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Touha je žít, zůstat a neodejít…
Žít v srdcích, které tu zanecháme, 
znamená nezemřít.
Smutné a bolestné 3 roky, kdy odešel náš
milovaný
pan Ing. Jan Čakovský.
S láskou na Tebe vzpomíná
manželka Věra, děti Věrka, Honzík, Filípek
a všichni, co Tě měli rádi.

Dne 20. ledna by se dožil 90 let
pan Vlastimil Štroblík z Dědic.
Vzpomíná
celá rodina.

Dne 21. ledna jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí
paní Jany Kvíčerové, roz. Letošové.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje
sestra Helena s rodinou.

Dne 4. února to bude 29 let, kdy nás opustila
paní Helena Letošová z Rousínova.
Loučení žádné, nezbyl nám čas, jen velká bolest
zůstala v nás. Krásné vzpomínky si na Vás obě
v srdci ponecháme a stále s láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje
dcera Helena s rodinou.

Dne 21. ledna 2015 by se dožila 70 roků naše
maminka 
paní Marie Šlimarová z Rousínova.
S láskou a vděčností vzpomínají 
dcera Hana a syn Jiří s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy
budeme mít. 
Dne 21. ledna 2015 uplynulo již 16 let bolesti
a vzpomínek, kdy dotlouklo dobré srdce naší
dcery, sestry a kamarádky 
Haničky Hrazdilové z Bučovic. 
S láskou stále vzpomínají 
maminka, sourozenci a přátelé. 

Dne 23. ledna to budou 3 roky, co zemřel můj
manžel a tatínek
pan Radoslav Houšť.
Stále vzpomíná
manželka, dcera Martina a syn Radoslav.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni naše vzpomínky.
Rádi bychom dne 23. ledna 2015 oslavili
74. narozeniny s naší drahou maminkou
a babičkou
paní Marií Haluzovou, roz. Hilnerovou
z Vyškovských Vážan.
Bohužel dne 19. února tomu budou již 4 roky, co
není s námi.
S láskou vzpomínají
dcery Zdeňka a Gabriela a vnoučata Tomášek
a Martinka.

Kdo dobro a lásku rozdával, žije v našich srdcích
dál.
Dne 24. ledna uplyne 12 let, co nás navždy
opustila
paní Oldřiška Polanská.
S láskou vzpomíná
dcera Marcela s rodinou.

Dne 24. ledna vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
panaVáclava Nesvadby z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Jak ten čas utíká – letí…
Jen vzpomínky v srdci zůstanou.
Dne 25. ledna 2015 tomu bude 11 let, co již není
mezi námi
pan Emilián Milčinský.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina.

Dne 26. ledna 2015 uplyne 1. smutné výročí od
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní Vlasty Halamkové.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování

V těchto dnech oslaví své životní jubileum náš
dlouholetý kamarád a zakládající člen
zahrádkářské kolonie „Tribuna“
Honza Barták.
Jeníku, tímto Ti blahopřejeme a přejeme zdraví,
štěstí a sluncem zalité dny. Za všechny členy
J. Rybíz, M. Hruška, Z. Hrášek!

Zdeněk Husovský (1951), Brankovice †   8. 1. 
Miroslav Masařík (1933), Nesovice-Letošov †   8. 1.
Jiřina Kubánková (1927), Bučovice †   9. 1.
Helena Tioková (1945), Křenovice † 12. 1.
Květoslav Kaňa (1954), Lhota † 13. 1.
Růžena Bartáková (1938), Vítovice † 15. 1.
Václav Novotný (1949), Račice † 15. 1.
Věra Karasová (1955), Dědice † 15. 1.
Ludmila Hanáková (1924), Snovídky, † 15. 1.
Jan Králík (1947), DD Vyškov (Letonice) † 15. 1.
Antonín Kalabis (1948), Bučovice † 15. 1.
Dalibor Dvořák (1925), Vyškov † 16. 1.
Danuše Klíčová (1938), Kloboučky, † 16. 1.
Bohumila Bambuchová (1938), Hrušky, † 16. 1.
Josef Komárek (1937), Vyškov † 17. 1.
Josef Prchlík (1947), Ivanovice na Hané † 17. 1.
Stanislav Hirt (1946), Vyškov † 17. 1.
Miroslava Vágnerová (1935), Lhota † 17. 1.
Josef Komárek (1937), Vyškov † 17. 1.
František Kulhánek (1930), Bošovice † 17. 1.
Růžena Žůrková (1923), Ivanovice na Hané † 18. 1.
Milan Březovský (1942), Ivanovice na Hané † 18. 1.
Vlasta Rolková (1923), Kojátky † 18. 1.
Marie Ambrusová (1931), Kozlany † 19. 1.
Radislav Ardely (1931), Bošovice † 19. 1.

