Auto – moto

Pronájmy

Různé

AUTO-EKO-ŠROT Lysovice
ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma
– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Pronajmu dvoupokojový byt, kompletně
zařízený, v Bučovicích, ul. Fučíkova. Možnost
ihned k nastěhování. Nájemné a ostatní náklady
až osobní domluva. Tel.: 607 186 374.

Broušení řetězů na benzinové
a elektrické pily v ROUSÍNOVĚ, ul. Rudé
armády č. 54c (u železničniho přejezdu)
tel.: 723 645 361 nebo 778 814 829

Pronajmu zařízený, dvoupokojový byt v prvním
patře na Zlaté Hoře ve Slavkově u Brna. Telefon:
732 278 992.

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV
Tel.: 517 371 502,
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí
www.akr-stehovani.cz

Tel.: 605 082 977
AUTO-PYTELA
výkup starších vozů
od roku 1960.
Platba hotově při převzetí

Volejte 602 720 182
Vykoupím Váš bouraný, nepojízdný, starý vůz. Papír
ekologické likvidace samozřejmostí. Tel:. 778 087 589
* Koupím historický motocykl nebo
moped, i nepojízdný .Tel.: 608 773 933.
* Prodám VW Passat kombi 2L TDI,
103 kW, r.v. 2008 v perfektním stavu,
160 tisíc Kč. Tel.: 604 483 833.
* Prodám veškeré náhradní díly –
Škoda Fabia 1. Různé motorizace.Tel.:
778 087 589.

Byty – nemovitosti
Koupím stavební pozemek, případně
dům a nebo byt ve Vyškově a nebo v jeho blízkém
okolí. Platím hotově. Bez RK. Tel. 736 737 143

Prodám DB 1+1 ul. Žižkova, Vyškov po modernizaci,
bez dalších investic. Tel.: 728140 655
Koupíme zahradu s chatou nebo bez
ve Slavkově u Brna a jeho okolí. Tel.: 775 239 975

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 chalupu, chatu k rekreaci –
platba hotově. Spěchá. Tel. 605 871 619
Hledáme vesnický RD s velkou zahradou, ideální
k chovu zvířat. Obyvatelný. Tel. 732 907 439

Koupím byt ideálně 2+1/3+1,
VYŠKOVSKO. 732 834 651

* Hledám pronájem zahrádky veVyškově.Tel.: 604 896 651 (po 16 hodině).

Prodej
* Prodám palivové dřevo – smrk, bříza. Slavkovsko. Tel.: 731 222 523.
* Prodám tabulové nůžky na plech,
tloušťka střihu do 2,5 mm, ohýbačku
plechu, stáčečku plechu. Cena dohodou. Tel.: 604 483 833.
* Prodám dvě lahve 33 l propanbutan. 1x láhev 50 l směs argonová
(82% arg., 18% CO2), 1x láhev 50 l
argon svářecí, 2 láhve 20 l i s náplní
(kyslík + acetylen), 2 láhve 50 l kyslík
+ 40 l acetylen.Vše po tlakové zkoušce.
* Prodám silniční kolo „Speciál“,
rotoped, harmoniku 16 kl., jazztrubku, nové teplovodní čerpadlo, palmu
1,5 m. Dohodou. Tel.: 723 473 033.
* Prodám ložnici Rousínov, důvod
stěhování, 4 roky, jako nová, nepoškozená, nutno vidět. Skříně 1500x
2200 x 65- 2 ks, manž. postel včetně
roštů s úložným prostorem a matrace
18502 x 2010x45 – 1 ks, noční stolky
400x350x450 – 2 ks, skříňka na TV
1100x350x1200 – 1 ks. Cena
15 000 Kč, tel.: 606 433 740.
* Prodám šicí stroj průmyslový stolový zn.PFAFF na 220 V a stavební
míchačku domácí výroby na
380 V. Tel.: 702 669 512.
* Prodám nový, nepoužitý šnekový
odšťavňovač Morejuicepress zn.zepter.
* PC 12 990, možná výměna za biolampu BIOPTRON PRO 1. Nabídněte. Tel.732 898 244
* Prodám nepoužitý ponorný mixer
mixSy. PC 10 000, prodám za 4 000.
Tel.732 898 244.
* Prodám tvrdé palivové dříví. Tel.:
704 751 592.

