
Nová nafukovací tenisová hala
celoroční provoz 250 Kč/hodina
možno hrát i nohejbal.

NOVÉ WELLNESS otevřeno
Finská sauna, whirlpool, relaxační bazén, masáže (lymfatické
masáže), X-FORM (neinvazivní liposukce, vyhlazení vrásek)

V Tučapech u Vyškova
Info a rezervace 739 610 847, 517 332 047
www.uzlaterybky.cz • hotel @uzlaterybky.cz

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

Totální výprodej!! Likvidace zboží !

SlevaSleva na na všechno všechno zboží zboží 3030––40 %40 %

Železářství MIVALL
Akce trvá do Kpt. O. Jaroše 281/2
vyprodání zásob!! Vyškov 682 01

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

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

Firma z Pustiměře zabývající se výrobou z nerezi,
hliníku a oceli přijme pracovníka na pozici: 

obráběč kovů – frézař
Požadujeme: znalost výkresové dokumentace, 

praxe v oboru, 
znalost práce na soustruhu výhodou,
časovou flexibilitu, 
samostatnost, 
spolehlivost.

Nabízíme: zajímavou různorodou práci, 
zajímavé platové podmínky. 

Možno i brigádně (důchodce) • Nástup možný ihned

V případě zájmu volejte 8.00–14.00 tel. 517 440 184
e-mail: vyroba@alne.cz

SEŘIZOVAČ LISOVNY PLASTŮ
Požadujeme:     • SŠ/maturita, strojírenský obor
                      • Praxe na podobné pozici min. 1 rok
                      • Znalost vstřikovacích procesů, znalost práce na PC
                      • Manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost
                      • Ochotu pracovat v nepřetržitém 12hodinovém provozu

Náplň práce:     • Včasná oprava a seřízení strojů k zajištění plynulosti výroby 
                      • Nastavení parametrů stroje podle výrobních specifikací 
                      • Vyplňování výrobní dokumentace (provozní karta nástroje a plán údržby)

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení 
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů

Víme, jak ohodnotit vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie až
30%, 5. týden dovolené navíc.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nám také zavolat na číslo 517 577 733 nebo předat váš životopis osobně na recepci naší
společnosti. 

Chcete získat práci v úspěšné výrobní společnosti? Hledáte stabilitu a zázemí firmy s letitou tradicí?

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností 
a předním světovým dodavatelem automobilových interiérů a komponentů. Pro výrobní závod 

ve Vyškově, který vyrábí elektromechanické prvky, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

AUTO-BAYER, s. r. o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna

Autorizovaný prodej a servis vozů Volkswagen, Škoda a Chevrolet

přijme

prodejce/kyně nových vozů

Požadujeme:
práce na PC
řidičský průkaz
praxe v oboru výhodou
znalost cizich jazyků vítána
komunikační schopnost a časová nezávislost

Životopisy zasílejte na e-mail: zdenek.machara@autobayer.cz 602 707 002 Machara Z.

Zastupitelstvo obce Drnovice, Základní škola a Mateřská škola Drnovice
vás srdečně zvou na

OBECNÍ a ŠKOLNÍ PLESOBECNÍ a ŠKOLNÍ PLES
Sobota 28. ledna 2012 od 20 hodin

Kulturní dům v Drnovicích
K tanci a poslechu hrají:

Kvartet Peter´s music a Sivická kapela

Vstupné: 100 Kč. Předprodej 80 Kč 
Bohatá tombola • Předtančení

Předprodej vstupenek: v kanceláři obecního úřadu EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Zimní výprodej –30 % slevy na:
Zimní bundy, šusťákové kabáty,

pletené svetry, pletené vesty, oteplené rifle,
manšestráky, roláky a softshellové kalhoty.

