
na dámskou italskou
módu podnikové prodejny

při koupi 5 kusů a více

MIMOSKA cz, s. r. o., Brněnská 469, VYŠKOV
Otevírací doba: ÚT: 9–18, ST: 15–18, PÁ: 15–18, SO: 9–12

SLEVY od 12. 10.

50% sleva

60% sleva

Purkyňova 143/18, Vyškov, tel.: 517 331 516, atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Vyškov-Dědice: RD 5+1 po rekonstrukci střechy, uzavřený dvůr
s vjezdem pro auto, vlastní studna. Celková plocha 1687 m2. Dům
je určený k rekonstrukci, nabízí možnost bydlení, tak i k podnikání.
Podlahová plocha obytné části domu je 119 m2.
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 370 000 Kč

Mokrá-Horákov: prodej DB 2+1 ve 3. patře 53 m2 s šatnou
a novou lodžií. Možnost převodu do OV. Byt je ve stan-
dardu, příští rok revitalizace. Sklepní kóje na mezipatře.
Možnost užívání kolárny a sušárny. Nízké měsíční náklady.
Makléř: 733 149 034 Cena: 1 240 200 Kč

Olšany: k prodeji RD 2+1 se zahradou, krbem a klenbový sklep. Plocha pozemku 1759 m2. Boční
část domu – stodolu možno využít k parkování, podnikání nebo na skladovací prostory. Stodolu
možno později ubourat a spolu s boční zahradou využít prostor na výstavbu dalšího domu. K domu
přináleží uzavřený dvůr a kaskádovitá zahrada. Zdarma zajišťujeme finanční poradenství.
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 590 000 Kč

Pustiměř: novostavba samostatně stojícího RD 4+kk s garáží
a zimní zahradou. V ceně nová kuchyňská linka se spotřebiči
a vestavěnou lednicí, obývací stěna. Kolaudace proběhla
v roce 2010. Zajišťujeme bezplatné finanční poradenství.
Makléř: 733 149 032 Cena: 3 877 600 Kč

Tučapy: rodinný dům 1+1 s vjezdem, stodolou, vedlejší stavbou
a zahradou. Ve dvoře stodola a dílna a zahrada s funkční studnou.
Pozemky jsou rovinné a vhodné pro hospodaření nebo chov zvířat.
Obec leží na trase Vyškov–Brno, dálnice cca 4 km.
Makléř: 733 149 029 Cena: 1 060 000 Kč

Pustiměř: na klidném pěkném místě nabízíme k prodeji po-
zemek o celkové rozloze 2398 m2. Pozemek je územním plá-
nem určený k výstavbě rodinného domu. V obci Pustiměř
dobrá občanská vybavenost. Vzdálenost do Vyškova 5 km.
Makléř: 733 149 012 Cena: v RK

Račice: prodej cihlového bytu 3+1 v OV v 1. NP
s garáží a se zahrádkou. Nové rozvody topení v mědi
a vlastní elektrický kotel, novou kuchyňskou linku.
Krásná příroda v okolí. Nízké měsíční náklady.
Makléř: 733 149 034 Cena: 1 272 000 Kč

Moravské Prusy: přízemní RD se dvěma zcela samostatnými byty
3+kk po celkové rekonstrukci. V obou bytech lze vytvořit další
místnost přepažením rozlehlého obývacího pokoje. Uzavřená,
slunná zahrada. Dům je ideální pro dvougenerační bydlení.
Makléř: 733 149 035 Cena: 2 915 000 Kč

Nové Hvězdlice: k prodeji RD 3+kk, vhodný i k rekonstrukci
na chalupu. Obec je součástí městyse Hvězdlice a díky své
poloze blízko rozsáhlých lesů je ideální pro vyznavače klidného
prostředí a milovníky procházek v přírodě a cyklistiky.
Makléř: 733 149 035 Cena: 800 000 Kč

Komořany: k prodeji plně vybavená provozovna
pneuservisu a autoopravny, rozšířená o prodejnu
s autopříslušenstvím. Postaveno v roce 2005. Ideální
poloha v těsné blízkosti hlavní komunikace.
Makléř: 733 149 035 Cena: 1 980 000 Kč

Račice: pozemek určený k výstavbě RD. IS na hra-
nici pozemku, uliční šíře – 22 m. Obec je umístěna
uprostřed lesů. Nachází se 9 km severozápadně od
města Vyškov. Vyhledávaná rekreační oblast.
Makléř: 733 149 011 Cena: 729 800 Kč

Vyškov: byt v OV 2+1 po částečné rekonstrukci. V bytě
eurookna, zrekonstruovaná koupelna, novou elektr. a odpa-
dy. Vytápění vlastním plynovým kotlem. K bytu patří dvě
zděné sklepní kóje a dvě vyhrazená parkovací místa u domu.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 113 000 Kč

Staré Hvězdlice: RD 4+1 k rekreaci i k trvalému bydlení,
se zahradou a zemědělskými přístavky. Vyžití pro turisty,
cyklisty a milovníky přírody a sportu v podobě dobře
značených tras. Vyhledávaná lokalita pro rekreaci.
Makléř: 733 149 011 Cena: na vyžádání v RK

