
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)

Hledám pronájem obchodních prostor
pro zřízení obchodu, plocha 30–50 m2.
Upřednostňuji přízemí s výlohou a sociál-
ním zařízením. 
Poloha nejlépe v centru Vyškova či v blízkém okolí
náměstí. 
Předpokládané otevření duben–květen 2012. 

Kontakt: 777 141 597, e-mail: e-care@seznam.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Srdečně vás zveme na

VIII. REPREZENTAČNÍ PLES
V pátek 17. února 2012 od 20 hodin

ve velkém sále Posádkového domu armády ve Vyškově

Hudba: Impuls

Pořádající: SOŠ a SOU, Vyškov, Sochorova 15

pod záštitou o.p.s. EDUKA

Program: Zahájení slavnostní polonézou,

irské tance Démáirt, mažoretky, tombola.

Ovo - Imont, spol. s r. o. nabízí kvalitní certifikované

SADBOVÉ BRAMBORY
ve stupni množení A, B (C1, C2) pocházející výhradně z ČR z Vysočiny
velmi rané – Colette, Impala, Magda, Monika, Rosara
rané – Adéla, Elfe, Marabel, Belana, Karin, Dali
polorané – Secura, Ditta, Jelly, Lolita, Agria, 

červené Red Anna, Laura a Keřkovské rohlíčky
Balení 25 kg, cena 12,40 Kč/kg 
Balení 10 kg, cena 13,50 Kč/kg – pouze druhy Magda, Monika,
Marabel, Karin, Lolita, Red Anna (možnost množstevních slev).
Konzumní brambory balení 25 kg, cena 4,80 Kč/kg.
Sadbu objednávejte v pondělí až pátek 9.00–16.00 hodin na tel.: 517 358 926,
mobil: 728 104 255, 732 848 619 do středy 15. 2. 2012!
Volně k prodeji nabízíme hnojiva, substráty, jablka, postřiky a marmeládu.
Výdej sadby a volný prodej v pátek 24. února 2012 od 13.00 do
15.00 hodin nebo později vždy v prac. dny od 13.00–14.00 hodin
v areálu ZD Agros Dědice, ulice Jízdárenská, Vyškov 2, hala vpravo nahoře.
Podrobné informační letáky jsou k dispozici na webových stránkách 
www.ovoimont.cz nebo v prodejně potraviny – bistro Gryc, Dědická 68, Vyškov,
tel.: 511 137 933, kde je možno zboží také objednat. Rovněž zde vykupujeme
suchá vlašská jádra, cena 115 Kč/kg.

KONSTRUKTÉRA
Naše konstrukční oddělení se zabývá projektováním vnějšího a vnitřního
krytování strojů a hlavně vývojem teleskopických krytů pro obráběcí stroje.
Do všech těchto činností budete aktivně zapojen. Řada zakázek je u nás
realizována formou projektů a i Vy můžete být platným členem produktivního
projektového týmu.

Umíte pracovat v parametrickém 3D CAD programu (nejlépe v Solid Edge
ST3)? Umíte se pohybovat v prostředí Windows? Máte alespoň pasivní
znalost jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, ruština)?

Pak Vás u nás čeká nejen samostatné řešení úkolů, ale i práce ve flexibilním
týmu s vysokým pracovním nasazením.

Tato pozice je pro Vás výzvou! Budete se podílet na dalším rozvoji naší
výroby, poskytneme Vám nadstandardní možnosti dalšího vzdělávání
a v případě výrazných úspěchů i vysoké ohodnocení Vaší práce. O své
zaměstnance se dobře staráme! Poskytujeme jim řadu benefitů – stravenky,
týden dovolené navíc, příspěvky na penzijní a životní připojištění. Pravidelně
pořádáme sportovní a společenské akce.

Ještě více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických procesů,
přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:
Romana Sobotková, personalistka, tel.: 517 321 368, e-mail: sobotkova@hestego.cz

Nástup ihned!!!

CHCETE TVOŘIT, HLEDAT NOVÁ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ, 
ZABÝVAT SE PRŮMYSLOVÝM DESIGNEM?

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY 
SE ROZVÍJEJÍCÍ STROJÍRENSKÁ FIRMA

hledá

Totální výprodej!! Likvidace zboží !

SlevaSleva na na všechno všechno zboží zboží 3030––40 %40 %

Železářství MIVALL
Akce trvá do Kpt. O. Jaroše 281/2
vyprodání zásob!! Vyškov 682 01

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

OVOCE ZELENINA HLEDÍK
!!Přijímáme objednávky na sadbové brambory!!

(kvalitní sadba z Petrovic na Vysočině)

Česká jablka, největší výběr ve Vyškově cena od 14,90 Kč
Český česnek 189 Kč
Čerstvá pažitka 19,90 Kč

Hotel, restaurace U zlaté rybky 
v Tučapech

Vás zve na:

Maškarní ples 11. 2. 2012 živá hudba, tombola, ohňostroj

Valentýna 14. 2. 2012 Valentýnské menu o třech chodech

Duo Procházkovi 17. 2. 2012
Záviš 2. 3. 2012
Info a rezervace 739 610 847, 517 332 047
www.uzlaterybky.cz • hotel @uzlaterybky.cz

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

Hanácká osiva, s. r. o.
Rostislavova 765, 683 23 Ivanovice na Hané

hledá zaměstnance do prodejny ve Vyškově na pozici

prodavač/ka

Očekáváme: samostatnost, svědomitost, flexibilitu
vzdělání v oboru prodavač
komunikační dovednosti na vysoké úrovni
znalost práce na PC a zahrádkářského
sortimentu výhodou

Nabízíme: zázemí stabilní firmy
dlouhodobou perspektivu
odpovídající finanční ohodnocení

Životopisy zasílejte na adresu ekonom@hanackaosiva.cz
nebo Hanácká osiva, s. r. o, Purkyňova 2, 682 01 Vyškov

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.

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

ZVĚŘINOVÉ HODY
V RAČICÍCH
Pátek 27. až 

neděle 29. ledna
v restauraci 
U Pastorků.

Rez.: 517 353 030

Firma OTECO CZ spol. s r. o.
pro provoz v Bučovicích

přijme:

MISTR 
STROJÍRENSKÉ 

VÝROBY
vzdělání SPŠ, nutná praxe,

samostatnost, práce s lidmi

Tel.: 517 383 506, 519
E-mail: sklad@oteco.cz

VIZÁŽISTIKA A BARVOVÉ PORADENSTVÍ
Líčení: denní, večerní, svatební

Stylistika, prodej kosmetiky STAGE LINE
Dárkové poukazy

Kateřina Novotná, 737 634 357

KOSMETIKA QUEEN
nabízí nové služby:
– chemický peeling, mesosystem
– čokoládovou masáž obličeje
– remodelační ošetření břicha
Každý měsíc spec. akce:
mesobotox, kavitace, fotodepilace a další.

Info, objednávky:
B. Němcové 8, Vyškov. Tel.: 775 142 033

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

• 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

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