Otevírací doba: Po–Pá 9–12, 13–17 hod. So 9–11 hod.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PVC * plovoucí podlahy * parkety * palubky * korek

www.podlahy-nemojany.ic.cz
Nemojany 212, tel.: 605 310 622

Purkyňova 143/18, Vyškov, tel.: 517 331 516, atraktiv@remax-czech.cz
www.remax-czech.cz

67 zemí
6 995 kanceláří
107 093 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Pustiměř: RD 6+1 s garáží, v přízemí je předsíň, kuchyně včetně spotřebičů,
jídelna, obývací pokoj s krbem a koupelna. Z jídelny výstup na terasu a do
zahrady s bazénem. V patře dva dětské pokoje, pracovna a prostorná kou-
pelna, WC. V podkroví velká ložnice.Garáž pro dva vozy, centrální vysavač.
Makléř: 733 149 032 Cena: 3 286 000 Kč

Drnovice: RD 2+1 s probíhající vestavbou dalších obytných
prostor ve dvorní části, pozemek 209 m2, zahrada 296 m2.
Venkovní okna jsou EURO, ve dvorní části jsou plastová. Dům
je napojen na všechny sítě a je částečně podsklepen.
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 499 000 Kč

Rašovice: RD – chalupa 1+1 se nachází na konci obce s krásným výhle-
dem do širokého okolí, je vhodný k rekonstrukci, plyn zaveden, vlastní
studna, el. 220/380 V. Topení je na tuhá paliva a el. přímotopy. V obci
škola, školka, doktor, dva obchody, restaurace. Brno 20 minut autem.
Makléř: 733 149 015 Cena: 860 000 Kč

Rousínov: k prodeji je nabízen RD 5+1 a 2+1 na ná-
městí. Za domem je garáž s příjezdem z ulice. Dům je
po rekonstrukci – plast. okna, nová střecha, zatepleno.
Přízemí vhodné pro komerci – ordinace, obchod.
Makléř: 733 149 034 Cena: 3 922 000 Kč

Pístovice: samostatná chata o velikosti 51 m2, rozloha
pozemku 339 m2, celoročně obyvatelná, přízemí zděné,
patro ze dřevopanelu, zavedena voda, elektřina, vytá-
pění tuhými palivy. K chatě vede zpevněná komunikace.
Makléř: 733 149 032 Cena: 860 000 Kč

Zlobice: k prodeji patrový objekt bývalé restaurace se sálem, 6 km od Kroměříže. Částečně podsklepená
budova, po rekonstrukci. Přízemí – rozlehlý sál s novou dřevěnou podlahou, dvě místnosti. V patře téměř
hotové pokoje pro hosty či nájemní byty. Ve dvoře vybudován nový domek s možným bytem. Možnost vše-
stranného využití, např. nákupní středisko, restaurace s penzionem, bytový dům či penzion pro seniory.
Makléř: 733 149 035 Cena: 5 300 000 Kč

Tučapy: rodinný dům 3+1, který je možno upravit podle
svých představ. Všechny sítě k dispozici. Za domem je
menší dvorek a zahrada cca 200 m2. Parkování možné
před domem. Velmi výhodné spojení do Vyškova, Brna.
Makléř: 733 149 015 Cena: 730 000 Kč

Dětkovice: energeticky úsporný RD s tepelným čerpadlem v klidné lokalitě obce, parcela
o výměře 692 m2, nyní možné koupit ve fázi hrubé stavby za cenu 1 839 746 Kč vč.
provize a DPH a dokončit svépomocí. Druhou možnost – stavba na klíč a podílet se
svými požadavky na kvalitě a barevném provedení použitých interiérových materiálů.
Makléř: 733 149 035 Cena: informace v RK

Hamiltony: prodej dvougeneračního podsklepeného RD 3+1 a 3+1 s ga-
ráží a zahradou. V obou podlažích se nachází kuchyně, 3 pokoje, koupelna,
WC, spíž. Vytápění plynovým kotlem, voda obecní, kanalizace veřejná. Ve
dvoře dílny, garáž. Možnost využití půdního prostoru. Zahrada 882 m2.
Makléř: 733 149 034 Cena: k jednání

Opatovice: novostavbu RD 6+1, v přízemí se nachází vstupní
hala, kuchyň, spíž, obývací pokoj s krbem (vstup na terasu),
ložnice, koupelna, WC. V patře dva dětské pokoje, pracovna
a pokoj pro hosty a skladovací prostor. Kolaudace v roce 2011.
Makléř: 733 149 032 Cena: 3 898 000 Kč

