
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Masáže Renata Suchánková
Rekondiční, havajská, 

lávové kameny, baňkování a další
CAMBRIDGE DIET

Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

Žaluzie a veškerá stínící technika, prodej, opravy
Okna, dveře, PVC, Euro, gar. vrata Hörmann

Akční ceny, kvalita, nezávazné ocenění, rychlé dodání
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

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

OVOCE ZELENINA HLEDÍK

Výdej objednaných 
sadbových brambor

hnojiva, substráty, přípravky na ochranu rostlin

postřikovače, rozmetadla, drobná zahradní mechanizace

OOKRASKRASNÉNÉ TRÁVYVY A TRVALKALKYOKRASNÉ TRÁVY A TRVALKY

DEKORATIVNÍ KAMENYDEKORATIVNÍ KAMENYDEKORATIVNÍ KAMENY

OSIVA ZELENINY A LETNIČEK,OSIVA ZELENINY A LETNIČEK,
JARNÍ CIBULOVINYJARNÍ CIBULOVINY

OSIVA ZELENINY A LETNIČEK,
JARNÍ CIBULOVINY

AGROSTIS Trávníky, s.r.o., 
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice, 

Tel.: 517 370 607, mobil: 773 826 682, 739 451 170
e-mail: agrostis@agrostis.cz

www.agrostis.cz

Časopis Zahradnická kuchařka
se slevovými kupóny na substráty v prodeji.

BOHATÁ NABÍDKA TRAVNÍCH SMĚSÍ
ZA NÍZKOU CENU

SLOVÁCKÁ
VINOTÉKA
11 odrůd vín od 34 Kč
Sídl. Osvobození 49, Vyškov

JSME PŘÍMO VÝROBCI

Zkraťte si čekání na autobus
v našem kadeřnictví

LAARY FARRY SALON
(pro dámy i pány)

autobusové nádraží 
(J. Wolkera 1/416) Vyškov

Tel.: 728 567 624
LAARYFARYSALON@gmail.com

Krása je mocná čarodějka

• obkladačské práce
• montáž sádrokartonů
• rekonstrukce bytů a domů
• plovoucí podlahy
• veškeré stavební práce
• poradenství

STAVEBNÍ ČINNOST

Tel.: 608 383 986
Fax: 517 383 986

dus.dolezel@seznam.cz

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

DRŮBEŽ KOZLANY – PYTELA

bude prodávat od 31. března

NOSNÉ KUŘICE
PO–SO 9–12 hodin

Tel.: 723 053 348, 517 383 125

hledají sezónní
zaměstnance (brigádníky)

na práci s křovinořezem, plotostřihem, pletí a výsadbu záhonů.
ŘP výhodou. Bližší informace na telefonním čísle 732 283 871 nebo 517 346 464.

na dámskou italskou 
módu podnikové prodejny
až do vyprodání zásob.

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

Od 16. 3. 2012

50% sleva

70% sleva

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 městských

bytů formou výběrového řízení.

Jedná se o byty:

– 0+1, č. b. 26,
v domě na ulici Puškinova 490/2 ve Vyškově

– 1+1, č. b. 72,
v domě na ulici Puškinova 490/2 ve Vyškově

– 1+1, č. b. 310,
v domě na ulici Albrechtova 587/16 ve Vyškově

– 3+1, č. b. 13,
v domě na ulici Palánek 193/28 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).

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

česká pobočka německého 
koncernu FRITZMEIER přijme 
do trvalého pracovního poměru:

TECHNIK CHEMICKÝCH PROCESŮ
VŠ/SŠ vzdělání chemického zaměření, znalost technické dokumentace
výhodou, velmi dobrá znalost práce na PC, znalost AJ  nebo NJ podmínkou,
vysoké pracovní nasazení, ochota učit se nové věci. Náplní práce budou
chemické rozbory a udržování lázní v parametrech, technologie barev
a lakování, technologie lepení, aktivní účast při zavádění nových chemických
procesů, řešení aktuálních problémů na lakovací lince.

PRACOVNÍK TECHNICKÉ KONTROLY
SŠ vzdělání technického směru, praxe v oblasti kontroly a znalosti v oblasti
lakování a povrchových úprav velkou výhodou, komunikativní znalost NJ/AJ
(AJ preferován), znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook), orientace
v technické dokumentaci, základní znalost principů QMS a EMS, znalost ISO
9001, ŘP sk. B, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné
práce, ochotu pracovat ve třísměnném provozu.

