
PRODEJNÍ TRHY
v neděli 1. listopadu 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
15. listopadu 2015, 29. listopadu 2015

22. října 2015           ročník 22        číslo 37         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 telefon. 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

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

SVÁŘEČ MIG, MAG
– dělník kovovýroby

Požadujeme: – vyučení technického směru
– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření (případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– jedna směna (možnost úpravy pracovní doby)  

DLOUHODOBÉ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ! ! !

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

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

Podomí: dvougenerační dům s garáží a zahradou, v přízemí bytová jed-
notka 2+1, v prvním patře 4+kk. Masivní dřevěné obložky a dveře, topení
plynovým kotlem + kotel na tuhá paliva. Celková plocha pozemku 700 m2. 
Makléř: 733 149 014 Cena: 2 439 150 Kč

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: 1 325 625 Kč

Pustiměř: k prodeji pozemek určený k výstavbě RD o výměře 600 m2.
Geometrický plán bude zhotoven při prodeji pozemku. Pozemek je
oplocen, umístěný v centru obce. V blízkosti nájezd na dálnici.

Makléř: 602 542 995 Cena: 672 600 Kč

Pustiměřské Prusy: podsklepený, zateplený RD  5+1. V přízemí  sauna, garáž
a místnost, např. pro podnikání.  Na zahradě bazén, zastřešená letní kuchyně,
posezení na kryté terase a udírna. Obec  je cca 3 km od města Vyškov.
Makléř: 602 542 995 Cena: 3 711 750 Kč

Habrovany: k prodeji víceúčelovou budova, po část. rekonstrukci.
Zavedená provozovna s výrobou houskových knedlíků a vývařovna
obědů. V patře pak restaurace se dvěma salonky a letní terasou.
Makléř: 733 149 032 Cena: 6 893 250 Kč

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

Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání v RK

Heroltice: prodeji RD po část. rekonstrukci s garáží a zahradou. Vy-
tápění plynovým kotlem a kotel na tuhá paliva. Elektřina v mědi, nové
jističe. Obec Heroltice asi 4 km od Vyškova, lze  se napojit na D1.
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 333 100 Kč 

Hvězdlice: prodej RD 5+1, o CP 1 336 m2, se zavede-
ným kadeřnictvím, zahrada s udírnou, grilem a pose-
zením, terasa. Parkování před domem nebo ve dvoře. 

Makléř: 733 149 015 Cena: 1 431 680 Kč 

Račice-Pístovice: RD 5+kk po kompletní rekonstrukci s pěkným
výhledem do přírody. Z obývacího pokoje vstup na rozlehlou za-
hradu s dětským hřištěm. K domu náleží sklep a zahradní domek.

Makléř: 733 149 032 Cena: 4 717 800 Kč 

Ruprechtov: k prodeji samostatně stojící bezbariérový RD 4+1 po
část. rekonstrukci, nová okna, střecha, fasáda, má vlastní studnu,
je částečně podsklepený. Možnost parkování přímo u domu.
Makléř: 737 576 864 Cena: 1 795 000 Kč

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: 1 999 000 Kč

Vyškov: DB 2+1 o výměře 74,64 m2, umístěn v 1. patře
/2.NP/ revitalizovaného cihlového domu. Součástí bytu
jsou dvě sklepní kóje. Možnost parkování před domem

Makléř: 737 576 864 Cena: 1 272 600 Kč

Olšany: pronájem prostor o rozloze cca 250 m2, vhodné pro
menší výrobnu, obchod, sklady. Jedná se o sál v restauraci, vy-
tápění plynovým kotlem. Energie jsou na náklady nájemce. 
Makléř: 733 149 034 Cena: 15 000 Kč

Moravské Prusy: RD 5+1 se 3 garážemi a se zahradou, lze využít
jako dvougenerační. Dům je zateplen, nová fasáda. Na střeše
solární panely, na zahradě zapuštěný bazén, ovocné stromy. 
Makléř: 733 149 034 Cena: cena k jednání

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: 999 000 Kč

Vyškov: Podsklepený RD se dvěma bytovými jednotkami. V pří-
zemí byt 2+1 a další dvě místnosti. V patře byt 4+1. Oba byty mají
samostatné vchody a měřidla energií. Zahrada o velikosti 142 m2.

Makléř: 725 025 916 Cena: na vyžádání

Kučerov: RD 2+1 o CP 771 m2 po částečné rekonstrukci, možnost
rozšíření o podkroví. Na zahradu vjezd i z boku ulice. kde je
přístřešek pro auto. Slunný dvorek s hospodářskou budovou.

Makléř: 725 025 916 Cena: 880 000 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

Křižanovice u Vyškova: rodinný dům 2+1 s malým
dvorkem, kůlnou a předzahrádkou. V domě není kou-
pelna. Klidná lokalita, vzdálenost do Vyškova 4 km.

Makléř: 725 025 916 Cena: 280 000 Kč 

Podivice:  samostatně stojící RD po rekonstrukci. Dům zate-
plen, nová fasáda. Velké vnitřní prostory lze využít jako podni-
katelské sídlo, konání školení, rautů. Okrasná zahrada, 3 garáže.

Makléř: 737 576 864 Cena: na vyžádání v RK

ROZŠIŘUJEME KOLEKTIV MAKLÉŘŮ, PŘIDEJTE SE K NÁM.

SLEVA

SLEVA

SLEVA SLEVA

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

sadbové brambory – přijímáme objednávky

BRAMBORY z Vysočiny
česká jablka – nejlepší cena ve Vyškově

česnek – DUKÁT, z farmy Ráječek Brno

PNEUSERVIS JANA ŠUSTKOVÁ
Krátká 593/6 (bývalá Sochorova), 682 01 Vyškov, tel.: 731 111 514

Pracovní doba: PO–PÁ 7–16 hod., SO 7–12 hod.

VÝMĚNA A OPRAVY PNEUMATIK
PRODEJ NOVÝCH PNEUMATIK

A PROTEKTORŮ
SLEVA 100 Kč

na přezutí c
elého

autaPracujeme i ve svátek 28. 10. 2015

✂

T 777 738 227  E j.hajek@trasko.cz www.trasko.cz

Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

TISKOVÝ/Á MLUVČÍ
Podrobné informace na adrese www.vyskov-mesto.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

22. 10.–25. 10. 2015          
Podávat se budou speciality z laně, divočáka, daňka

Rezervace míst na tel.: 603 988 767, 733 308 310 
nebo přímo v restauraci

Zvěřinové hody
v restauraci Záložna

v Rousínově

Zakázková výroba
City Centrum tel.: 601 575 344
Dukelská 8 725 123 195
Vyškov www.zovik.cz

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

KLAVÍRNÍ IMPROVIZAČNÍ RECITÁL
Martina Látala
29. 10. 2015 od 18.00

Svět klavírů, Žižkova 13, 
Vyškov

Počet míst
omezen,
nahlaste

svoji účast na:
svetklaviru@centrum.cz,

tel.: +420 777 007 153 

Program:
Barokní, lyrické
a volné motivy
prokládané
melodiemi
soudobých autorů

Vstupné
dobrovolné


