
Noviny pro Bučovice, Ivanovice n. H., Rousínov, Slavkov a Vyškov
12. ledna 2012                     ročník 19                     číslo 1                   Zdarma

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

www.stylnabytek.cz
Matrace, ložnice, postele, kuchyně na míru

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

OVOCE ZELENINA HLEDÍK
Rádi  nakupujete české výrobky?

Přijďte k nám:
jablka 7 druhů, česnek, mrkev, petržel, celer, zelí,
cibule, brambory 3 druhy, žampiony, hlíva ústřičná,

kapusta, Tuřanské kysané zelí, vejce z Dědic…
Sudové víno z Dolních Dunajovic 9 druhů cena od 32 Kč

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

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

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Zimní výprodej –30 % slevy na:
zimní bundy, šusťákové kabáty,

pletené svetry, pletené vesty, roláky.

Otevírací doba: Po–Pá 9–12, 13–17 hod. So 9–11 hod.

…přijďte nás ochutnat
Rezervace na tel.: 517 444 500 •www.hotelnemojany.cz

vám nabízí denní menu
s nápojem zdarma, polévku dostanete

do polévkových mís + pečivo.
Dvakrát do týdne sladká tečka

a v pondělí kávička s mlékem zdarma!!!
www.hotelnemojany.czwww.hotelnemojany.cz

„Cena pouze 65 Kč!“

Hotel Nemojanský mlýn

u rybníku Chobot 

v Nemojanech

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

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– shrnovací dveře, těsnění oken a dveří
– PVC, plov. podlahy, korek
– opravy podlah, stěrkování

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV

tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PVC * plovoucí podlahy * parkety * palubky * korek

www.podlahy-nemojany.ic.cz
Nemojany 212, tel.: 605 310 622

S Regionem ušetříte!
Sleva při 3. otištění komerční

i soukromé inzerce  50 %!


