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PRODEJNÍ DOBA:
PO–PÁ 8.30–18.00 hod.

SO 8.30–12.00 hod. PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.,  OD PRIOR Vyškov, Brněnská 2, tel.: 517 348 806, e-mail: vyskov@prior.cz

www.prior.cz

www.modnilatky.cz

wwwwww.prio.priorr.cz.cz

wwwwww.modnilatk.modnilatkyy.cz.cz

* sleva bude poskytnuta na pokladně
Mimořádné slevy se nevztahují na zboží v platném letáku Prior.

PRONAJMEME
OBCHODNÍ
PROSTORY

PRONAJMEMEPRONAJMEME
OBCHODNOBCHODNÍÍ
PROSTORYPROSTORY

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

OVOCE ZELENINA HLEDÍK
Sudová vína z Dolních Dunajovic 9 druhů
Český česnek 189 Kč

Čerstvá tuzemská jablka, největší výběr ve Vyškově

Přijímáme objednávky na sadbové brambory 
(z Petrovic na Vysočině)

ČESKÁ STRANA
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Vás srdečně zve na

13. REPREZENTAČNÍ
PLES ČSSD

za účasti poslanců Parlamentu ČR

a dalších významných hostů,

který se koná v pátek 

24. února od 20.00 hodin
v Sokolském domě ve Vyškově

K tanci a poslechu 

hraje hudební skupina RELAX
V baru Granada – DJ – Edit

Program uvádí moderátor 

Josef BOUDA
Bohatá tombola – občerstvení zajištěno

Jednotná cena vstupenky 100 Kč

Předprodej: 

sekretariát OVV ČSSD Vyškov, 9. května 21

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

67 zemí
6 995 kanceláří
107 093 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Rousínov-Čechyně: prodej nízkoenergetické novostavby – bun-
galov bez nábytkového vybavení, IS, rovinatý pozemek v klidném
prostředí s krásným výhledem do zeleně. Vzdálenost do Vyškova
10 km, od Brna 25 km s blízkým napojením na dálnici. 
Makléř: 733 149 018 Cena: 3 850 000 Kč

Rakovecké údolí: dvě chatky (vhodné k rekonstrukci) s větším pozem-
kem o velikosti 3 544 m2, v chatkách je zavedená elektřina, voda z vlastní
studny. Jedná se o oblast se zachovanými lesy. Ideální pro vyjížďky na
kole či pěší túry. Vzdálenost do Vyškova cca 12 km a do Brna 30 km.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 399 000 Kč

Drnovice: RD 2+1 s probíhající vestavbou dalších obytných
prostor ve dvorní části, pozemek 209 m2, zahrada 296 m2.
Venkovní okna jsou EURO, ve dvorní části jsou plastová.
Dům je napojen na všechny sítě a je částečně podsklepen.
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 499 000 Kč

Rašovice: RD – chalupa 1+1 se nachází na konci obce s krásným vý-
hledem do širokého okolí, je vhodný k rekonstrukci, plyn zaveden, vlastní
studna, el. 220/380. Topení je na tuhá paliva a el. přímotopy. V obci
škola, školka, doktor, dva obchody, restaurace. Brno 20 minut autem.
Makléř: 733 149 015 Cena: 860 000 Kč

Dětkovice: energeticky úsporný RD s tepelným čerpadlem v klidné lokalitě obce, parcela
o výměře 692 m2, nyní možné koupit ve fázi hrubé stavby za cenu 1 839 746 Kč vč.
provize a DPH a dokončit svépomocí. Druhou možnost – stavba na klíč a podílet se
svými požadavky na kvalitě a barevném provedení použitých interiérových materiálů.
Makléř: 733 149 035 Cena: info o ceně v RK

Ivanovice na Hané: byt 3+1 v OV s lodžií, pokoje jsou neprůchozí, možnost
užívání sušárny, kolárny. Vytápění plynem. Podlahová krytina v pokojích –
parkety, předsíň – PVC, koup. a WC – dlažba. Součástí prodeje vestavěná
předsíňová skříň a kuchyňská linka se spotřebiči. Parkování u domu. 
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 299 000 Kč