Bohaté Málkovice: pozemek o výměře 1162 m2 – vhodné pro stavbu
samostatného RD, IS na hranici, velmi mírný svah, šířka pozemku
vhodná i na bungalov. Obec je dobře dostupná z Bučovic i Vyškova.
Příjezdová cesta z obou stran pozemku, ideální a klidné místo.
Makléř: 733 149 019 Cena: 330 000 Kč

Dřevnovice: cihlový RD 3+1, nové rozvody elektřiny, izolace –
vana, betonové podlahy, plyn. přípojka před domem, voda obecní,
studna. Je třeba dodělat topení a vyměnit okna, možnost rozšíření
do podkroví. V obci je obchod, školka, obecní úřad, restaurace.
Makléř: 733 149 034 Cena: 580 000 Kč

Hoštice-Heroltice: RD 3+1 v započaté rekonstrukci. Nutno dodělat
sociální zařízení s koupelnou, rozvody vody a elektřiny. Přípojka
vody (pitná voda ze studny) i elektřiny v domě, přípojka plynu 1 m
od domu. Lze rozšířit do podkroví. Velikost pozemku 1161 m2.
Makléř: 725 025 916 Cena: 899 000 Kč

Pustiměř: RD 3+1 určený k rekonstrukci. Možnost rozšíření
do podkroví i do dvora. Na dvoře je stodola a hospodářské
budovy. Dům je vhodný na chalupu i k trvalému bydlení. Par-
cela je také vhodná k výstavbě nového rodinného domu.
Makléř: 733 149 012 Cena: 990 000 Kč

Brankovice: RD 2+1 domek, ze smíšeného zdiva, 11 km od Bu-
čovic, dům před rekonstrukcí, celková pl. 230 m2. Vstupní chodba,
kuchyně s kamny, obývací pokoj, ložnice. Na pozemku dřevěné
kůlny, možnost vybudování garáže. Vjezd bránou do dvora. 
Makléř: 733 149 019 Cena: 356 000 Kč

Vyškov: bezbariérový, cihlový DB 2+kk je předělán na 2+1, velikost
57 m2, koupelna a WC zděné, v bytě PVC podlahy, k bytu patří zděný
sklep, nízké náklady. V bytě zůstane sedací souprava, obývací stěna
na míru, letiště a skříně v ložnici. V kuchyni zůstane veškeré vybavení.
Makléř: 733 149 019 Cena: 1 272 000 Kč

Rousínov-Čechyně: prodej nízkoenergetické novostavby – bun-
galov bez nábytkového vybavení, IS, rovinatý pozemek v klid-
ném prostředí s krásným výhledem do zeleně. Vzdálenost do
Vyškova 10 km, od Brna 25 km s blízkým napojením na dálnici.
Makléř: 733 149 018 Cena: 3 850 000 Kč

Vyškov-Dědice: prodej staršího částečně zrekonstruovaného
RD s krbem 150 m2. K domu přináleží hospodářské budovy
o zastavěné ploše 130 m2 s garáží a možností rozšíření o další
pokoje. Celková plocha parcely s dvorem 896 m2.
Makléř: 733 149 018 Cena: 1 445 000 Kč

Ivanovice na Hané: RD 5+2, v přízemí chodba, kuchyň, obývací
pokoj, ložnice, spižírna, koupelna a WC. V patře druhá kuchyň,
obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, spíž se vstupem na půdu
a WC. Vytápění plynovým kotlem. K domu náleží garáž a dílna.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 575 000 Kč

Ivanovice na Hané: pěkný, udržovaný RD částečně podsklepený s přístav-
kem ve dvoře a udržovanou zahrádkou, centrum města, přesto v dosahu
veškeré občanské vybavenosti a dobrým dopravním spojením na všechny
strany. Nemovitost je s minimálními náklady vhodná k obývání ihned.
Makléř: 733 149 035 Cena: 1 590 000 Kč

Taneční klub
DSP Kometa Vyškov, o.s.

Dita a Martin Kubínovi
II. vicemistři ČR ve standardních tancích 2007

II. vicemistři Rakouska ve standardních tancích 2009

pořádají nábor nových členů
od 6 do 25 let

26. a 30. 1. 2012 od 17.00 do 18.00 hod.
v malé tělocvičně ZŠ Tyršova Vyškov

informace tel. 737 116 123, 
m.kubin@centrum.cz, www.kometa-vyskov.cz

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)


