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Dne 5. června to bude rok, co nás navždy opustil
pan Josef Pospíšil z Vyškova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn Radoslav s rodinou, dcera
Markéta s rodinou a dcera Lenka.

Zapalte svíce, kdo jste ji rádi měli,
vzpomeňte s námi na krásné chvíle, 
které jsme s ní prožívali. 
Léta plynou a vzpomínky stále jsou. 
Dne 5. června 2015 tomu bude 26 let, co nás
opustila naše maminka
paní Helena Rybnikářová z Rašovic.
Kdo ji znal a měl ji rád, vzpomene s námi. 
Syn Ladislav, dcery Helena a Zdeňka s rodinami.

Dne 5. června uplyne rok, co nás navždy opustil
pan Dušan Pafko.
Za vzpomínku děkujeme.

Dne 7. června 2015 to bude rok, co nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a syn
pan Radovan Stoklásek z Pístovic.
Stále s láskou vzpomíná
manželka, děti a maminka.

Dne 7. června uplynou 3 roky, kdy nás náhle
opustil můj syn
Ing. Petr Indrych.
S láskou vzpomínají
maminka, děti a bratr s rodinou.

Dne 7. června by oslavil 50. narozeniny
pan Mgr. Jiří Zlatník.
Za vzpomínku děkují
syn Vojta a Jitka s rodinou.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám
nevrátíš, už není naděje. Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám tatínku, chybíš nám
všem.
Dne 8. června to bude rok, co nás navždy opustil
pan Zdeněk Beránek z Pavlovic.
S láskou vzpomínají
syn a dcera s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme
mít.
Dne 9. června 2015 tomu bude již 10 let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Zdenka Vágnerová z Hlubočan.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už tady s námi není.
Dne 10. června 2015 by se dožila 52 let naše milá
kamarádka
Marie Wagnerova z Lulče. 
Vzpomínají kamarádi.

Klesly ruce pracovité, zemdlené, ztichlo srdce
dobré, znavené. Již je po bolestech, utrpení, již po
životě je jen rozloučení.
Ve středu, 10. června vzpomeneme 4. smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Jan Kourek z Vyškova.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Danuše s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme poctivému nálezci, který dne 8. května 2015

odevzdal nalezenou pánskou dokladní tašku na informacích
v Hypermarketu Albert ve Vyškově. 

Prosím, ozvěte se na tel.: 777 080 748.

Touto cestou chceme vyjádřit velké poděkování za vzornou
starostlivost o naši maminku celému zdravotnímu personálu

oddělení gynekologie a onkologie ve Vyškově.
Rodina Krňávkova.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 26. května
2015 přišli naposledy rozloučit s

panem Jiřím Kudličkou z Hamilton.
Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.

Jménem celé rodiny 
manželka.

Dne 6. června 2015 oslaví 85. narozeniny naše
milá maminka, babička a prababička
paní Božena Viktorinová z Dědic.
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přeje
syn s rodinou, pravnučky Anička a Emička
posílají velkou pusu.

František Drozd (1944), Holubice † 15. 5.

Vilém Pokorný (1942), Milešovice † 21. 5.

Ing. Jaroslav Trávníček (1950), Vyškov † 26. 5.

Stanislav Spáčil (1908), Křenovice † 28. 5.

Jindřich Kočíř (1926), Brankovice † 29. 5.

Marie Hrabovská (1940), Hodějice † 30. 5.

Alenka Kramářová (1939), Luleč † 30. 5.

Vlastimil Helleport (1956), Vyškov † 31. 5.

Irena Goldová (1965), Vyškov † 31. 5.

Josef Odrazil (1927), Rousínov † 1. 6.

Miluše Moučková (1923), Vyškov † 1. 6.

Opustili nás

Blahopřání

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor skladu / pily

Náplň práce
• Nakládka a vykládka zboží
• Řezání na pásových a kotoučových pilách
• Balení
• Úklid
• Přejímka zboží
• Vyplňování průvodních dokumentů
• Plnění úkolů nadřízených

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Jeřábnický + vazačský průkaz
• Průkaz na VZV sk. W1
• Praxe ve skladu hutního materiálu minimálně 2 roky
• Orientace v hutním materiálu
• Logické myšlení
• Časová flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Odměna a hodnocení
• Základní mzda – 18–20 000 Kč
• Variabilní složka na bázi měsíční/kvartální podle

KPI – 4 000 Kč
• KPI

– Úkoly nadřízeného
– Počet vychystaných OL
– Cyklická inventura

Kontakní osoba: Ing. Pavel Čuba, e-mail: pcuba@vanleeuwen.cz, tel.: 774 440 865, 
adresa firmy (místo výkonu práce): Van Leeuwen Pipe and Tube, s. r. o., Krátká 753/3b, 
682 01 Vyškov. Životopis elektronicky na e-mail nutností.

