


N o v i ny  p r o  B u č o v i c e ,  I va n o v i c e  n .  H . ,  R o u s í n o v,  S l av k o v  a  Vy š k o v
30. dubna 2015         ročník 22        číslo 16         Zdarma

PRODEJNÍTRHY
v neděli 3. května 2015na letišti ve Vyškově. Těšíme se na vás každou sudou neděliod 8.00 do 12.00 hodinOdjezd autobusu z autobusového nádražíVyškov: 8.07 hodinInformace: www.aeroklubvyskov.cz,tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů:17. května 2015 • 31. května 201514. června 2015

Více informací u pracovníků VO.Akce platí do 30. 6.

www.trasko.cz

velko/maloobchod instalačním materiálem

Na Nouzce 487/8,
682 00  Vyškov

T: 777 738 211

zvýhodněná cena na radiátory a připojovací armatury
AKČNÍ NABÍDKA

Nové typy čalouněných souprav, masivních postelí, dvoulůžek a skříní

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

Nová personální agentura 
ve Vyškově

nabízí své služby zaměstnavatelům
i uchazečům o práci.
Uchazeči se mohou bezplatně registrovat na
michaela.suchankova@outlook.cz
nebo na tel. č. 724 284 338.

ANMIJA work s. r. o., Dobrovského 1, Vyškov

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  PILA, FRÉZA,
POMOCNÝ DĚLNÍK DO STOLÁRNY

Požadujeme: – vyučení v oboru
– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

TECHNOLOG, KONTROLOR VÝROBY
Požadujeme: – SŠ/VŠ technického směr (strojní, elektro apod.)

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– znalost práce s MS OFFICE

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení
– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

LAKÝRNÍK,
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení 

– práci ve třísměnném provozu
– zručnost, spolehlivost

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

(případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřů

Purkyňova 143/18, Vyškov, mobil: 733 149 010, e-mail: atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

Ivanovice na Hané: řadový RD s průjezdem do dvora. Vytápění WAF
v přízemí, v patře tuhými palivy. Nemovitost leží v klidné ulici ne-
daleko centra, parkování v průjezdu. Potřeba rekonstrukce.
Makléř: 733 149 035 Cena: 660 000 Kč

Rychtářov: stavební pozemek o rozloze 868 m2 v klidné části
obce. Rozměr 23x38 m. Veškeré IS jsou v blízkosti pozemku.
Podmínkou výstavba RD typu bungalov. Krásná příroda v okolí.

Makléř: 733 149 034 Cena: na vyžádání v RK

Studnice: RD – chodba, kuchyně, obývací pokoj, koupelna (zatím
není hotová), WC (suché). Možnost rozšíření do podkroví. Voda, elek-
třina i plyn přivedeny do domu. Malebná příroda, možnost výletů.

Makléř: 733 149 032 Cena: 490 500 Kč

Lysovice: RD 5+1 s garáží a zahradou. 1NP: pokoj, prádelna, komora,
kotelna, garáž, 2NP: chodba, kuchyně, obývací pokoj s terasou,
3 pokoje, koupelna, WC. Zahájena rekonstr. koupelny, rozvodů.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 310 400 Kč

Ivanovice na Hané: RD po kompletní rekonstrukci, v přízemí 2+1,
horní patro 3+1, zahrada 367 m2 – zděný zahradní domek, dům
zateplen, klidná část centra města. Výborná dopravní dostupnost.
Makléř: 733 149 035 Cena: 3 075 000 Kč

Dětkovice: RD 2+1 se zahradou a přístavky. Dům v udržovaném
stavu, plocha  986 m2. Vytápění plynovým kotlem, voda obecní,
vlastní studna. Možnost rozšíření do dvora nebo do podkroví. 

Makléř: 733 149 034 Cena: 784 700 Kč

Rousínov: prostorný byt 3+kk ve zděném bytovém domě na
ul. Zahradní o vel. 76 m2 ve 2. patře s terasou. V ceně kuchyň-
ská linka včetně spotřebičů a 2 stání pod dohledem kamer. 
Makléř: 733 149 035 Cena: 2 621 000 Kč

Vyškov-Dědice: k prodeji samostatně stojící podsklepený monto-
vaný RD 4+1, po rekonstrukci, nová fasáda, okna. V suterénu dvě
místnosti – možnost dílny či sólo bydlení. U domu zahrada 558 m2.