Vyškov: udržovaný DB 3+1 s lodžií a sklepem, dům po revitalizaci,
byt má plovoucí podlahy. Možnost užívání sušárny, kolárny
a další společné lodžie na patře. V blízkosti škola, školka, res-
taurace, supermarket a zastávka MHD. Parkování u domu.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 022 000 Kč

Vyškov: 1+1 v OV s lodžií v žádané a klidné lokalitě, po rekonstrukci: zděné
jádro – obklady, dlažba, kuchyňská linka, vč. spotřebičů – sporák s troubou,
digestoř, lednice s mrazákem a zabudovaná pračka, podlaha – lino a jídelní
stůl. V pokoji zůstává obývací stěna, včetně závěsů a záclon. Nízké náklady.
Makléř: 733 149 011 Cena: 995 000 Kč

Ivanovice na Hané: exkluzivně k prodeji RD s garáží,
hospodářským pří stavkem a zahradou o rozloze 1060 m2

v centru. Nemovitost určena k celkové rekonstrukci nebo
k demolici a vznikne stavební pozemek o 661 m2.
Makléř: 733 149 035 Cena: 1 286 000 Kč

Hamiltony: prodej dvougeneračního podsklepeného RD 3+1 a 3+1 s garáží
a zahradou. V obou podlažích se nachází kuchyně, 3 pokoje, koupelna,
WC, spíž. Vytápění plynovým kotlem, voda obecní, kanalizace veřejná. Ve
dvoře dílny, garáž. Možnost využití půdního prostoru. Zahrada 882 m2.
Makléř: 733 149 034 Cena: k jednání

Brankovice: RD 2+1 domek, ze smíšeného zdiva, 11 km od Bu-
čovic, dům před rekonstrukcí, celková pl. 230 m2. Vstupní chodba,
kuchyně s kamny, obývací pokoj, ložnice. Na pozemku dřevěné
kůlny, možnost vybudování garáže. Vjezd bránou do dvora.
Makléř: 733 149 019 Cena: 356 000 Kč

Moravské Prusy: stavební pozemky, velikost parcely je možno vyměřit podle
požadavku kupujícího. Cena pozemku 405 Kč za m2 plus poplatek za zamě-
ření. Možno přikoupit zachovalou rozlehlou stodolu se zpevněnou podlahou,
která skýtá množství využití. Veškeré IS jsou přivedeny na okraj pozemků.
Makléř: 733 149 035 Cena: 405 Kč/m2

Ivanovice na Hané: RD 5+2, v přízemí chodba, kuchyň, obývací
pokoj, ložnice, spižírna, koupelna a WC. V patře druhá kuchyň,
obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, spíž se vstupem na půdu
a WC. Vytápění plynovým kotlem. K domu náleží garáž a dílna. 
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 575 000 Kč

Opatovice: novostavba RD 6+1, v přízemí se nachází vstupní
hala, kuchyň, spíž, obývací pokoj s krbem (vstup na terasu),
ložnice, koupelna, WC. V patře dva dětské pokoje, pracovna
a pokoj pro hosty a skladovací prostor. Kolaudace v roce 2011.
Makléř: 733 149 032 Cena: 3 898 000 Kč

Vyškov-Dědice: prodej staršího částečně zrekonstruovaného
RD s krbem 150 m2. K domu přináleží hospodářské budovy
o zastavěné ploše 130 m2 s garáží a možností rozšíření o další
pokoje. Celková plocha parcely s dvorem 896 m2.
Makléř: 733 149 018 Cena: 1 445 000 Kč

Chválkovice u Bučovic: cihlový, část. podsklepený RD 4+1, podél pro-
sluněná veranda, plocha 2765 m2. Na dvoře hosp. budovy, možný pří-
jezd zezadu. Dům je s veškerými sítěmi – plyn, elektřina a se studnou
(septik a trativod). Možnost rozšíření do podkroví či dvora.
Makléř: 733 149 019 Cena: 1 060 000 Kč

Vyškov: pronájem plně vybaveného bytu 1+kk (35,2 m2) s terasou 
(18,8 m2) v novostavbě bytového domu, v 1. podlaží včetně sklepní kóje
(3,2 m2). Nová kuchyňská linka, jídelní stůl se židlemi, rozkládací se-
dačka, obývací stěna, šatní skříň, závěsy, žaluzie, nový sprchový kout.
Makléř: 725 025 916 Cena: 6 200 Kč+inkaso

