
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ
ROUSÍNOV-TRÁVNÍKY

Noviny pro Bučovice, Ivanovice n. H., Rousínov, Slavkov a Vyškov
19. ledna 2012                     ročník 19                     číslo 2                   Zdarma

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí servisních 
služeb 

Očekáváme: VŠ elektrotechnického směru – slaboproud
praxi v řízení kolektivu min. 10 let
aktivní znalost AJ, případně NJ
vysokou uživatelskou nebo profesionální úroveň práce na PC
řidičský průkaz B – podmínkou
nezbytnou podmínkou je dobrá schopnost řízení kolektivu,
organizační schopnosti, samostatnost a odpovědnost

Nabízíme: stabilní zaměstnání za dobrých mzdových podmínek 
příspěvek na stravování

Zájemci splňující uvedené předpoklady 
mohou zasílat životopisy elektronicky na adresu: sknapova@edpsro.cz

v termínu do 31. ledna 2012

Společnost European Data Project, s. r. o. 
nabízí ve svém závodě Mlékařská 1, Rousínov 

měřicí rozsah (X x Y x Z) 2 360 x 1 600 x 1 800 mm

kompletní změření obrobků, přípravků, forem atd.,
měření podle 3D modelu, vhodné např. pro odlitky, výlisky

V případě zájmu a pro další informace nás kontaktujte na tel.
517 300 482, 517 300 450.

volnou kapacitu 
na souřadnicovém měřicím stroji

Stiefelmayer

Město Vyškov
na základě rozhodnutí Rady města Vyškova a v souladu s Pravidly 

o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje
záměr pronájmu městských

bytů formou výběrového řízení.

Jedná se o byty:

– 0+1, č. b. 26,

v domě na ulici Puškinova 490/2 ve Vyškově

– 1+1, č. b. 53,

v domě na ulici Puškinova 490/2 ve Vyškově

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám
podají pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ Vyškov,
a dále jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
Města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zeleninavyskov.kvalitne.cz

OVOCE ZELENINA HLEDÍK
!!Přijímáme objednávky na sadbové brambory!!

(kvalitní sadba z Petrovic na Vysočině)

Česká jablka, největší výběr ve Vyškově cena od 14,90 Kč

Sudové víno z Dolních Dunajovic 9 druhů cena od 32 Kč

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY: 8–11.30  12–16 hod.

ProvádímeProvádíme
ekologickou likvidaciekologickou likvidaci

vozidelvozidel
Tel.: 605 082 977Tel.: 605 082 977

Provádíme
ekologickou likvidaci

vozidel
Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

RESTAURACE LAGUNA
vás zve stále na

STEAKOVÉ DNY
20.–22. 1.

(pátek od 17.00)
Tel.: 608 206 344

www.laguna-pistovice.cz

Již ve středu v poledne ho najdeta na webových stránkách

www.novinyregion.cz

Nechce se vám 

čekat na Region do čtvrtka?

DSP Kometa Vyškov
pořádá

pro ženy
zahájení 3. 2. 2012

každý pátek od 17.00 do 18.00 hodin
Orlovna Vyškov (ulice Hřbitovní)

přijďte si zatančit latinskoamerické tance

poplatek: 300 Kč/ osoba za měsíc

m.kubin@centrum.cz, www.kometa-vyskov.cz, tel. 737 116 123

K dispozici poslední tři rodinné domy
Ke každému domu garáž pro jedno vozidlo

Bližší informace na tel. čísle: 777 738 227