Opustili násBlahopřání

Strojírny Bohdalice, a. s., Bohdalice 63, okres Vyškov
Jsme na trhu od roku 1907

Pro rok 2015 jsme zvýšili mzdu o 6 %

Strojírny Bohdalice, a.s., společnost s více než 100letou tradicí,
hledá následující profese:

Mistr výroby 
Požadavky:
• SOU/SŠ/VŠ strojírenského směru
• dobrá znalost práce na PC 
• znalost svářečské problematiky, svářečské vzdělání a praxe výhodou
• dobrá znalost technické dokumentace, znalost technologie svařování výhodou
• technické myšlení 
• praktická zkušenost s vedením zaměstnanců ve strojírenské výrobě min. 1 rok

podmínkou
• dobré komunikační, argumentační a organizační schopnosti
• schopnost odolávat stresovým situacím

Programátor CNC pálícího stroje
Požadavky:
• SOU/SŠ/VŠ strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí
• praxe v programování CNC pálících strojů výhodou 
• znalost práce s AutoCad, 3D CAD SW
• znalost čtení výkresové dokumentace
• technické myšlení a prostorová představivost

Operátor pálícího CNC Laseru
Požadavky:
• SOU/SŠ strojírenského směru (i absolvent)  – popřípadě možno nahradit praxí  
• znalost technologie dělení materiálů nebo obrábění – výhodou 
• znalost základních kovových materiálů
• znalost čtení výkresové dokumentace
• technické myšlení

Zámečník pro zajištění mezioperační
manipulace s materiálem
Požadavky:
• SOU/SŠ strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí  
• znalost technologie dělení materiálů nebo obrábění - výhodou 
• znalost čtení výkresové dokumentace

Svářeč (TIG výhodou)
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• platné svářečské oprávnění
• zkušenosti a praxe ve zpracování korozivzdorných ocelí metodou TIG a MIG/MAG

výhodou 
• znalost čtení výkresové dokumentace
• v případě zájmu možnost rozšíření TIG a MIG/MAG zkoušek

Operátor svařovacího robota
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• znalost práce na PC
• svařování metodou MIG/MAG, TIG výhodou
• platné svářečské oprávnění 
• praxe při svařování uhlíkových ocelí
• znalost čtení výkresové dokumentace

U všech profesí požadujeme spolehlivost, samostatnost, časovou flexibilitu.
Nástup možný ihned. 

Nabízíme:
➢ práce v zajímavé a moderní oblasti nových technologií
➢ nadstandardní finanční ohodnocení a výkonové odměny
➢ perspektiva ve společnosti s více jak stoletou tradicí
➢ hlavní pracovní poměr + pracovní smlouva na dobu neurčitou
➢ týden dovolené navíc
➢ příspěvek na kapitálové životní pojištění 
➢ dotované stravování, podniková jídelna
➢ příspěvek při narození dítěte
➢ odměna při dosažení životního jubilea
➢ odměna u příležitosti výročí nepřetržitého trvání pracovního poměru ve spo-

lečnosti  

Zájemci se hlásí na personálním oddělení – tel.: 739 534 080, 517 326 625,
517 326 611 nebo na elektronické adrese: drahomira.zabloudilova@strobo.cz

V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 27. ledna to budou 3 roky, co nás navždy opustila
paní Stanislava Sedláčková.
S láskou vzpomínají a děkují všem, kdo ji znali
manžel Josef, dcery Andrea s Romanou a vnuk
Robin.

Dne 27. ledna 2015 vzpomeneme 2 smutné výročí
úmrtí naší milované manželky, maminky, babičky
a prababičky
paní Zdenky Leznarové-Cikánkové, rodačky ze
Šaratic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Vladimír a dcera Dana.

Vzpomínky

Děkuji všem příbuzným, přátelům a dobrým
lidem, kteří se přišli rozloučit dne 16. ledna 2015
s paní Jiřinou Kubánkovou z Bučovic.
Děkuji též za projevy soustrasti a květinové dary.
Zdeněk Kubánek, manžel.