Koupě
* Koupím starý nábytek do r. 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 auto
oleje. 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. Tel.: 777 032 904.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, pohlednice, apod. Seriozní jednání. Tel.:
608 446 406.
* Koupím československé dukáty aj.
zlaté mince . Tel. 778 080 060.
* Koupím srovnávačku s protahem,
KDR nebo ROJEK. Tel. 603 165 320.
* Koupím odznaky a medaile, zápalkové nálepky a krabičky, mince
a bankovky, telefonní karty. Tel.:
607 702 994.

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

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.

Údržbářsky servis Luleč s. r. o. přijme do HPP
dělníka pro úklid technologické linky
v kamenolomu Luleč.
Kontakt p. Sochor: 725 745 314, 517 353 293
STYLE CAFE, Husova 12, Vyškov
nabízí brigádu na pozici

obsluhy letní zahrádky
a prodej zmrzliny.

Přijmeme řidiče skupiny C,
tel.: 602 512 034

KOVOVÝROBA

Prodavačku textilu přijmeme.

Tel.: 775 699 102
* Nechám za odvoz kvalitní chlévský
hnůj. Tel.: 736 273 290.
* Devatenáctiletá slečna, studentka,
čerstvě přistěhovaná doVyškova, hledá kamarádku přiměřeného věku.
Jen kamarádku. Na trávení volného
času, až to půjde tak třeba zajít do
fitka, bazénu, knihovny. E-mail
prozivot000@email.cz
* Přenechám zdarma hrobové místo
(hrobku) na hřbitově veVyškově.Tel.:
775 672 334

Zaměstnání
Nabízíme sezonní práci na

prodej ovoce – zeleniny v Brně,
s 12hodinovou pracovní dobou
od po–pá, soboty 9hodinová pracovní doba.
Hledáme prodavače, prodavačky, skladníka.
Je možné i vícečlennou rodinu.
Požadujeme zodpovědnost a časovou
flexibilitu. Richard 603 843 303,
e-mail: s6002007@gmail.com.

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
Přijmeme řidiče skupiny C.
Tel.: 603 229 528

Práce na 5 hodin ve Vyškově,
vhodné i pro důchodkyni.
Info na mob. 608 821 728

Elektrikář pro veřejné osvětlení a tepelné hospodářství
Požadavky: • elektrikář slaboproud, silnoproud, vyučený,
• vyhláška ČUBP č. 50/78 Sb. § 5, 6;
• minimálně 1 rok praxe;
• řidičský průkaz sk. B podmínkou;
• řidičský průkaz sk. C a profesní průkaz výhodou;
• ochota k dalšímu vzdělávání.
Nabízíme:
• stabilní zaměstnání;
• možnost profesního růstu;
• odpovídající ohodnocení.
Informace na telefonním čísle 517 326 940. Životopisy zasílejte na
výše uvedenou adresu nebo na e-mail: vyteza@vyteza.cz.
Budete vyzváni k účasti na pracovním pohovoru.

fischer automotive systems, s.r.o.
Ivanovicích na Hané, Osvoboditelů 889/89
Společnost fischer automotive systems
hledá pro svůj výrobní závod v Ivanovicích
na Hané posilu do týmu:

Style Cafe, Husova 12, Vyškov,
přijme na HPP
prodavačku – obsluhu.
Informace osobně nebo
na tel. 724 076 661.

