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Hledáte Region na webu? 
Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

Restaurace U PRCKA
Na Hraničkách

O P Ě T  O T E V Ř E N A !
Nabízíme

• POLEDNÍ MENU •
• ŠKOLENÍ •

• OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ •
• SVATBY • POHŘEBNÍ HOSTINY •

• BOWLING •
Telefon: 774 950 707

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Přední výrobce komponentů pro zemědělské,
stavební a manipulační stroje (kabiny, karoserie,
bezpečnostní rámy) přijme do trvalého pracov-
ního poměru vhodné kandidáty a kandidátky na
pozici: 

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

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe minimálně 1 rok na
obdobné pozici výhodou, znalost CAD systémů (Solid Works,
ProE) výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word,
Outlook), komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou, dobré
organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
preciznost.

Náplň práce:
– tvorba technické dokumentace
– zpracování dokumentace podle požadavků zákazníka
– komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
– komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při

implementaci do výroby
– optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových

návrhů a úprav
– řešení technických a technologických problémů ve výrobě

TECHNIK TPV – TECHNOLOG

Požadujeme:
SŠ vzdělání elektro-technického směru, minimálně 3 roky praxe
v oboru, platná vyhl. 50/1978Sb. § 6, flexibilita, vysoké pracovní
nasazení, schopnost samostatné práce, ochotu pracovat ve
směnném provozu.

Náplň práce:
– zajišťuje chod lakovací linky
– udržuje v provozu všechna svěřená elektrická zařízení
– odstraňuje závady na elektrickém zařízení včetně příslušné

evidence
– dává podněty k nákupu potřebných náhradních dílů

ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRO

Strukturovaný profesní životopis zasílejte
na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

VÝSTAVA MALÍŘI DĚTSKÝCH SRDCÍ
Vlastivědné muzeum a muzejní galerie betlémů  ve Švábeni-

cích vás zve na novou velkou výstavu MALÍŘI DĚTSKÝCH
SRDCÍ, a to každou neděli od 15. března do 28. června 2015. Na
výstavě můžete shlédnout nepřeberné množství překrásných
dětských obrázků našich vynikajících malířů 20. století. Ve stálé
muzejní galerii si můžete prohlédnout 1 110 betlémů z mnoha
různých materiálů.

Otevřeno je vždy odpoledne od 13 do 17 hodin. Zároveň si
můžete prohlédnout stálé expozice Vlastivědného i Kostelního
muzea. Muzea a galerie jsou otevřeny vždy v době konání výstav
nebo po ohlášené domluvě se správcem muzea. Vstupné dobro-
volné. Jste srdečně zváni.

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!

PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– PVC, plov. podlahy, shrnovací dveře
– opravy podlah, stěrkování

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

ČALOUNICTVÍ KRULICH

Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.

Velký výběr pot. látek.

Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,

mob.: 604 560 372

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
nabízí

V příjemném prostředí ambulance sdružení či u klientů
doma. Masáže jsou prováděné fyzioterapeutem.

Ceny od 120 Kč

Kontakt: Ing. et Bc. Jana Podrápská
tel: 737 619 207, fyzioterapie@piafa.cz, www.piafa.cz

MASÁŽE VE VYŠKOVĚ
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

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

BRAMBORY
konzumní z Vysočiny za nejlepší cenu ve Vyškově

ČESKÁ JABLKA
cena od 10,90

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Dárky k MDŽ
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437
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)

RYBÍ HODY
z mořským plodů

v Račicích

v RESTAURACI
U PASTORKŮ

PÁ 13. až NE 15. března
Rez.: 517 35 30 30

Nové typy čalouněných souprav, masivních postelí, dvoulůžek a skříní

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

Restaurace Pohoda v Lulči
vás zve

v sobotu 7. března na Oldies party.
Hrajeme hity 80. a 90. let. Začátek ve 20 hodin.

Rezervace na 736 473 838

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

a SEDAČEK

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

Restaurace Kojál ve Vyškově
vás zve na

HAMBURGER VÍKEND
6.–8. 3. 2015

Rezervace tel.: 732 37 66 20

NONSTOP U PRCKA

PÁ 6. 3. 2015 SPÁ 6. 3. 2015 Svátek má Miroslav,vátek má Miroslav,

a proto a proto PIJEME S MÍROUPIJEME S MÍROU
K tanci i poslechu hraje kapela BEZNOT

Začátek ve 20 hodin. Vstup zdarma.

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

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

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

LAKÝRNÍK – prášková lakovna
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení v oboru výhodou

– praxi na uvedené pozici
– práci v třísměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE 
Požadujeme: – vyučení, technického směru výhodou

– manuální zručnost
– práci na jednu směnu