Upřímně děkujeme všem, kteří se dne 16. ledna 2015 přišli rozloučit 
s naším synem a bratrem 

Kubíčkem Jandlem z Křenovic u Slavkova. 
Děkujeme také za projevenou soustrast i květiny a svíčky s pietou 

položené na místo jeho posledního odpočinku. 
Rodiče a sestra Verunka.

VÝSTAVA O DÁNSKÉ ARCHITEKTUŘE
Srdečně vás zveme na výstavu Sou-

časná dánská architektura, ve výstav-
ním sále v 1. patře Muzea Vyškovska. 

Výstava Současná dánská architek-
tura, kterou do vyškovského muzea
zapůjčilo Dánské velvyslanectví v Pra-
ze, vznikla ve spolupráci Dánského
ministerstva zahraničních věcí, Dánské
asociace architektonických firem
a Iniciativy dánského designu a archi-
tektury a přibližuje nejenom výběr toho
nejlepšího ze současné dánské archi-
tektury, ale také její základní hodnoty.
Dánskou architekturu charakterizuje
striktně ekologický profil, udržitelnost,
empatie a především demokratický
přístup, podle kterého nejsou elegantní
design a nádherná architektura vyhra-
zeny pro elitu, ale naopak určeny široké
veřejnosti.

Všechny tyto jedinečné projekty, kte-
ré jsou na výstavě prezentovány, byly
vybrány pro svou špičkovou kvalitu
a také proto, že zosobňují dánskou
identitu: vysoký životní standard,
moderní přístup ke zdravotnictví, vzdě-
lávání a studiu a velký důraz na šetrnost
k životnímu prostředí. Výstava také
názorně ilustruje roli kultury v měst-
ském prostoru, který jde ruku v ruce
s moderním skandinávským životním
stylem. Výstava bude v Muzeu Vyškov-
ska k vidění do 29. 3. 2015.

POZVÁNKA NA BYLINKÁŘSKÝ KURZ
CENTRUM ULITA (ve vyškovském

zámku) VÁS ZVE NA BYLINKÁŘSKÝ
KURZ (24. 1. od 10.00 do 18.00). Lek-
toruje Magdaléna Dobromila Staňková
(přední česká bylinkářka a autorka kni-
hy Bylinky pro děti a maminky). 

Informace a přihlášky: atelier@leta-
jicisnek.cz, tel.: 775 105 640.

MOPEĎÁCKÝ PLES V RYCHTÁŘOVĚ
Moped Team Rychtářov si vás dovo-

luje pozvat na MOPEĎÁCKÝ PLES
24. 1. 2015. Hraje Impuls. Začátek ve
20 hodin. Retro šaty vítány!

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
TJ Sokol Vyškov srdečně zve širokou

veřejnost na tradiční maškarní veselici,
Sokolské šibřinky, které se uskuteční
7. února od 20 hodin v prostorách
Sokolského domu. K tanci i poslechu
hraje „Revajvlband“. Zajištěno občer-
stvení a bohatá tombola. Předprodej
v TIC Vyškov

SPOLEČENSKÝ PLES VE VYŠKOVĚ
Základní škola a Mateřská škola Vyš-

kov, Letní pole a Občanské sdružení při
ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole vás srdečně
zvou na XIX. Společenský ples v pátek
13. února 2015 od 20 hodin, který se
koná v sále Sokolského domu ve Vyš-
kově. K poslechu a tanci hraje skupina
REVAJVL BAND. Polonéza, vystoupení
sportovních gymnastek, orientální
tanec ALISEA. Předprodej vstupenek
a místenek ve škole u Mgr. Aloise Sle-
záčka, tel.: 517 325 631.

POZVÁNKA NA SPOLEČENSKÝ PLES
ZŠ Tyršova Vyškov a OS ZŠ Tyršova si

vás dovolují pozvat na 29. společenský
ples, který se koná dne 23.1. 2015vSokol-
ském domě ve Vyškově, zahájení ve 20 h,
vstupenku amístenku je možné zakoupit
na ředitelství školy (517 348 782).
HASIČSKÝ PLES V LULČI

SDH Luleč si vás dovoluje pozvat na
HASIČSKÝ PLES, který se koná 31. 1.
2015 od 20 hodin v sále sokolovny v Lul-
či. Předtančení, občerstvení, tombola.
K poslechu a tanci hraje skupina DUO
OZON. Vstupné 100 Kč, v předprodeji
85 Kč. Předprodej na OÚ Luleč. Vstup
pouze ve společenském oděvu. 

