
OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

NOVÉ BRAMBORY 9,90
ČESKÝ ČESNEK

OKURKY NAKLÁDAČKY
přijímáme objednávky

Tajemník 
Městského úřadu Vyškov

vyhlašuje výběrové řízení na místo:

– referent stavebního úřadu

Podrobné informace na adrese www.vyskov-mesto.cz

Fa. SPOLMETAL s. r. o. Slavkov u Brna

přijme do HPP seřizovače CNC obráběcích center.

Vyučen v oboru.

Nástup možný ihned, třísměnný provoz.

Kontakt: Reňák Radim 

tel.: 777 157 946, 544 220 095, 602 536 899

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů 
pro zemědělské, stavební a manipulační stroje
(kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy) přijme
do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodného zaměstnance na pozici:

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Požadujeme:
n SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru, praxe min. 1 rok v oboru

výhodou, dobrou znalost účetnictví výhodou, velmi dobrou znalost
práce na PC (Excel, Word, Outlook), základní znalost NJ podmínkou
a AJ výhodou, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, preciznost,
odolnost vůči stresu.

Náplň práce:
n shromažďuje podklady pro zaúčtování měsíční materiálové spotřeby
n spravuje a eviduje leasingové a pojistné smlouvy
n vyhotovuje controllingové reporty a vyhodnocuje významnější

odchylky
n připravuje plánovací podklady na následující rok ve spolupráci

s vedoucím ekonomického oddělení
n spolupracuje na ročním auditu firmy a podílí se na plánovaných

inventurách

Referent/ka ekonomického oddělení 

Strukturovaný profesní životopis na adresu společnosti
k rukám Ing. Aleše Dobrovolného, e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

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

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Rousínov: klimatizovaný cihlový byt v OV 3+kk 72 m2 s garáž.
stáním, s lodžií a sklepem. Kolaudace r. 2007. Součástí prodeje
nová kuchyňská linka včetně spotřebičů, vestavěná skříň v před-
síni. Nízké měsíční náklady. Celý areál bytů je oplocený.
Makléř: 733 149 034 Cena: 2 226 000 Kč

Ivanovice na Hané: RD 5+2: v přízemí se nachází chodba, kuchyň,
obývací pokoj, ložnice, spižírna, koupelna a WC. Z chodby vstup do
sklepa a dvora. V patře druhá kuchyň, obývací pokoj, ložnice, dětský
pokoj, spíž se vstupem na půdu a WC. K domu náleží garáž a dílna.
Makléř: 733 149 032 Cena: 999 000 Kč

Radslavice: prodeji pozemek k zástavbě RD o celkové vý-
měře 1 302 m2. Na pozemku je již elektropřípojka, ostatní
sítě bude realizovat obec (projekt je již vypracovaný). Asfal-
tová příjezdová komunikace. Klidná a vyhledávaná lokalita.
Makléř: 733 149 012 Cena: 711.000 Kč

Pístovice: RD 5+1 se zahradou. V suterénu domu skle-
py a garáž. V přízemí velký obývací pokoj, kuchyň,
pracovna a WC. V patře dva dětské pokoje, ložnice,
koupelna a samostatné WC. Topení plyn/tuhá paliva.
Makléř: 728 653 056 Cena: 2 220 000 Kč

Ivanovice na Hané: RD 4+1 s pěknou slunnou zahradou
a garáží po rekonstrukci. V přízemí kuchyň, obývací pokoj,
ložnice, dětský pokoj a nová koupelna a WC. V patře pokoj,
terasa. Možnost vybudování celé bytové jednotky.
Makléř: 733 149 035 Cena: 2 700 000 Kč

Tištín: prodej pohostinství 15 km od Vyškova. V přízemí hospoda s kuchyní,
skladem i venkovním posezením, soc. zařízení, sklepy, v patře pokoje a půda.
Je nutná celková rekonstrukce, nyní vhodné spíše jako sklady. Na dvoře
vedlejší budovy. Celková plocha 730 m2, zahrada 532 m2, stodola 178 m2.
Makléř: 733 149 017 Cena: 1.490.000 Kč

