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Hledáte Region na webu? 

Už ho najdete!

www.novinyregion.cz



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 a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení,
firemní akce pro zaměstnance, zvýhodněné telefonní tarify,
příspěvek na stravování, jídelna v závodě v Komořanech
i Rousínově.

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:

pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách

www. jobsedp.cz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC 
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

(případně praxi v oboru),
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

MANIPULANT 
VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ

Požadujeme: – vyučení
– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

LAKÝRNÍK,
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení 

– práci ve třísměnném provozu
– zručnost, spolehlivost

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
DĚLNÍK KOVOVÝROBY – manipulant
Požadujeme: – vyučení 

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřů

Purkyňova 143/18, Vyškov, mobil: 733 149 010, e-mail: atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

Slavkov u Brna: Byt s dispozicí 3+kk o velikosti 74 m2 v bytovém
domě č. 2 na Slovanské ulici. Vlastní parkovací stání, nízko -
energetická montovaná dřevostavba se sedlovou střechou.
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 157 600 Kč

Rousínov: prodej zděné podsklepené udržované chatky. Vrtaná
studna  a elektřina v chatce. Celková plocha pozemku je 393 m2.
Možnost přikoupení sousedního obecního pozemku o vel. 140 m2.

Makléř: 725 025 916 Cena: na vyžádání

Vážany nad Litavou: zemědělská budova o výměře 1073 m2, 2
km od Slavkova u Brna. Lze využít k podnikání nebo jako skladové
prostory, půdní prostory. Součástí prodeje pozemek 1.690 m2.

Makléř: 733 149 014 Cena: 2 863 350 Kč

Chválkovice: RD 3+1 se zahradou a dílnou. V přízemí: kuchyně,
obývací pokoj, ložnice a dětský pokoj. Vytápění plynovým kotlem.
Možnost  půdní vestavby. Parkování v uzavřeném průjezdu.
Makléř: 733 149 014 Cena: 1 084 700 Kč

Vyškov: nadstandardní RD se 2 byty a garáží. V přízemí byt
2+1. V podkroví prostorný byt 4+1. Kuchyňská linka a spo-
třebiče zůstávají. Objekt chráněn zabezpečovacím systémem.
Makléř: 602 542 995 Cena: na vyžádání

Hoštice-Heroltice: nabízíme pozemek o rozloze 1750 m2

s výrobní halou o vel. 250 m2. Objekt je vhodný na výrobu,
sklad, pneuservis či autoservis. Více informací u makléře.

Makléř: 725 025 916 Cena: 1 273 000 Kč

Dražovice: nadstandardní RD k bydlení i podnikání, po kom-
pletní rekonstrukci, prostory pro podnikání vybudovány nově,
sauna, posezení, krásný dvorek, vlastní studna, bazén.
Makléř: 733 149 032 Cena: na vyžádní

Kozlany:  RD včetně zahrady, určený k rekonstrukci. Možno využít
i k chovu zvířat nebo ke komerčním účelům, rozsáhlé půdní pro-
story – rozšíření bydlení. Celková plocha 1549 m2, zahrada 804 m2.
Makléř: 733 149 013 Cena: 1 168 000 Kč

Doloplazy: RD 1+1 o CP 566 m2 s garáží, dvorem a zahradou
o výměře 337 m2. Vytápění řešeno kamny na tuhá paliva, na
dvoře kůlna a udírna. V obci: školka, lékárna, obchod, lékař.

Makléř: 733 149 015 Cena: 310 500 Kč

Rychtářov: stavební pozemek o rozloze 868 m2 v klidné části
obce. Rozměr  23 x 38 m. Veškeré IS jsou v blízkosti pozemku.
Podmínkou výstavba RD typu bungalov. Krásná příroda v okolí. 
Makléř: 733 149 034 Cena: 772 600 Kč

Drnovice: prodej RD se zahradou – možnost
rozšíření do dvora. Stání pro auto před domem.
Uliční šíře 17 m. Plocha pozemku 395 m2. 
Makléř: 733 149 034 Cena: 700 000 Kč

Dětkovice: RD 2+1 se zahradou a přístavky. Dům v udržovaném
stavu, plocha  986 m2. Vytápění plynovým kotlem, voda obecní,
vlastní studna. Možnost rozšíření do dvora nebo do podkroví.

Makléř: 733 149 034 Cena: 784 700 Kč

Moravské Prusy:  RD 6+1 se zahradou a garáží, část. podsklepen.
Dispozice:  v přízemí tři místnosti, kuchyň, koupelna a WC, funkční
kachlová kamna. V patře tři pokoje. Hospodářské budovy ve dvoře.