Makléř: 602 542 995 Cena: na vyžádání 

Královopolské Vážany: k prodeji dvougenerační RD. V pří-
zemí 1+1, v prvním patře 4+1, lze rozšířit do podkroví. V obý-
vacím pokoji je krb, přes cestu garáž. Za domem zahrada.

Makléř: 602 542 995 Cena: na vyžádání

Vyškov: Prodej DB 3+1, 79 m2, ve 4NP panelového domu po revi-
talizaci – plovoucí podlaha, balkon, sklepní kóje. Parkování před
domem, žádaná a klidná část města. 
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 272 600 Kč

Ivanovice na Hané: RD se zahradou, 1NP: kuchyně, obývací pokoj,
ložnice, koupelna, WC. 2NP: dva další pokoje. Zahájena rekonstr.
koupelny, WC, rozvodů elektřiny, nové odpady a rozvody vody.
Makléř: 733 149 032 Cena: 769 500 Kč

Vyškov: Prodej nízkonákladového, zděného a prostorného bytu
3+kk, 80 m2, dřevěná podlaha, balkon, sklepní kóje, možnost do-
koupení garážového stání, žádaná lokalita.

Makléř: 733 149 015 Cena: na vyžádání v RK

Moravské Prusy: RD 6+1 se zahradou a garáží, část. podsklepen.
Dispozice:  v přízemí tři místnosti, kuchyň, koupelna a WC, funkční
kachlová kamna. V patře tři pokoje. Hospodářské budovy ve dvoře.
Makléř: 604 115 507 Cena: 1 390 750 Kč

Opatovice u Vyškova:  RD 4+1 s rozlehlou zahradou, půdou a skle-
pem. Užitná plocha 100 m2. Vytápění plynovým kotlem a krbová
kamna, půda, sklep. Dům určený k trvalému bydlení či rekreaci.
Makléř: 604 115 507 Cena: 1 272 600 Kč

Kozlany: RD včetně zahrady, určený k rekonstrukci. Možno využít
i k chovu zvířat nebo ke komerčním účelům, rozsáhlé půdní pro-
story – rozšíření bydlení. Celková plocha 1549 m2, zahrada 804 m2.

Makléř: 733 149 013 Cena: 1 168 000 Kč

Dětkovice:  prodej RD 4+1 s průjezdem na zahradu. V přízemí dva
pokoje s kuchyní, v patře též. Voda z vlastní studny, vytápění přímo-
topy (WAF). Celková plocha 903 m2. Výborná dopravní dostupnost.

Makléř: 725 025 916 Cena: 499 500 Kč

Kloboučky: k prodeji hostinec, celkový počet míst k sezení 220 plus
další na letní zahrádce. Sál – zábavy, oslavy, diskotéky apod. Lze
přikoupit i RD 2+1, kolaudovaný v r. 2005. Prodej i samostatně.

Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání v RK

Hodějice: nabízíme prodej stavebního pozemku o rozloze
1 226 m2, šíře pozemku 12 m, délka 100 m. Velmi dobrá ob-
čanská vybavenost. Inženýrské sítě od zástavby cca 50 až 80 m.

Makléř: 733 149 012 Cena: 415 Kč/m2

Drysice: RD 5+1 s možností dalšího rozšíření. Pokoje neprů-
chozí. Přístavky ve dvoře – možnost využít jako dílna, pro chov
zvířat apod., vlastní studna. V domě jsou veškeré inženýrské sítě.

Makléř: 725 025 916 Cena: na vyžádání v RK

Krásensko: rodinný dům 6+2 se zahradou, terasou a garáží, lze využít
jako dvougenerační. V 1. NP  byt 2+1, garáž, kotelna, sklady. V 2.
NP byt 4+1. Zahrada 662 m2, žádaná lokalita, lesy, krásná příroda. 

Makléř: 733 149 014 Cena: 2 651 250 Kč

ROZŠIŘUJEME KOLEKTIV MAKLÉŘŮ, PŘIDEJTE SE K NÁM.

SLEVA

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

Restaurace Kojál
ve Vyškově pořádá

ve dnech 1.–3. 5. 2015

VÍKEND ITALSKÉ
KUCHYNĚ

Rezervace 732 37 66 20

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

Přísady zeleniny
Salát, kedlubna, květák, brokolice, zelí, kapusta, rajče, paprika, okurky…

Bylinky
Stévie, máta, bazalka, meduňka, šalvěj, saturejka…

Nejlepší ceny ve Vyškově

Instalace a servis:
• Satelitních i pozemních televizních systémů
• Počítačových i silnoproudých rozvodů a Wifi

Telefon: 606 781 140


