
KOUPELNOVÉ STUDIO
STAVEBNINY

Otevřena nová prodejna obkladů a dlažeb.

Zákazníkům nabízíme:
• prezentaci vzorových koupelen
• obklady, dlažby, zařizovací předměty
• laminátové plovoucí podlahy, PVC
• umělý obkladový kámen VASPO
• široký sortiment ukončovacích profilů
• stavební chemii Ceresit
• lepidla, zateplovací systémy Baumit
• 3D grafické návrhy

ESMAT s. r. o.
Cukrovarská 478/55
682 01 Vyškov
 517 330 080
E-mail: info@esmat.cz

Prodejní doba:
Po–Pá 7.00–17.00
So 7.00–11.30

Pekárna

školní
statek

Brněnská

Ceny jsou konečné, neplatíte provizi ani DPH!

Z naší další nabídky v okrese Vyškov

Chcete mít jistotu, že příštích 25 let budete platit stále stejný nájem?

Objevte výhody družstevního bydlení!
Uhradíte 25% ceny bytu a zbytek platíte družstvu ve formě nájmu.

Již jen několik bytů v Bytovém domě Bohdalice v nabídce:

2+kk 79 m2 + 16 m2 balkon
Při vstupu do družstva 330 000 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 6 700 Kč (nebo koupě
do OV za 1 320 000 Kč)

2+kk 74 m2 + 5 m2 balkon
Při vstupu do družstva 320 000 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 6 500 Kč (nebo koupě
do OV za 1 280 000 Kč)

2+kk 76 m2 + 5 m2 balkon – bezbarié-
rový vstup
Při vstupu do družstva 325 000 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 6 500 Kč (nebo koupě
do OV za 1 300 000 Kč)

2+kk 97 m2 + 5 m2 lodžie
Při vstupu do družstva 400 000 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 8 500 Kč

1+kk 57 m2 + 3,5 m2 balkon
Při vstupu do družstva 238 750 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 4 800 Kč (nebo koupě
do OV za 955 000 Kč)

RD Moravské Prusy
– atypický 4+1 po částečné rekonstrukci,
850 000 Kč

RD 3+1 ve Vyškově
– s možností půdní vestavby, zahrada, 
1 800 000 Kč

RD 4+kk Moravské Málkovice
– nízkoenergetický, s tepelným čerpad-
lem, 3 550 000 Kč

RD 5+1 Hvězdlice
– s velkou zahradou a vlastní vrtanou
studnou, 1 499 000 Kč

www.subvenio.century21.cz

pro náš provoz ve Slavkově u Brna.

• Praxe a orientace v truhlářské výrobě
výhodou, není však podmínkou.

• Požadujeme zaslání stručného životopisu
na e-mailovou adresu framoz@framoz.cz.

Nástup možný od 9. 7. 2012.

Hledáme kvalifikovanou
obsluhu obráběcího centra

Potřebujete opravit střechu, 
omítku, plot, zavěsit poličku, 
spravit kohoutek 
nebo jiné práce?
Hodinový manžel
604 472 992

Obchodní ředitelka ČMSS a. s.

přijme 2 vhodné
kandidáty na pozici
finančního poradce.

– Síť klientů vytvořena
– možnost profesního růstu.

Výhradně Vyškovsko.

Tel.: 606 702 401

Žaluzie, sítě, markýzy, okna, vrata + veškeré zastínění + opravy
KAŽDOU konkurenci porazíme kvalitou, rychlostí a CENOU!

Nezávazné zaměření, ocenění a doprava ZDARMA.
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků

Gula Michal, Rašovice 225
Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

VYKUPUJEME EL. KABELY
– od občanů i firem

– u většího množství zajistíme dopravu

JSME FINÁLNÍ ZPRACOVATEL 
= NEJVYŠŠÍ CENY!!!

Tel.: 608 889 898
E-mail: dokr1@seznam.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

KVĚTÁK 19,90 Kč
KEDLUBNY 8,90 Kč
SUDOVÉ VÍNO (9 druhů)… cena od 34,00 Kč

České zboží AKCE České zboží

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů 
pro zemědělské, stavební a manipulační stroje
(kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy) přijme
do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozice: 

Nabízíme:
n nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
n jeden týden dovolené navíc
n finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
n příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
n garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapra-

cování
n příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční

směně 18 Kč/hod.  
n příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní pojiš-

tění
n příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměst-

nance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným svářecím
oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou svařování tavící se
elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové dokumentace a technologických
postupů. V případě neexistence svářečského oprávnění rozhoduje praxe.

SVÁŘEČ (CO2)

Zaměstnanec na této pozici provádí broušení, kartáčování a drobné opravy po vadách
svarů. Brousí finální pohledová místa kabin a podvozků či dílů bezpečnostního
charakteru. 

BRUSIČ

Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou-ředitelných barev pomocí
elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá pomocí lakovací
pistole v předepsané kvalitě podle stanovených technologických postupů a interních
norem včetně kontroly provedené práce. 

LAKÝRNÍK

Zaměstnanec na této pozici nakládá, vykládá a převáží zboží a materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV je u uchazeče podmínkou.

EXPEDIENT-MANIPULANT

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních 
dnech (Po–Čt) od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775,

Ing. Aleš Dobrovolný, blíže na: www.fritzmeier.cz

Od uchazečů vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku,
spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, preciznost, pozitivní přístup k práci a ochotu
pracovat ve směnném provozu. * stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

NOVĚOTEVŘENO