Vyškov: OV po rekonstrukci 2+1, zůstává kuch. linka, ve -
stavěné skříně. Nová eurookna, plovoucí podlahy, dlažba.
K bytu 55 m2 přináleží sklep 11 m2. Před domem umístěným
v zeleni v klidném prostředí je možnost parkovacího stání.
Makléř: 733 149 018 Cena: 1 290 000 Kč

Vyškov: cihlový byt v OV 2+1 po částečné rekonstrukci, elektr.
vrátný s komunikátorem. V bytě eurookna se žaluziemi, koupelna
s podlahovým vytápění. Vytápění vlastním plynovým kotlem.
K bytu patří dvě sklepní kóje a dvě parkovací místa u domu.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 166 000 Kč

Dědice: Rodinný dům 3+1 ihned obyvatelný. Možnost
rozšíření do dvorní části nebo do podkroví. V přízemí ku-
chyň a dva pokoje, v patře jeden pokoj. Za domem dvorek
a menší zahrádka. Vedle domu je k dispozici garáž.
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 030 000 Kč

Letonice: stavební kompletně zasíťované pozemky, mírně sva-
žité. Šířka pozemků je 13 m a délka 40 m. Nová zástavba je na-
vržena situováním dvou sousedních domů s přilehlými štítovými
stěnami k sobě. Klidná lokalita, velmi dobrá vybavenost v obci.
Makléř: 733 149 015 Cena: na vyžádání

Vyškov: byt o velikosti 2+1 s balkonem. Možnost
převodu do OV. Dům je po revitalizaci, byt má
plastová okna, původní jádro. Plocha bytu je
60,67 m2.
Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání

Vyškov: byt 4+1 na Sídlišti Osvobození s celkovou
podlahovou plochou 97,32 m2. Nachází se ve tře-
tím podlaží domu. Parkování před domem. Dům
po celkové rekonstrukci. Klidná lokalita.
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 166 000 Kč

Račice: RD 7+2, v přízemí se nachází vstupní chodba, ku-
chyň, spíž, obývací pokoj, ložnice, koupelna, C. V patře dva
velké a dva menší pokoje a balkon. V suterénu dva sklepy,
prádelna, letní kuchyně. K domu patří dvojgaráž a zahrada.
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 395 600 Kč

Vyškov: DB 2+1 s lodžií a šatnou. Byt má plastová okna,
ideální k úpravám podle vlastních představ. V domě pro-
běhla částečná revitalizace. Možnost užívání společné
sušárny, kolárny a lodžie na patře. Parkování před domem.
Makléř: 733 149 011 Cena: 880 000 Kč

SLEVA

SLEVA

Žaluzie, sítě, markýzy, okna, vrata + veškeré zastínění + opravy
KAŽDOU konkurenci porazíme kvalitou, rychlostí a CENOU!

Nezávazné zaměření, ocenění a doprava ZDARMA.
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

VYKUPUJEME EL. KABELY
– od občanů i firem

– u většího množství zajistíme dopravu

JSME FINÁLNÍ ZPRACOVATEL 
= NEJVYŠŠÍ CENY!!!

Tel.: 608 889 898
E-mail: dokr1@seznam.cz

TESAŘSKÉ PRÁCE
Vazby, pergoly, altánky
okrasné ploty, podhledy.

Tel.: 606 420 243
www.tesarstviholub.cz

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Letní nabídka:
Plavky dvojdílné 590 Kč, plavky celkové 390 Kč,
plavky pánské 250 Kč, trička na ramínka 220 Kč, 

¾ rifle 390 Kč, ¾ plátěné kalhoty 350 Kč, šaty 350 Kč,
¾ strečové tepláky 220 Kč, plátěné kalhoty 390 Kč.

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

KLANICOVO PEKAŘSTVÍ s.  r.  o.

DRYSICE
přijme

P E K A Ř E  
nebo pracovníka na zaučení.

Tel.: 603 807 397 Nástup ihned.