OBECNÍ PLES V DRNOVICÍCH
Zastupitelstvo obce Drnovice,

Základní škola a Mateřská škola Drno-

vice vás srdečně zvou na OBECNÍ
a ŠKOLNÍ PLES.

Sobota 24. ledna 2015 od 20 hodin,
Kulturní dům v Drnovicích, K tanci
a poslechu hrají: Cristal a Hovorné.
Vstupné: 120 Kč. Předprodej 100 Kč.
Bohatá tombola. Předprodej vstupenek:
v kanceláři Obecního úřadu.

MĚSTSKÝ PLES V IVANOVICÍCH
Město Ivanovice na Hané srdečně zve

na Městský společenský ples, který se
koná v pátek 23. ledna 2015 od 20.00
hod. v Kulturním domě Ivanovice na
Hané. K tanci a poslechu hraje skupina
Blue Band Company z Přerova. Bohatý
program a občerstvení zajištěno. Slo-
sovatelná vstupenka s místenkou
120 Kč. Předprodej vstupenek probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na Hané,
tel. 517 363 397.

POZVÁNKA NA MYSLIVECKÝ PLES – VYŠKOV
Myslivecký spolek Haná Vyškov

pořádá MYSLIVECKÝ PLES v sobotu
24. 1. 2015 v sále Sokolského domu Vyš-
kov, zahájení ve 20 hodin. K tanci
a poslechu hraje kapela Podboranka.
Bohatá myslivecká a věcná tombola.
Předprodej vstupenky s místenkou
v prodejně loveckých potřeb OD Kojál
u pana Kotíka. Vstupné s místenkou
120 Kč. K příjemné zábavě zvou mys-
livci.

DĚTSKÝ KARNEVAL
KSČM a Levicový klub žen Vyškov

ve spolupráci s agenturou Vendulka
pořádají v sobotu 24. ledna 2015 od 15
hodin v sále Besedního domu ve Vyš-
kově DĚTSKÝ KARNEVAL. Vstupné:
dospělí 25 Kč, děti zdarma. Srdečně
zvou pořadatelé.

CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE
Ve čtvrtek 5. 2. ZOO PARK Vyškov

opět zahajuje oblíbený cyklus cestova-
telských přednášek. První návštěvu uči-
níme s Michaelem Pokorným z CK
Livingstone do Gruzie.

Přednášky se budou konat již tra-
dičně každý čtvrtek od 18.00 hodin
v podzemním sále Hanáckého statku
v zooparku. 

Těšíme se na hojnou návštěvu zaha-
jovací přednášky, kde bude k dostání
program a permanentní vstupenka na
celý přednáškový cyklus. 

Jednotlivé vstupné 40 Kč, perma-
nentka s deseti vstupy 300 Kč.

ZUMBA PARTY 
V neděli 25. ledna od 17.00–18.30

hod. na Orlovně - vedle ZŠ Nádražní 5.
Cena 100 Kč. Přihlášky a více informací
na www.zumbavyskov.cz

NOVÝ KURZ LATIN DANCE
Pro ženy – začátečníci i pokročilí –

od 20. ledna na ZŠ Letní pole a NOVIN-
KA – od 12. ledna ZUMBA CARDIO
STEP a OD 15. ledna INSANITY –
FUNKČNÍ TRÉNINK. Více na
www.zumbavyskov.cz

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH
Cvičení těhotných v MC Radost.

Každé úterý od 17 do 18 hodin s porodní
asistentkou Kateřinou Petrovou. Pra-
videlně také pořádáme kurzy předpo-
rodní přípravy. Více informací na
http://cviceni-tehotnych.ivyskov.cz/.

DDM VYŠKOV ZVE
23. leden 2015 – OP stolního tenisu

neregistrovaní – určen všem příznivcům
stolního tenisu, kteří nehrají okresní
přebor a nemají registraci ve svazu stol-
ního tenisu, 15.00–16.30, v ZŠ Nádraž-
ní 5, Vyškov.

24.–25. leden 2015 – Nocování na
seně – veselý a hravý program v budově
DDM Vyškov a ve stájích Šafářského
dvora s přenocováním. Jízda na koni.
Od 9.00 hod.