Seznámení
* Parťáka - nezad., na obč. procházky, výlety, popř. kolo, ráda pozná žena
57/160, plnoštíhlá, symp., pracující,
všestr. SMS: 705 916 595
* Pohodová žena 50 let hledá parťáka s autem do 70 let na výlety po okolí
a do přírody. Tel.: 702 308 762.
* Žena 161/56, sv. typ, štíhlá, aktivní,
zaměstnaná, hl. přítele asi 50 - 60 let.
/příroda,
cestování/
e-mail:
nova1mark@seznam.cz
* Svobodná žena 36 let silnější postavy hledá hodného partnera do
50 let. Jen vážně. Kontakt:
radulka.66@seznam.cz.
* Žena 60/160 hledá přítele z okolí
Vyškova od 55 do 65 let. Jen SMS
739 349 196.
* Pro jarní focení hledám spíše zralou ženu, než teenku. Na věku a tělesných proporcích vůbec nezáleží.
Pohledná tvářička, skvělá postava
a ani mladý věk nejsou zárukou hezkého záběru. 90% úspěchu je ve vůli
focené vytvořit kvalitní záběr a něco
proto i udělat. Fotit lze po dohodě
buď teď, dokud kvetou stromy nebo
později, až rozkvetou louky. Fotografování je můj koníček a i proto fotím
formou TFP.V případě zájmu prosím
o SMS na tel.: 732 801 174. Ozvu se.

Zvířectvo
* Prodám králíky na chov. Tel.
736 273 290

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 7. 5. 2021 v době 7.30–15.00 hod
Vyškov, část ul. Tržiště

vypisuje výběrové řízení na pozici:

Bližší informace osobně nebo tel.: 724 076 661.

Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo ﬂešku, levně. Tel: 777 554 484
nabízí výrobu
• Schodišť
• Zábradlí a bran

VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

Operátor/ka – ruční montáž
Náplň práce na montáži:
S Montáž plastových výrobků, manipulace s výrobky
S Práce ve dvou/třísměnném provozu
Očekáváme:
S Zručnost, dobrou jemnou motoriku
S Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
S Týmovou práci
Nabízíme:
S Stabilní a dlouhodobé zaměstnání
S Odpovídající platové ohodnocení
S Příplatky za odpolední a noční směny nad rámec stanovený zákonem
S Přípatek za přesčas 50% a příplatek za práci o víkendu
50%
S Příspěvek na dopravu
S Bonusový program (flexi passy, jazykové kurzy, firemní
akce a další)
S Dotované obědy za 26 Kč
S 13. mzdu podle firemních pravidel
S 5 týdnů dovolené
S příspěvek za doporučení až 15 000 Kč
S v případě zájmu pomůžeme zprostředkovat ubytování
Kontakt:
Sylvie Chromá
tel.: +420 702 213 182
e-mail: sylvie.chroma@fischer-automotive.cz

AVOS® VYŠKOV
měřicí a regulační technika, s.r.o
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
www.avos.cz
hledá vhodného kandidáta na pozici:

TECHNIK REALIZACE ZAKÁZEK
Požadujeme:
▪ SŠ/VŠ technického směru
▪ znalost práce na PC, Autocad výhodou
▪ řidičský průkaz sk. B
▪ svědomitost, samostatnost, flexibilitu
▪ zkušenost s řízením staveb výhodou
Náplň práce:
▪ jednání se subdodavateli a investorem
▪ koordinace prací
▪ realizace staveb v oblasti CZT (kotelny, VS, OPS)
Nabízíme:
▪ stabilní zaměstnání ve firmě s 30letou historií
▪ dobré finanční ohodnocení podle výsledků
▪ zaměstnanecké benefity
▪ služební vůz
▪ profesní růst

ROZPOČTÁŘ, PŘÍPRAVÁŘ
Požadujeme:
▪ SŠ/VŠ technického směru
▪ uživatelská práce s PC
▪ práce v rozpoč. programu RTS, KROS výhodou
▪ praxe v oboru UT, ZTV, plyn výhodou
▪ svědomitost, samostatnost, flexibilitu
Náplň práce:
▪ příprava podkladů pro nabídkové řízení
▪ tvorba nabídkových rozpočtů
▪ samostatná komunikace v nabídkovém řízení
Nabízíme:
▪ stabilní zaměstnání ve firmě s 30letou historií
▪ dobré finanční ohodnocení podle výsledků
▪ zaměstnanecké benefity
▪ profesní růst

Profesní životopis vč. kontaktu
zasílejte na e-mail: avos@avos.cz