Dopravní společnost se sídlem ve Vyškově

přijme

ŘIDIČE mezinárodní
kamionové dopravy.

Podmínky: ŘP CE, OPZ, zdravotní způsobilost.

Telefon: 602 295 230, 602 367 670

Město Vyškov na základě rozhodnutí Rady města Vyškova
a v souladu s Pravidly o hospodaření s byty

ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje záměr pronájmu městského
bytu formou výběrového řízení.

Jedná se o byt:

■ 1+1, č. b. 108, v domě na ulici
Albrechtova 587/16 ve Vyškově

■ 0+1, č. b. 33, v domě na ulici
Puškinova 490/2 ve Vyškově

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám
podají pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ Vyškov,
a dále jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).

RESTAURACE U SMRKU LULEČ
Změna otvírací doby od 5. 6. 2015!

ZAHÁJENÍ NOČNÍHO PROVOZU VČETNĚ KUCHYNĚ
PO–ČT 17.00–3.00
PÁ 17.00–5.00
SO 10.00–5.00
NE 10.00–3.00

Akce mimo provozní dobu po telefonické domluvě 
na tel.: 608 83 13 93, p. Přichystal

Pátek 5. 6. k tanci i poslechu hraje kapela
BEZNOT. Začátek ve 20 hodin. Vstup zdarma

Občerstvení:
• nakládaný ovar • speciality na grilu

• guláš z kotle à la Bagon

RESTAURACE U PRCKA
otvírá LETNÍ ZAHRÁDKU

Historický úspěch
vodáků Neptun Vyškov

V sobotu 30. 5. 2015 vybojo-
vali vodáci klubu Neptun Vyš-
kov vítězství v Mezinárodním
poháru vodáckého víceboje ve
třech kategoriích (žákovské,
juniorské a volné). Stali se tak
nejen nejúspěšnější výpravou
celého závodu, ale sami dosáhli
úspěchu dosud nevídaného.
Popřejeme tedy hodně sil
i potřebného štěstí, protože
sezona nekončí, a doufáme, že
v tomto roce ještě nějaké další
úspěchy přibudou. (ln)

MEDOVÝ DEN V ZOO
Málokdo z Vyškova ještě nezazna-

menal, že v našem ZOOParku chováme
též včely. A to nejen v ukázkovém úlu
v Hanáckém statku, ale přibylo nám 30
včelstev v areálu Dinoparku. I zde máte
možnost si je z bezpečné dálky prohléd-
nout. Najdete je v blízkosti Hvězdárny.

Odměnou pro včelaře je vždy den,
kdy se med vytáčí. A my bychom se
s vámi o tuto radost rádi podělili.
Na sobotu 6. června jsme naplánovali
Medový den. Program začneme v 15
hodin v Hanáckém statku. Kromě zmí-
něného vytáčení na vás čeká také
ochutnávka našeho letošního medu
a ukázka práce včelaře v úlu. Děti se
pokusíme zabavit praktickými dílnič-
kami týkajících se včel a jejich produk-
tů. Zkusíme vyrábět svíčky, zdobit per-
níčky a dozvědět se něco nového ze
života včel. V malém ukázkovém úlu si
prohlédnete, jak vypadá matka králov-
na a na vlastní kůži také zjistíte, že tru-
bec vás nepíchne, i kdyby moc chtěl.

POZVÁNKY DO KNIHOVNY VYŠKOV
11. 6. v 9.00 A3V: Kulturně nábožen-

ský fenomén poutí a vybraná poutní
místa. Seminář A3V vede
prof.PhDr.Miloslav Pojsl, UP Olomouc.
Vstup na permanentku nebo 40 Kč.

12. 6. od 16.00 Knižní novinky v Lite-
rární kavárně. Prezentace nových knih,
které si můžete ihned vypůjčit.