Potřebujete opravit střechu, 
omítku, plot, zavěsit poličku, 
spravit kohoutek 
nebo jiné práce?
Hodinový manžel
604 472 992

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

Společnost REVESTA
nabízí výrobu:

– vnitřních krbů • s výměníkem
• horkovzdušné

– venkovních krbů • s udírnou
• bez udírny

Provedeme zaměření, 3D návrh
a kompletní realizaci, včetně napojení
na topný okruh. Dále provádíme
veške ré topenářské práce, včetně
návrhu a realizace nových topných
systémů.

Zednické práce:
– pokládky dlažby
• vymývaná
• zámková
• zateplování fasád
• projekce a stavba všech druhů plotů
• veškeré zednické práce

E-mail: info@revesta.cz
Telefon: 737 045 513, 725 007 131

Web: www.revesta.cz

ZASTAVÁRNA – BAZAR
Slavkov u Brna, Brněnská 97
– Rychlá půjčka, nízký úrok
– Zastavujeme, vykupujeme
– Bereme do komise: zlato i stříbro

všeho druhu, nářadí, elektroniku,
sportovní potřeby a jiné zboží
všeho druhu

– Výkup zlata až 900 Kč/1g
Otevírací doba Po–Pá 9.00–17.00

So 9.00–11.30
Odpolední přestávka 12.00–13.00

Tel.: 605 151 548
Zastavárna.Slavkov@seznam.cz

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

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

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

VYBERTE SI SVÉHO MAKLÉŘE Z NAŠEHO TÝMU

V rámci tiskové konference
k projektu ZIELE–TOP-CÍLE,
pod ochrannou známkou Top
výletní cíle jižní Morava, byly
dne 27. června 2012 slavnostně
předány Certifikáty kvality za
rok 2010 a2011 Zámku Slavkov
– Austerlitz a Státnímu zámku
Lysice. Oba objekty dosáhly
nejvyššího bodového ohodno-
cení v kontrolách kvality za
uplynulé roky. 

Do aktivity Top výletních cílů
jižní Morava je zapojeno 28
objektů. Mezi nimi je např. Led-
nicko-valtický areál, státní
zámek Vranov nad Dyjí, státní
zámek Milotice, hrad Špilberk
aj. Proto si zámek Slavkov –
Austerlitz tohoto ocenění, které
získal v nesmírně tvrdé konku-
renci, velice cení.

V letech 2010 až 2011 proběh-
ly ve všech 28 Top výletních
cílech kontroly kvality, prová-
děné nezávislými kontrolory
(vč. 2400 respondentů), které
prověřily cíle ve všech směrech.
Kritéria kvality pro Top výletní
cíle jižní Morava jsou velmi
přís ná avycházejí zkritérií, kte-

rá jsou uplatňována v rámci
obdobné aktivity v Dolním
Rakousku. Každý Top výletní
cíl musí prokázat kvalitu
nabídky, jedinečnost své nabíd-
ky na trhu cestovního ruchu,
zda nabídky pro návštěvníky
obohacuje onové zážitky (např.
výstavy, kulturní akce, nové
expozice), zajištění zázemí pro
návštěvníky (dostatek parko-
vací plochy, směrové tabule,
kvalitní gastronomické zaříze-
ní, atraktivita prodeje suvenýrů
na pokladně) apod. Předpokla-
dem je také příjemný, jazykově
vybavený a vzdělaný personál,
který s návštěvníky komunikuje
nejen přímo při návštěvě, ale
také prostřednictvím telefonic-
ké a e-mailové komunikace.

Získané prestižní ocenění je
velmi cenné a je závazkem ipří-
slibem pro budoucnost, aby
dosažená vysoká úroveň byla
trvalá a ve svém důsledku
poskytovala záruku kvality
potenciálním návštěvníkům
z tuzemska i ze zahraničí naše-
ho překrásného zámku.

Šárka Hálová, ZS-A

Zámek Slavkov –Austerlitz 
se pyšní prestižním oceněním „Certifikátem kvality“


