OVOCE A ZELENINA HLEDÍK
• ZELENINA Z FARMY Ráječek
• rajčata, hlávkový salát, nové zelí, římský salát…

NOVÉ BRAMBORY
• každý den čerstvé, z jižní Moravy

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

Noviny pro Bučovice, Ivanovice n. H., Rousínov, Slavkov a Vyškov
16. července 2020

ročník 27

číslo 15

Zdarma

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

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

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Firma Format 1 spol. s r. o.
v Křenovicích u Slavkova u Brna
přijme následující pracovní pozice:
l ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE CO2, TIG
STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA l OBRÁBĚČE KOVŮ,
FRÉZA l ELEKTROMECHANIKA/MECHANIČKU
NA PÁJENÍ A KOMPLETACI EL. ZAŘÍZENÍ

l

Co u nás můžete očekávat:
• zázemí stabilní firmy
• zajímavou zakázkovou práci
• jednosměnný provoz (pondělí–pátek 6.30–15.00)
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• atraktivní pracovní a platové ohodnocení
Další info: tel.: 739 069 991, 544 22 36 68 www.format1.cz

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA

– peníze ihned na ruku, solidní jednání.

VÝKUP ZLATA

– všeho druhu za nejvyšší ceny, až 1 100 Kč/g

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME, PRODÁVÁME

zlato, zubní zlato, stříbro, elektroniku, nářadí, motorové a elektrické pily,
křovinořezy, sekačky, mob. telefony, notebooky, počítače, sportovní potřeby,
hudební nástroje, obrazy, sošky, zbraně, ledničky, jízdní kola…

Slavkov u Brna, Brněnská 97
Otevírací doba: PO–PÁ 9.00–17.00, SO, NE po tel. domluvě, Tel.: 605 151 548

O B E C R A D S L AV I C E
U V Y Š KOVA
Nabízí k prodeji stavební pozemky

G Parcelní čísla 12, 13, 14, 15 a 16 v k.ú. Radslavičky.
G Minimální kupní cena za 1 m2 je stanovena na
1 500 Kč
Více informací na úřední desce obce nebo na
www.obecradslavice.com Tel.: 517 357 302,
E-mail: info@obecradslavice.com

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

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

LIKVIDACE
PRODEJNY
SLEVA

30–50 %
Od 20. 7. do vyprodání
Vyškov, Brněnská (Prior suterén)

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

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr potahových látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

MG SYSTEM

Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Cena

5 000 Kč/tuna
(možný odběr od 10 kg)

Odběr
Cukrovarská 496/51d
Vyškov
(bývalý školní statek)

Kontakt: 602 705 046, 777 603 370
www.briketyvyskov.cz

E-mail: tanex@seznam.cz

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků

VYRÁBÍME BRIKETY

Prodejna FEROMAT
přijme

prodavače – skladníka.
Nástup možný ihned.
Informace na telefonu: 517 347 862
Žižkova 14, Vyškov

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace
hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

UČITEL/KA ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA
ZKRÁCENÝ ÚVAZEK 0,15 NA DOBU URČITOU DO 31. 8. 2021
Požadujeme:
■ odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle §9 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších
předpisů,
■ trestní bezúhonnost,
■ praxe výhodou.
Životopisy zasílejte do 31. 7. 2020 na e-mail: info@gykovy.cz

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ/POKLADNÍ
Požadujeme:
■ min. SŠ vzdělání ekonomického směru,
■ znalost provozu a hospodaření školních jídelen,
■ organizační předpoklady pro práci ve vedoucí pozici,
■ trestní bezúhonnost,
■ samostatnost, spolehlivost, znalost práce na PC.
Životopisy zasílejte do 7. 8. 2020 na e-mail: info@gykovy.cz
Nabízíme:
nástup od 1. 9. 2020,
■ zázemí stabilní organizace,
■ možnost dalšího vzdělávání v oboru,
■ zaměstnanecké benefity.
■

Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89
Společnost fischer automotive systems, s. r. o.
hledá pro svůj výrobní závod v Ivanovicích na Hané
posilu do týmu

Operátor/ka – ruční montáž
Firma Jatky Bučovice, s.r.o.
s dlouholetou tradicí hledá právě vás!

Hledáme nové kolegy na pozice:
■ Řezník, řeznice (možnost zaučení)
■ Řidič pro nákladní dopravu a pro přepravu zvířat
sk. C,D,E, (možnost zvýšení profesní kvalifikace)
■ Dělník, dělnice do výroby
■ Pracovníky na úklidové práce do provozu
■ Obsluhu myčky nákladních vozů
■ Obsluhu chladícího zařízení
■ Ošetřovatele, ošetřovatelku zvířat
Nabízíme dobré platové ohodnocení, benefity
(prémie, 13. plat, zaměstnanecké balíčky, závodní stravování).
Žádosti posílejte na e-mail: sekretariat@jatkybucovice.cz .
Kontaktní osoba paní Zápotocká – tel. 517 326 133, 720 951 035.

Náplň práce: • Montáž plastových výrobků
• Práce v třísměnném provozu

BRIGÁDA
Operátor/ka – ruční montáž
Náplň práce: • Montáž plastových výrobků
• Práce v třísměnném provozu

Údržbář - elektro
Požadujeme: • Vyhl. 50/1978 Sb. min. §6
• Manuální zručnost
• Práci v třísměnném provozu
Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové
ohodnocení, jistotu zaměstnání ve špičkovém pracovním
prostředí, závodní stravování, firemní oblečení, příspěvek
na dopravu, permanentky na plavání a na masáže, příspěvky
na očkování, flexi passy a mnoho dalších benefitů.
Místo vykonu práce: Ivanovice na Hané
Strukturované životopisy zasílejte
na e-mail: info@fischer-automotive.cz, do předmětu e-mailu
uveďte název pozice.
Kontaktní osoba: Sylvie Chromá, tel.: 702 213 182