Rousínov: k prodeji je nabízen RD 5+1 a 2+1 na ná-
městí. Za domem je garáž s příjezdem z ulice. Dům je
po rekonstrukci – plast. okna, nová střecha, zatepleno.
Přízemí vhodné pro komerci – ordinace, obchod.
Makléř: 733 149 034 Cena: 3 598 000 Kč

Lhota: prodej pozemku 2257 m2, rozměr 25 x 90 m. Parcela
je územním plánem určená k výstavbě rodinného domu.
Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Vhodné i pro
výstavbu dvojdomku. Obec je vzdálena 5 km od Vyškova.
Makléř: 733 149 034 Cena: k jednání

Bohaté Málkovice: pozemek o výměře 1 162 m2 – vhodné pro stavbu
samostatného RD, IS na hranici, velmi mírný svah, šířka pozemku
vhodná i na bungalov. Obec je dobře dostupná z Bučovic i Vyškova.
Příjezdová cesta z obou stran pozemku, ideální a klidné místo.
Makléř: 733 149 019 Cena: 330 000 Kč

Prosperující stabilní společ-
nost De Heus a. s.
hledá do svého provozu
v Marefách u Bučovic pra-
covníka/ci na pozici:

Náplň práce:
• plánování dodávek a tvorba objedná-

vek 
• sledování stavu zásob
• sledování bilance kontraktu
• komunikace s dopravci a dodavateli
• koordinace přepravních nákladů
• zpracovávání dat z nákupu (reporty,

tabulky, bilance)
• kontrola cen a příprava podkladů pro

fakturaci

Koho hledáme?
• SŠ/VŠ (ekonomika, logistika)
• komunikativní znalost AJ (komunikace

se zahraničními partnery)
• znalost MS Office
• pečlivost, zodpovědnost, komunikativ-

nost a flexibilitu
• praxe v oboru není podmínkou,

vhodné pro absolventy

Nabízíme:
• HPP v mezinárodní dynamické spo-

lečnosti
• odpovídající finanční ohodnocení 
• zaměstnanecké výhody (dovolená

navíc, příspěvek na soukr. živ. poj., pří-
spěvek na stravování, kurzy AJ na
pracovišti, firemní akce)

• podmínky k seberealizaci a růstu
• nástup možný ihned

V případě zájmu, zašlete profesní ži-
votopis elektronicky 
na adresu: kourilova@deheus.cz

Logistika a administrativa nákupu

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

DĚTSKÝ
BAZÁREK

Dukelská 8, areál City Centrum
Ot.: PO–PÁ 9–16 hod.

731 582 106, 605 315 681

• kočárky
• autosedačky
• hračky

• oblečení i pro těhulky

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

DĚTSKÝ SECOND HAND

S LU N Í Č KO

Masarykovo nám. 81/7
Za podchodem drogerie Pospíšil
Ot: PO–PÁ 8–17, SO 8–11

VELKÝ VÝPRODEJ

SLEVY 50 %

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

RESTAURACE LAGUNA 
(Pístovice u rybníku)

Otevřeno každou sobotu a neděli
UZENÉ DOBROTY
Z NAŠÍ UDÍRNY

29. 2.–2. 3. 2012
www.laguna-pistovice.cz

Navštivte naše personální oddělení 
v pracovních dnech (po–čt) od 7.00 do 15.00 hod. 
Informace na tel.: 517 578 775, Ing. A. Dobrovolný, 

blíže na: www.fritzmeier.cz

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

česká pobočka německého 
koncernu FRITZMEIER přijme 
do trvalého pracovního poměru:

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 zapracování
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 pojištění
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

Požadujeme:
n kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku

(SOU/SŠ vzdělání technického směru, znalost NJ výhodou, flexibilita, vysoké
pracovní nasazení, schopnost samostatné práce, dobré organizační schopnosti
- vedení malého kolektivu zaměstnanců)

(znalost technické dokumentace a praxe v oboru podmínkou)

(platný svářečský průkaz a praxe v oboru podmínkou)

PŘEDÁK (SVAŘOVNA)

LAKÝRNÍK
(praxe v oboru podmínkou)

Vyškov

ZÁMEČNÍK (PILKY, VRTAČKY, CNC)

SVÁŘEČ (CO2)

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437


