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Hledáte Region na webu? 

Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřů

Purkyňova 143/18, Vyškov, tel.: 517 331 516, mobil: 733 149 010, e-mail: atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

Slavkov u Brna: byt s dispozicí 1+kk o velikosti 31 m2 v bytovém
domě č. 2 na Slovanské ulici. Vlastní parkovací stání, nízkoe-
nergetická montovaná dřevostavba se sedlovou střechou.
Makléř: 733 149 032 Cena: 916 200 Kč

Nové Hvězdlice: novostavba RD 4+kk před dokončením,
hotové rozvody elektřiny, vody i plynu. Rozvody na centrální
vysavač, klidná ulice, celková plocha pozemku je 904 m2.

Makléř: 725 025 916 Cena: na vyžádání

Chválkovice: RD 3+1 se zahradou a dílnou. V přízemí: kuchyně,
obývací pokoj, ložnice a dětský pokoj. Vytápění plynovým kot-
lem. Možnost půdní vestavby. Parkování v uzavřeném průjezdu.

Makléř: 733 149 014 Cena: na vyžádání v RK

Opatovice u Vyškova: RD 4+1 s rozlehlou zahradou, půdou a skle-
pem. Užitná plocha 100 m2. Vytápění plynovým kotlem a krbová
kamna, půda, sklep. Dům je určený k trvalému bydlení či rekreaci.
Makléř: 604 115 507 Cena: 1 272 600 Kč

Pístovice: k prodeji stavební pozemek v zástavbě RD, veškeré IS blízko
hranice pozemku. Pozemek vhodný ke stavbě RD. Jedná se o místo
s krásným výhledem na Pístovickou riviéru a do okolních lesů.
Makléř: 733 149 032 Cena: 660 500 Kč

Vyškov: DB 3+1 se zasklenou lodžií po rekonstrukci v 5/8 NP
o vel. 74,5 m2. Nová KL včetně myčky, zděné jádro. Dům po
celkové revitalizaci – zateplení, fasáda, stupačky, nový výtah. 

Makléř: 733 149 034 Cena: na vyžádání

Dražovice: nadstandardní RD k bydlení i podnikání, po kom-
pletní rekonstrukci, prostory pro podnikání vybudovány nově,
sauna, posezení, krásný dvorek, vlastní studna, bazén.
Makléř: 733 149 032 Cena: 4 242 000 Kč

Vyškov: nadstandardní RD se 2 byty a garáží. V přízemí byt
2+1. V podkroví prostorný byt 4+1. Kuchyňská linka a spo-
třebiče zůstávají. Objekt chráněn zabezpečovacím systémem. 

Makléř: 602 542 995 Cena: 3 393 600 Kč

Vážany: rozlehlý pozemek o výměře 2 503 m2 k výstavbě ro-
dinného domu. Inženýrské sítě v těsné blízkosti. Uliční šíře
21,46 m2, délka 133,27 m2. Klidná ulice, v blízkosti přírody.

Makléř: 602 542 995 Cena: informace v RK

Moravské Prusy: RD 6+1 se zahradou a garáží, část. podsklepen.
Dispozice: v přízemí tři místnosti, kuchyň, koupelna a WC, funkční
kachlová kamna. V patře tři pokoje. Hospodářské budovy ve dvoře.
Makléř: 604 115 507 Cena: 1 496 800 Kč

Moravské Prusy: k prodeji rodinný dům se zahradou v pů-
vodním stavu. V horním patře 3 + 1 a v přízemí 3 pokoje, ku-
chyň, WC a koupelna. V obci mateřská škola, obchod a pošta.
Makléř: 604 115 507 Cena: 1 084 700 Kč

Pustiměřské Prusy: komerční objekt – stolařská dílna o vel. 320 m2

včetně strojového vybavení – pásová bruska, sukovačka, formá-
tovací pila, fréza, dlabačka atd. Možnost i pronájmu objektu.