12. 6. v 16.30 Jan Řezi – Nostalgie.
Vzpomínky, emoce, písničky. Živé
vystoupení s velkoplošnou projekcí.

8. 6. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem.
Zábavný podvečer pro děti a jejich
 rodiče.

DDM VYŠKOV ZVE
8. červen 2015 Krajské kolo dopravní

soutěže mladých cyklistů – pro postu-
pující vítězná družstva z okresních kol,
8.00–18.00 hod. na ZŠ Purkyňova VY
a Dopravním hřišti VY

9. červen 2015 Akademie DDM Vyš-
kov – tradiční vystoupení a prezentace
kroužků při DDM Vyškov, 15.30–18.00
hod. v Besedním domě Vyškov

POZVÁNKA DO DIVADLA
Dne 11. 6. 2015 bude v Kulturním

domě v Drnovicích hostovat Divadlo
Pavla  Trávníčka s komedií Otylka. Začá-
tek v 19.30 hodin. Předprodej vstupenek
v trafice v Drnovicích, vstupné 250 Kč.

MKS VYŠKOV ZVE
Městské kulturní středisko Vyškov

vás zve na pořady, které pro vás připra-
vilo na červen. Promenádní koncerty
na Masarykově náměstí vždy ve čtvrtek
od 17 hodin, uslyšíte Sebranku (4. 6.),
ZUŠ Vyškov (11. 6. od 16.30), big band
Konzervatoře Brno (18. 6.) a Fernet Blu-
es (25. 6.), a další. Po čtyřech letech
vystoupí v sále Besedního domu česká
rocková legenda Olympic – 5. 6. Sobota
6. 6. je věnována sborovému zpěvu, pro-
běhne 6. ročník sborového festivalu
Dr. Antonína Tučapského VYŠKOV
2015. Zveme vás na soutěžní přehlíd-

ku – od 13.00 v Besedním domě i na
závěrečný koncert – od 18.00 ve Hřbi-
tovním kostele Panny Marie. Nabídne-
me i divadelní představení – 18. 6. kome-
dii o dobrodružství sympatického
venkovana v Paříži – V Paříži bych tě
nečekala, tatínku. 20. 6. vystoupí tra-
vesti skupiny Screamers a Techtle
Mechtle s pořadem Přijela pouť.

POZVÁNKA NA RAGBY
Dne 6. 6. od 10 hodin se na ragbyo-

vém hřišti ve Vyškově uskuteční přebory
o mistra republiky U11. Přijďte podpo-
řit a nabudit naše malé naděje ragby!
Mládežnické týmy z Vyškova také ode-
hrají přebory U9 v Brně na Bystrci, U13
v Brně na Dragonu, U18 v Říčanech.

MANIPULACE S NOVOROZENCEM
MC Radost pořádá dne 25. 6. 2015

v 17.30 hod. kurz Manipulace s novo-
rozencem.

Přednášející dětská sestra p. Černic-
ká, přihlášky a info na e-mailu:
 jirule83@gmail.com

NEMOJANSKÝ KROS
V sobotu 13. 6. se v Nemojanech

uskuteční 24. ročník  NEMOJANSKÉ-
HO KROSU. Prezentace proběhne od 9
hodin ve sportovním areálu Sokola
Nemojany v Kutaci. Start v 10 hod.
Poběží se na 5 a 10 km. Bližší info na
www.ligars.wbs.cz

CENTRUM ULITA
(zámek Vyškov, vchod od náměstí)

zve vás a vaše děti na:) 11. 6. + 18. 6. +
25. 6. TEXTILNÍ DÍLNA – VÝROBA
NOVÉHO LETNÍHO OBLEČENÍ ZE
STARÝCH KOUSKŮ, cyklus 3 setkání
(lektoruje textilní výtvarnice Alena
Zezulová), KERAMICKÁ DÍLNA –
ZAHRADNÍ KERAMIKA (Ateliér
Létající šnek), INFORMACE A PŘI-
HLÁŠKY: atelier@letajicisnek.cz, 
775 105 640.

LEGO – HRAČKA STOLETÍ
Srdečně Vás zveme na novou výstavu

do Muzea Bučovice – Hračka století, na
které uvidíte LEGO modely ze sbírky
Karla Duse. Výstava je k vidění až do
14. 6. 2015.

Již ve středu Region na webu:

www.novinyregion.cz