Makléř: 604 115 507 Cena: 1 390 750 Kč

Moravské Prusy: k prodeji rodinný dům se zahradou v pů-
vodním stavu. V horním patře 3 + 1 a v přízemí 3 pokoje, ku-
chyň, WC a koupelna. V obci mateřská škola, obchod a pošta. 

Makléř: 604 115 507 Cena: 1 084 700 Kč

Opatovice u Vyškova: RD 4+1 s rozlehlou zahradou, půdou askle-
pem. Užitná plocha 100 m2. Vytápění plynovým kotlem a krbová
kamna, půda, sklep. Dům určený k trvalému bydlení či rekreaci.

Makléř: 604 115 507 Cena: 1 272 600 Kč

Dětkovice: RD s průjezdem na zahradu. V přízemí dva pokoje
s kuchyní, v patře další dva pokoje. V domě elektřina, plyn
a voda z vlastní studny. Celková plocha pozemku je 903 m2. 

Makléř: 725 025 916 Cena: 499 500 Kč

Vyškov: DB 3+1, 79 m2, ve 4NP po revitalizaci. Byt v původním
udržovaném stavu, plovoucí podlaha, plastová okna, balkon,
sklep, žádaná lokalita-ulice Hybešova. Parkování před domem.

Makléř: 733 149 015 Cena: 1 304 415 Kč

ROZŠIŘUJEME KOLEKTIV MAKLÉŘŮ, PŘIDEJTE SE K NÁM.

Pístovice: k prodeji stavební pozemek v zástavbě RD, veškeré IS blízko
hranice pozemku. Pozemek  vhodný ke stavbě RD. Jedná se o místo
s krásným výhledem na Pístovickou riviéru a do okolních lesů.

Makléř: 733 149 032 Cena: 660 500 Kč

Přijděte do kanceláře:
• pomůžeme vám prodat či

pronajmout vaši nemovitost 
• pomůžeme vám při exekuci

vaší nemovitosti
• pomůžeme vám s financováním

nemovitosti
• zajistíme výkup zadlužených

nemovitostí

Realitní kancelář RE/MAX Atraktiv 
je v provozu i přes probíhající

stavební práce.

SLEVA SLEVA

SLEVA

• 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

Vyhlášení termínu provedení
ochranné deratizace

Odbor životního prostředí
MěÚ Vyškov vyhlašuje na
základě ustanovení čl. 3 vyhláš-
ky města Vyškova č. 3/2003,
„O PODMÍNKÁCH PROVÁ-
DENÍ KOMPLEXNÍ VELKO-
PLOŠNÉ SPECIÁLNÍ
OCHRANNÉ DERATIZACE
NA ÚZEMÍ MĚSTA VYŠ-
KOVA“, termín provádění
ochranné deratizace. 

Deratizace bude provedena
za podmínek uvedených ve
vyhlášce v termínu od 30. 3.
2015 do 17. 4. 2015. Informaci
o provedené deratizaci oznámí
písemně nebo elektronicky

povinná osoba na OŽP MěÚ
Vyškov, nejpozději do 30. 4.
2015. Zároveň žádáme všechny
subjekty o postoupení tohoto
oznámení svým provozovnám
na území města Vyškov.

Výše uvedená vyhláška je
k dispozici na webových strán-
kách města Vyškova nebo v tiš-
těné formě na MěÚ Vyškov,
odbor životního prostředí,
Ing. Vrbacký, dv. 112, tel.
517 301 549. 

RNDr. Jiří Kutálek,
Vedoucí odboru ŽP

MěÚ Vyškov

PNEUSERVIS
vám nabízí:

• profesionální přezutí vašeho vozu
• ceny pneu srovnatelné s nejlevnějšími

internetovými obchody
Tel.: 777 740 491

Kontaktní osoba: Michal Jünger
Sídlíme ve Vyškově na Kroměřížské ulici č. p. 2

(vedle hotelu Atrium)

Od 1. 4. do 30. 4. Otevřeno
PO–PÁ 7.00–17.00, SO 7.00–13.30

Přezouváme i v systému TPMS
Možnost úhrady platební kartou

Nabídka vyškovského zooparku

Všichni jsou dočasně umístěni
ve vyškovském zooparku, 

tel.: 517 346 356, 725 726 374. 

Možno i nahlédnout na webové
stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme nové majitele:

Pes křížence rotvailera. Je velmi
ostrý. Není vhodný pro nezkušené-
ho chovatele. 

Fenka NO – středního věku. Velice
hodná.

Střední chlupatý kříženec – pes.
Mladý, na děti a lidi velice hodný
a lehce ovladatelný, ale nesnáší se
s jinými psy. 


