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K dispozici bude 41 garáží o velikosti 18 m2 s možností jejich uzavření
sekčními garážovými vraty případně garáží otevřených.
Společnost AZ Real nabízí možnost koupě do osobního vlastnictví nebo
dlouhodobý pronájem.
V případě vašeho zájmu neváhejte a obratem volejte +420 777 738 227.

Zápis do 1. ročníku
ZŠ Vyškov, Letní pole, sídl. Osvobození 56,
Vyškov oznamuje rodičům budoucích prvňáčků,
že zápis do 1. ročníku se uskuteční v úterý 14. 2.
2012 od 14.00 do 17.30 h.
Již tradičně provedou zápisem budoucí prvňáčky pohádkové bytosti.
Žákům nabízíme zajímavý učební program (např. výuka Aj od 1. třídy),
kvalifikovanou výuku, klidné prostředí, moderně vybavenou a rekon-
struovanou školu, třídy pro děti s alergiemi, možnost sportovního
vyžití, zájmové kroužky, výběr dvou obědů ve školní jídelně…

Podrobnější informace na tel. 517 325 622, 517 325 621,
web: www.zsletnipole.cz, e-mail: skola@zsletnipole.cz

Těšíme se na naše prvňáčky

Společnost European Data Project, s. r. o. 
nabízí ve svém závodě Mlékařská 1, Rousínov 

měřicí rozsah (X x Y x Z) 2 360 x 1 600 x 1 800 mm

kompletní změření obrobků, přípravků, forem atd.,
měření podle 3D modelu, vhodné např. pro odlitky, výlisky

V případě zájmu a pro další informace nás kontaktujte na tel.
517 300 482, 517 300 450.

volnou kapacitu 
na souřadnicovém měřicím stroji

Stiefelmayer

Výzva svědkyni dopravní nehody
Ve středu pětadvacátého led-

na odpoledne tohoto roku došlo
na parkovišti před hypermar-
ketem Albert ve Vyškově
k dopravní nehodě. Přibližně
v půl páté zde neopatrný řidič
bílého osobního vozidla nacou-
val do jiného na parkovací ploše
odstaveného osobního vozu.
Celému incidentu přihlíželo
hned několik svědků. Klíčové
postřehy by vyšetřovatelům
mohla sdělit svědkyně, která se

bezprostředně po nehodě poku-
sila prostřednictvím zaměst -
nanců informací obchodního
domu kontaktovat majitelku
nabouraného auta. Totožnost
všímavé ženy se však doposud
nepodařilo zjistit. Policisté pro-
to žádají tuto svědkyni o pomoc
při vyšetřování. Přihlásit se
může na tel. čísle 974 639 251,
případně na mobilní lince
vyškovského dopravního in -
spektorátu 725 514 773.

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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