Vyškov

ÚDRŽBÁŘ (LAKOVNA)
SOU/SŠ vzdělání technického směru, praxe s opravami různých zařízení a strojů
podmínkou, znalost technické dokumentace, velmi dobrá znalost práce na PC,
znalost NJ nebo AJ výhodou, flexibilita a ochota pracovat ve směnném provozu,
preciznost, schopnost samostatné práce, ochota učit se nové věci. Náplní práce
budou převážně opravy zařízení a udržování lakovací linky v provozu.

Strukturovaný profesní životopis zasílejte 
v českém a anglickém nebo německém jazyce na adresu 

společnosti k rukám Ing. Aleše Dobrovolného, 
e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

PRÁDELNA • MANDLOVNA • ŽEHLÍRNA
Marie Horáková

Nádražní 11, Vyškov, tel.: 517 348 915

Zavedené služby praní, mandlování ložního 
a žehlení osobního prádla, kulmování zavinovaček

rozšířila o chemické čištění oděvů.

Otevírací doba: Po a Pá 7–16 hod., Út, Stř. Čt: 7–17 hod.

Firma Böttcher Vyškov

hledá

vyučeného soustružníka

Pracovní a platové podmínky při ústním pohovoru

Kontakt na tel. 517 326 531
NÁSTROJAŘ LISOVNY (KOVŮ; PLASTŮ)

Požadujeme:     • Vyučení, technický obor
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Znalost procesu lisování – výhodou
                      • Znalost práce na PC
                      • Orientace ve výkresové dokumentaci a výkresech
                      • Kovy – Znalosti v oboru obrábění kovů (soustružení, frézovaní, broušení,

leštění) 
                      • Schopnost práce s vysokou přesností, manuální zručnost, preciznost
                      • Samostatnost, odpovědnost, důslednost, chuť učit se novým věcem
                      • Kovy – Ochotu pracovat v třísměnném provozu
                      • Plasty – Ochotu pracovat ve 12hodinovém provozu
                      • Plasty – Znalost vstřikovacích procesů na plastech – výhodou

Náplň práce:     • Kovy – Provádění nástrojařských prací při výrobě a opravách nástrojů
(údržba, přestavby, čištění nástrojů).

                      • Plasty – Provádění nástrojařských prací při výrobě a opravách nástrojů pro
výrobu elektromechanických součástek a forem při zpracování plastů.

                      • Spolupráce při řešení technických problémů na nástrojích a při objednávání
náhradních dílů k nástrojům.

                      • Spolupráce při řešení technických problémů k opravě forem.
                      • Provádění preventivní údržby nástrojů a analyzování příčin vzniku poruch na

nástrojích. 
                      • Udržování aktuální doprovodné dokumentace k nástrojům a dat v PC

databázích.

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti; 
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení; 
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace; 
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů.

Víme jak ohodnotit Vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie až
30%, 5. týdnů dovolené.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., Personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nás také kontaktovat na tel. čísle 517 577 733 nebo předat Váš životopis osobně na recepci naší
společnosti. 

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí?

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Pro výrobní závod ve Vyškově, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

NOVÁ OČNÍ AMBULANCE

MUDr. HANA HRUBÁ
Purkyňova 36, Vyškov

POLIKLINIKA U NEMOCNICE VYŠKOV
4. patro

Tel.: 517 315 542
E-mail: ocniordinaceproxima@gmail.com

VYŠETŘENÍ IHNED NEBO
V KRÁTKÉ OBJEDNACÍ DOBĚ

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
(poj. VZP – 111, ZPMV – 211)

Restaurace „ZÁLOŽNA“ v Rousínově
Vás zve na 

zvěřinové speciality
ve dnech 23.–25. března 2012

rezervace na tel. 605 161 777
nebo 775 652 906

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

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

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

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

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

RESTAURACE LAGUNA 
(Pístovice u rybníka)

(pá) 9.–(ne) 11. 3.
UZENÉ DOBROTY Z NAŠÍ UDÍRNY

(so) 10. 3. od 19. hod.
vystoupení písničkáře Z. VĚTROVCE

Rezervace na tel.: 608 206 344

RESTAURACE 7NEBE
(v areálu Aquaparku Vyškov)

pořádá ve dnech
5. 3.–11. 3. 2012

VEPŘOVÉ
HODY

+
VENKOVNÍ PRODEJ 

ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437