Vyškov: byt o velikosti 2+1 s balkonem. Možnost
převodu do OV. Dům je po revitalizaci, byt má
plastová okna, původní jádro. Plocha bytu je
60,67 m2.
Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání

Vyškov: k prodeji RD 3+1 se zahradou. Dispozice: vstupní
chodba, kuchyně, koupelna, samostatné WC, obývací pokoj,
ložnice, další pokoj se samostatným vstupem. Možnost roz-
šíření do podkroví. Uliční šíře je 10 m. Dům je suchý.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 690 000 Kč

Vyškov: samostatnou polovinu RD 4+1. V suterénu dva velké
sklepy a komora, zahrada a samostatně stojící garáž. V roce 1996
rekonstrukce interiérů, nové rozvody vody, elektřiny a v 2009
nová plastová okna. Bydlení blízko centra. Volné ihned.
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 500 000 Kč

Rousínov: RD 5+1 nedaleko centra města se zahradou,
skleníkem a studnou. V přízemí dva pokoje, kuchyň,
chodba, koupelna a WC. V patře tři pokoje, koupelna.
Celý dům podsklepen s prostornou garáží pro dvě auta.
Makléř: 733 149 015 Cena: na vyžádání

Rousínov: rodinný dům 3+1 se nachází velmi blízko
centra a přitom v klidnější ulici. Je napojen na všechny
IS. Za domem menší zahrádka. Dům je ihned obyva-
telný. Parkování nedaleko domu. Sjezd na D1 cca 1 km.
Makléř: 733 149 015 Cena: na vyžádání

Rousínov: prodej bytu 2+1 v OV 56 m2 s šatnou a s lodžií
v 2. podlaží 7.podlažního domu s výtahem. Dům je po
revitalizaci. Se sklepem možnost užívání kolárny a sušár-
ny. Nízké náklady 3500 Kč. Cena k jednání.
Makléř: 733 149 034 Cena: 1 060 000 Kč

Drnovice: prodej RD – v suterénu sklepy, v přízemí obývací
pokoj s kuchyní, WC a jídelna, v patře dva dětské pokoje,
ložnice a koupelna. Dům prošel rekonstrukcí – plastová okna
a vybudovaná nová koupelna. K domu patří dvůr i zahrádka.
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 849 000 Kč

SLEVA

V KRAJSKÝCH
VOLBÁCH

VOLÍME
KOMUNISTY

J E  Č A S  N A  Z M Ě N U

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ
SADBOVÝ ČESNEK

ČESKÁ JABLKA
SADBOVÉ BRAMBORY

(PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY, KVALITNÍ SADBA Z VYSOČINY)

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)

Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodouředitelných 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.

Restaurace Pohoda v Lulči vás zve
v sobotu 13. 10. 2012

na další

COUNTRY VEČER
se skupinou MERYLEN.

Začátek ve 20 hodin. Vstupné 60 Kč.
Jste srdečně zváni.

AKCE: Tataráček 100 g za 99 Kč

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku • svatby

• narozeniny • výročí • vánoční cukroví

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.cz

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

Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov
budova Lawstav, vedle ÚP

Po, St: 9–17 Út, Čt: 9–16 Pá: 9–13

DĚTSKÉ – DOSPĚLÉ

Hotel
NEMOJANSKÝ MLÝN

Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY,
které se budou konat

12.–14. 10. 2012.
Rezervace

na tel.: 517 444 500

www.ploty-vyskov.cz

EKOBRIKETY
cena platí do vyprodání zásob

4.900 Kč za paletu (1 tunu)

tel.: 604 355 959
Rozvoz do 20 km z našeho skladu 

ve Vyškově zdarma při odběru min. 1 palety

Jste ve finanční
tísni?

Potřebujete
80 000

až 500 000
bez nemovitosti?

100 000 od 1901 Kč
Volejte:

+420 777 422 756

Vyhlášení termínu provedení
ochranné deratizace

Odbor životního prostředí
MěÚ Vyškov vyhlašuje na
základě ustanovení čl. 3
vyhlášky Města Vyškova
č.3/2003, „O PODMÍNKÁCH
PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍ
VELKOPLOŠNÉ SPECIÁL-
NÍ OCHRANNÉ DERATIZA-
CE NA ÚZEMÍ MĚSTA VYŠ-
KOVA“, termín provádění
ochranné deratizace. 

Deratizace bude provedena
za podmínek uvedených ve
vyhlášce v termínu od 15. 10.
2012 do 31. 10. 2012. Informaci
oprovedené deratizaci oznámí
písemně povinná osoba kom-

petentnímu orgánu –OŽP MěÚ
Vyškov – nejpozději do 21. 11.
2012.Zároveň žádáme všechny
subjekty o postoupení tohoto
oznámení všem provozovnám
na území města Vyškov.

Výše uvedená vyhláška je
k dispozici na webových
stránkách města Vyškova nebo
v tištěné formě na Městském
úřadu Vyškov, odboru životní-
ho prostředí u Ing.Pavla Jane-
by (budova okresního úřadu
2. patro, tel. 517 301 545).

RNDr. Jiří Kutálek
vedoucí odboru ŽP

MěÚ Vyškov

Žaluzie • Sítě proti hmyzu • Dveřní sítě
Akce: sleva 10%

Tel.: 517 367 326, 604 863 437

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.


