
Společnost pronajme plně vybavenou

kuchyň s vinárnou, restaurací a salonkem

k provozování hostinské činnosti

v lukrativní části

Vyškova – Masarykovo náměstí.

Celková plocha 118 m2 + zázemí.

V případě zájmu volejte 739 681 248

ProvádímeProvádíme

ekologickou likvidaci vozidelekologickou likvidaci vozidel

– odvoz autovraku zdarma– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977Tel.: 605 082 977

Provádíme

ekologickou likvidaci vozidel

– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

MUDr. Libor Němec
oznamuje pacientům

změnu sídla
oční ambulance 

do přízemí budovy
STOMAPED, s. r. o., na
ulici Puškinova, číslo 63,
(dříve dětská poliklinika)

od 1. 6. 2012.
Objednání a info na tel. č.
517 444 555, 720 627 177

Město Vyškov
na základě rozhodnutí Rady města Vyškova a v souladu s Pravidly 
o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje
záměr pronájmu městského

bytu formou výběrového řízení.

Jedná se o byt:

– 1+kk, č. b. 9, v domě 

na ulici Víta Nejedlého 462/40 ve Vyškově

– 1+1, č. b. 7, v domě 

na ulici Brněnská 117/5 ve Vyškově

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám
podají pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ Vyškov,
a dále jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
Města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).

Pouze na Vyškovsku
Pro všechny i ženy na MD možnost ručit
i družstevním bytem

80 000 od 1 600 kč
200 000 od 3 800 kč
1 milion. od 5 890 kč

Tel.: +420 775 225 367
rpsn od 9,99 % 

14. června 2012        ročník 19        číslo 22         Zdarma

STAVEBNÍ PRÁCE
Zateplení, sádrokartony, zednické práce.

Tel.: 608 383 986
dus.dolezel@seznam.cz

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
Koupelny, terasy, schodiště.

Tel.: 608 383 986
dus.dolezel@seznam.cz

Obchodní dům Dukelská, 

Vyškov, tel.: 517 330 427

! N O V Á  K O L E K C E  N Á B Y T K U !

DRŮBEŽ KOZLANY - PYTELA
objednává 

nosné kuřice, 
prodej 

čerstvých vajec.
Tel.: 723 053 348, 517 383 125

Hotel U zlaté rybky 

v Tučapech u Vyškova vás zve na:

20. 7. 2012 – MUDr. Radim Uzel 

– beseda se sexuologem

www.uzlaterybky.cz • mobil: 739 610 847

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

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 vhodné kandidáty na pozice:

vývojový konstruktér
Požadujeme: – VŠ/ SŠ strojního směru

– znalost 3D konstruování s orientací na plechové díly
– práce v systému Solid Works vítána
– cit pro design
– AJ příp. NJ na komunikativní úrovni slovem i písmem
– řid. B, bezúhonnost

technik vývoje
Požadujeme: – SŠ/ÚSO se zaměřením elektro-slaboproud

– znalost technologických a výrobních procesů
– manuální zručnost
– velmi dobrá znalost práce na PC
– AJ příp. NJ na komunikativní úrovni slovem i písmem
– řid. B, bezúhonnost

programátor
Požadujeme: – VŠ v oboru IT, případně příbuzných oborech

– znalost programování v jazyku C/C+
– zkušenosti s programováním graficky bohatých uživatel-

ských rozhraní na Linux a aplikací pro síťové komunikace
(server/klient)

– zkušenosti s QT a / nebo Mono Framework na Linux
– schopnost práce v týmu
– AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem, NJ vítán
– řid. B, bezúhonnost

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

ším technickým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě

v Komořanech i Rousínově
– velmi dobré autobusové spojení

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete poža-
dované 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

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 pozici:

Nabízíme:
■ zajímavé mzdové podmínky a širokou škálu benefitů
■ kariérní postup na dobře ohodnocenou a na pracovním trhu žádanou pozici

svářeče včetně opatření příslušných svářecích certifikátů

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

Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří:
■ mají zkušenosti z oblasti kovovýroby či je oblast práce

s kovem jejich zájmovou činností 
■ jsou manuálně zruční, mají základní znalosti v oblasti

svařování a dokáží se rychle naučit a orientovat v činnostech
a pracovních postupech týkajících se svařování kabin

■ se dokáží orientovat v technické dokumentaci
■ mají zájem pracovat na úseku svařovny a chtějí se do

budoucna stát kvalifikovanými svářeči, což je jedna z nejlépe
ohodnocených pozic ve firmě.

Náplň práce:
■ příprava pracoviště včetně vychystání dílů pro svařování
■ očištění, broušení a příprava ploch před svařováním
■ vyrovnávání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku

s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení

POMOCNÝ SVÁŘEČ (CO2)

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

Využijte jedinečnou nabídku
internetu s 50% slevou!
Internet do notebooku tak získáte
již od 124,– měsíčně.
Akce platí jen od 15.–21. 6.

Dobrovského 3
Budova VZP
Vyškov


