
Noviny pro Bučovice, Ivanovice n. H., Rousínov, Slavkov a Vyškov
31. května 2012                    ročník 19                    číslo 20                  Zdarma

Obchodní dům Dukelská, 

Vyškov, tel.: 517 330 427

! N O V É  A K Č N Í  Z B O Ž Í !

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci 
v moderním závodě potom přijďte mezi nás

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově 
hledáme vhodného kandidáta na pozici:

EKOLOG
Požadujeme: – VŠ v oboru ekologie, nebo v oboru chemie a technologie

ochrany životního prostředí 
– praxi na pozici podnikového ekologa min. 3 roky
– orientaci v právních předpisech dané oblasti
– dobrou znalost průmyslové ekologie

Náplň práce: – nakládání s odpady podle příslušných norem
– komunikace s orgány státní správy v oblasti ochrany živ.

prostředí
– kategorizace nebezpečných chemických látek a přípravků
– zajištění agendy v souvislosti s ochranou ovzduší
– evidence a hlášení spotřeby a vypouštění odpadních vod

Nabízíme: – zázemí silné prosperující společnosti
– práci v moderním prostředí s nejmodernějším technic-

kým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě v Komořa-

nech i Rousínově
– velmi dobré autobusové spojení

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti

Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin
případně zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:

sknapova@edpsro.cz

Další informace naleznete na stránkách www. edpsro.cz

Každý měsíc věnován tématu týkající se zdraví. Každou středu ochutnávky.
Oslavte den dětí 1. června 2012 k nákupu sladká odměna pro děti

Společnost WOODPROGRESS, s. r. o.
přijme nové pracovníky na pozice:

TESAŘE a MONTÉRY DŘEVOSTAVEB
Zaměstnání na HPP, vyučen v oboru výhodou – nikoliv podmínkou.
Možnost zapracování s nutným zájmem o učení nových technologií staveb.

Kontakt: E-mail: info@woodprogress.cz, tel.: 776 112 243

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

Jablka (5 druhů)… cena od 15,90 Kč

Rajče, kedlubny, led. salát…

Sudové víno (9 druhů)… Cena od 34 Kč

České zboží

KOLOČAVA 
v zámecké zahradě 

Na muzikálovou baladu KOLOČAVA, autorů Petr Ulrych a Sta-
nislav Moša, můžete zajít 16. června 2012 do zámecké zahrady ve
Slavkově u Brna.

Český muzikál Koločava vy -
chází z románu Ivana Olbrachta
Nikola Šuhaj loupežník. Insce-
naci živě doprovází skupina
Javory v čele se zpěváky, souro-
zenci Hanou a Petrem Ulrycho-
vými. Významnou úlohu hrají
také filmové dotáčky Dalibora
Černáka podle scénáře Stanisla-
va Moši, které inscenaci přibližují
produkcím Laterny Magiky.

Premiéra tohoto představeni
proběhla již 7. září 2001 na
prknech Městského divadla Brno
a hraje se dodnes s velkým úspě-
chem.

Vstup do zámecké zahrady
bude v den konání akce umožněn
od 17.00 hodin, aby mohli
návštěvníci nasát příjemnou
atmosféru tohoto krásného místa

a občerstvit se v připravených
stáncích. Samotné představení
začne ve 20.30. Na místě je mož-
nost sezení pouze na vlastních
dekách, stoličkách apod.

Předprodej vstupenek zahájen
za zvýhodněnou cenu 300 Kč.

Prodejní místa:
Slavkov u Brna – Tabák Šafá-

řová, Palackého nám. 79; Kavárna
UTemplu, Koláčkovo nám. (po 18.
hod.),Zámek Slavkov – Austerlitz,
Palackého nám.1, 684 01 Slavkov
u Brna, tel.: 544 227 548, e-mail:
hanouskova@zamek-slavkov.cz.

Cena vstupného na místě v den
konání akce 400 Kč; děti do 10
let zdarma.

Více informací a případné
dotazy na www.mk-pro mu sic.cz
a www.zamek-slavkov.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – Oblastní spolek – Lípová 2, VYŠKOV
pro

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která

poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální

pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

H U M A N I TÁ R N Í  S B Í R K U
➢ Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

➢ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

➢ Látek (minimálně 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)

➢ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – NEPOŠKOZENÉ
➢ Peří, péřových a vatov. přikrývek, polštářů, dek, spacích pytlů

➢ Veškeré nepoškozené obuvi

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, znečištěný a vlhký
textil, matrace, koberce, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní

kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční:

dne: ve středu 6. června 2012 
čas: 10.00–17.00 hod. 
místo: VYŠKOV – Palánek 417/74 

(bývalé jesle na Palánku – směrem k zámecké zahradě)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 517 348 606, 606 512 820

Nábor nových hráčů

LETNÍ AKCE!
30 minut KAVITACE

za 450 Kč
TETOVÁNÍ

od 500 Kč

Rousínov, tel. 603 722 613

ZAHRADNÍ CENTRUM VYŠKOV
Největší výběr trvalek, letniček a jiných rostlin ve Vyškově

Vedle KAUFLANDU (www.artflorist.webnode.cz)


