byt či chalupu!

Máme hotovost. Rychlá platba!

Tel.: 730 809 444

Koupíme starší byt
i z pozůstalosti.

Na vystěhování nespěcháme.
Může být k celkové rekonstrukci. 

Tel.: 730 809 444

Praktický lékař pro dospělé
přijme 

zdravotní sestru 
do ordinace v Rousínově.

Tel.: 776 721 420.

Volat nebo sms jen po 15 hodině, 
kromě čtvrtka. 

Zdravotní sestra s dlouholetou praxí
poskytne péči o vašeho příbuzného
s Alzheimerovou chorobou. Pouze
z Vyškova a okolí. Tel.: 735 850 991.

Koupíme byt 1+1, 2+1 
ve Vyškově. Hotovost. 

Telefon: 602 880 390

Koupíme větší 
byt ve Slavkově. RK nevolat.

T: 721 500 609

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

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

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. 

Tel.: 736 624 307

Rodina s dětmi koupí dům 
k trvalému bydlení. Tel. 604 743 584

Poptávám chalupu/chatu – zahrada
podmínkou. Tel. 739 703 909

Nabídněte mi ke koupi byt na Vyškovsku. 
Finance zajištěny. 739 912 867

Koupím stavební pozemek, případně
dům a nebo byt ve Vyškově a nebo v jeho blízkém

okolí. Platím hotově. Bez RK. Tel. 736 737 143

Koupím zachovalou GARÁŽ v Ivanovicích
na Hané. Nabídky prosím volejte na
tel.739 665 050. Platím v hotovosti.

Koupím garáž ve Vyškově, v lokalitě
Dukelská, Hrnčířská, Hybešova, Sochorova

a pod. tel. č. 603 356 302

Přijmu zedníka 
na ŽL nebo na dohodu. Tel.: 605 965 732

Prodám naviják na bazén + plachtu. 
Tel.: 604 863 437.

Pronajmu billboard
na RD Tyršova, Vyškov.

Tel.: 737 417 907

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.

Nabízím montáže a opravy
žaluzií, sítě proti hmyzu,

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

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

Brněnská společnost přijme
mechaniky do opravny
nákladních automobilů

a zemních strojů.
Tel.: 606 702 293

Brněnská společnost
přijme řidiče sk. C.

e-mail:
mzd.uc@setra-cr.cz

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu

Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326,

604 863 437

Jana Fialová (1942), Mouřínov † 22. 2.
Alžběta Crhonková (1942), Pístovice † 24. 2.
Růžena Puklová (1925), Bučovice † 26. 2.
Vlasta Štěpánková (1969), Hamiltony † 28. 2.
Eva Hromková (1951), Ivanovice na Hané † 1. 3.
Josef Rozehnal (1933), Vyškov † 1. 3.
Zora Sáňková (1927), Brno † 1. 3.
Júlia Sedláková (1936), Luleč † 1. 3.
Jaroslav Krátký (1935), Brno † 1. 3.
Vladimír Hanák (1946), Hlubočany † 2. 3.
Anna Masaříková (1932), Bohdalice † 2. 3.
Marie Poláchová (1949), Hamiltony † 2. 3.
Josef Januš (1941), Brankovice † 2. 3.
Jarmila Kakarová (1962), Bučovice † 3. 3.
Josef Navrátil (1936), Milonice † 3. 3.
Antonín Holubář (1945), Ježkovice † 3. 3.
Otto Gottvald (1925), Ruprechtov † 3. 3.
Mitoslav Brava (1975), Ivanovice na Hané † 4. 3.
František Capita (1947), Bučovice, † 4. 3.
Evžen Kamenický (1929), Bučovice † 5. 3.
Petr Marek (1973), Drnovice † 5. 3.
Eduard Formánek (1952), Tučapy † 6. 3.
Stanislav Novotný (1943), Vyškov † 6. 3.
Stanislav Koudelka (1938), Čechyně † 6. 3. 
Květoslava Fialová (1941), Hodějice † 7. 3.
Marie Indrová (1940), Nové Hvězdlice † 3. 3.
Josef Janalík (1933), Malínky † 6. 3.
Šárka Púčalová (1985), Bučovice † 8. 3.
Karel Kvapil (1944), Nemochovice, † 8. 3.
Jan Nedvěd (1934), Rybníček † 8. 3.
Petr Zwiecker (1954), Rousínov † 8. 3.
Hanuš Mazel (1957), Křenovice † 8. 3.
Marta Foletarová (1942), Nevojice † 9. 3.
Ludmila Klimková (1957), Studnice † 9. 3.
Vladimír Boda (1954), Vyškov † 10. 3.
Eva Růžičková (1944), Rousínov † 10. 3.
Jaroslava Jarolíková (1928), Bučovice † 11. 3.
Drahoslav Staněk (1963), Bučovice † 10. 3.
Miroslav Jašíček (1952), Vyškov † 12. 3.
Jakub Tesař (1938), Kojátky † 13. 3.
Zdeněk Cupal (1953), Vyškov † 13. 3.
Marie Moudrá (1929), Drnovice † 13. 3.
Jan Šebela (1946), Račice † 13. 3.
Antonín Kuchtíček (1948), Moravské Málkovice † 14. 3.
František Spisar (1949), Dědice † 15. 3.

Opustili nás

Prodej

* Prodám silniční kolo značky
LOOK, kompletní karbon, váha
7 kg, výbava Campagnolo
ATHENA. Cena dohodou. Tel.:
603 937 356.
* Prodám tvrdé a měkké palivo-
vé dříví nařezané na metr.
Tel.:704 751 592.
* Prodám palivové dřevo – smrk,
bříza. Slavkovsko. Tel.:
731 222 523.
* Prodám šicí stroj průmyslový
stolový zn.PFAFF na 220 V a sta-
vební míchačku domácí výroby
na 380 V.Tel.: 702 669 512.

Zvířectvo
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