Makléř: 733 149 011 Cena: informace v RK

Moravské Prusy: RD 6+2 se 3 garážemi a se zahradou, lze využít
jako dvougenerační. Dům je zateplen, nová fasáda. Na střeše
solární panely, na zahradě zapuštěný bazén, ovocné stromy. 
Makléř: 733 149 034 Cena: na vyžádání

Dětkovice: RD 2+1 se zahradou a přístavky. Dům v udržovaném
stavu, vel. pozemku 986 m2. Vytápění plynovým kotlem, voda obecní,
vlastní studna. Možnost rozšíření do dvora nebo do podkroví.
Makléř: 733 149 034 Cena: 784 700 Kč

Vážany nad Litavou: k prodeji komplex budov bývalého JZD.
Lze využít k podnikání nebo jako skladové prostory. Budova č. 1
je: 1 073 m2, č. 2 554 m2, č. 1 426 m2, pozemek o vel. 4 482 m2.

Makléř: 733 149 014 Cena: na vyžádání v RK

Rousínov: prodej zděné podsklepené udržované chatky. Vrtaná
studna a elektřina v chatce. Celková plocha pozemku je 393 m2.
Možnost přikoupení sousedního obecního pozemku o vel. 140 m2.

Makléř: 725 025 916 Cena: 765 000 Kč

Dětkovice: prodej RD 4+1 s průjezdem na zahradu. V přízemí dva
pokoje s kuchyní, v patře též. Voda z vlastní studny, vytápění přímo-
topy (WAF). Celková plocha 903 m2. Výborná dopravní dostupnost.

Makléř: 725 025 916 Cena: 499 500 Kč

Vyškov: prodeji byt 3+kk v OV o CP 69 m2 v 1/NP. Byt má novou KL,
prostornou lodžii. Dům po celkové rekonstrukci, izolace sklepů, za-
teplení domu, nová střecha, odpady. Parkování přímo před domem. 

Makléř: 733 149 013 Cena: 1 450 000 Kč

Hoštice-Heroltice: nabízíme pozemek o rozloze 1 750 m2

s výrobní halou o vel. 250 m2. Objekt je vhodný na výrobu,
sklad, pneuservis či autoservis. Více informací u makléře.

Makléř: 725 025 916 Cena: 1 273 000 Kč

Vyškov: samostatně stojící RD s garáží a udržovanou zahradou.
Nový kotel, okna, dveře, vrata, zateplení v r. 2013 a nová fasáda.
Obývací pokoj s krbem, posezení ve dvoře, zahradní domek, jezírko.

Makléř: 733 149 032 Cena: 3 699 650 Kč

ROZŠIŘUJEME KOLEKTIV MAKLÉŘŮ, PŘIDEJTE SE K NÁM.
SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě, potom přijďte mezi nás!

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově hledáme vhodné
kandidáty a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení,
firemní akce pro zaměstnance, zvýhodněné telefonní tarify,
příspěvek na stravování, jídelna v závodě v Komořanech
i Rousínově.

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti

Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin
případně zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:

pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách

www. jobsedp.cz

SVÁŘEČ MIG, MAG – dělník kovovýroby 
Požadujeme: – vyučení, technického směru

– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC – laser,

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

(případně praxe v oboru)
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

LAKÝRNÍK – prášková lakovna
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení v oboru výhodou

– zkušenosti vítány
– práci v třísměnném provozu

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – manipulant
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě nebo skladu výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

ZÁMEČNÍK,  NÁSTROJAŘ,
SOUSTRUŽNÍK,  FRÉZAŘ

Požadujeme: – vyučení v příslušném oboru
– obsluhu některého ze strojů (vrtačky, pilky,

lisy, tabulové nůžky)
– výhodou svářeč CO2, TIG
– orientaci v technické dokumentaci

POZOR! POZOR! POZOR!

Povánoční slevy!
Výprodej zimního zboží za superceny….

Nová kolekce jarního zboží a také plesových šatů.

Neváhejte navštívit naši prodejnu na adrese: Sportovní 1, Vyškov

SLEVA

LÉČBA KREVNÍ PLAZMOU KONEČNĚ NA VYŠKOVSKU!!!  
Aplikace aktivované plazmy slouží zejména k léčbě:
• Poruchy a defekty kloubní chrupavky
• Podpora hojení šlach, vazů, svalů
• Čerstvá poranění menisků a vazů
• Onemocnění úponů šlach a vazů (ostruha patní, tenisový loket)
• Akutní a chronické záněty šlach a vazů

MUDr. Jiří Jochymek, PhD.
Poliklinika Vyškov, 3. patro

Středa 9–15.00, tel.: 517 315 607

100 druhů matrací, 30 k vyzkoušení, zapůjčíme i domů. Splátky bez navýšení!

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz


