
KOUPELNOVÉ STUDIO
STAVEBNINY

Otevřena nová prodejna obkladů a dlažeb.

Zákazníkům nabízíme:
• prezentaci vzorových koupelen
• obklady, dlažby, zařizovací předměty
• laminátové plovoucí podlahy, PVC
• umělý obkladový kámen VASPO
• široký sortiment ukončovacích profilů
• stavební chemii Ceresit
• lepidla, zateplovací systémy Baumit
• 3D grafické návrhy

ESMAT s. r. o.
Cukrovarská 478/55
682 01 Vyškov
 517 330 080
E-mail: info@esmat.cz

Prodejní doba:
Po–Pá 7.00–17.00
So 7.00–11.30

Pekárna

školní
statek

Brněnská

Žaluzie, sítě, markýzy, okna, vrata + veškeré zastínění + opravy
KAŽDOU konkurenci porazíme kvalitou, rychlostí a CENOU!

Nezávazné zaměření, ocenění a doprava ZDARMA.
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

VYKUPUJEME EL. KABELY
– od občanů i firem

– u většího množství zajistíme dopravu

JSME FINÁLNÍ ZPRACOVATEL 
= NEJVYŠŠÍ CENY!!!

Tel.: 608 889 898
E-mail: dokr1@seznam.cz

NOVĚOTEVŘENO

3+kk a větší, cena včetně pozemku

od 1 866 000,–
1+kk až 4+kk cena od 1 131 000,–
sklep • výtah • terasa • balkon

PRODEJ NÍZKONÁKLADOVÝCH
RODINNÝCH DOMŮ

HODĚJICE u SLAVKOVA u BRNA

603 568 608 • jana.srncova@re-max.cz

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

DOPRODEJ NOVÝCH
MODERNÍCH BYTŮ
ROUSÍNOV

725 392 726 • kvetoslava.plimlova@re-max.cz

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
Koupelny, terasy, schodiště.

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

STAVEBNÍ PRÁCE
Zateplení, sádrokartony, zednické práce.

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

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

ZÁPADNÍ TATRY 
– turistika, 20.–23. září,

1600 Kč, ubytování+doprava, odjezd
Vyškov, info: lidarik.m@seznam.cz

TESAŘSKÉ PRÁCE
Vazby, pergoly, altánky
okrasné ploty, podhledy.

Tel.: 606 420 243
www.tesarstviholub.cz

Tajemník 

Městského úřadu Vyškov

vyhlašuje výběrové řízení na místo:

– referent stavebního úřadu

Podrobné informace na adrese www.vyskov-mesto.cz

RESTAURACE LAGUNA
PÍSTOVICE U RYBNÍKA

4.–8. 7. 2012
VOČKOVO VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

PRO DĚTI PŘIPRAVENO:
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ S TRAMPOLÍNOU, BROUZDALIŠTĚ, 

DĚTSKÉ MENU, TOČENÁ ZMRZLINA
+ OPÉKÁNÍ VEPŘOVÉ KÝTY

(PO CELOU DOBU KONÁNÍ AKCE)
+ SO 7. 7. LETNÍ NOC (DJ CORONA) OD 21.00 HOD.

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:
n zajímavé mzdové podmínky a širokou škálu benefitů
n 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:
n mají zkušenosti z oblasti kovovýroby či je oblast práce

s kovem jejich zájmovou činností 
n 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

n se dokáží orientovat v technické dokumentaci
n 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:
n příprava pracoviště včetně vychystání dílů pro svařování
n očištění, broušení a příprava ploch před svařováním
n 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


