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Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem, když vám všem dávaly
naposledy sbohem.

Dne 15. listopadu 2015 uplynulo 17 let od úmrtí
paní Olgy Šimákové.

Dne 30. listopadu 2015 to bude 7 let, co zemřel
pan Robert Šimák a

dne 8. listopadu to bylo 5 měsíců, co navždy odešel
pan Jiří Šimák.

Stále vzpomínají
dcera Olga, vnučka Erika a pravnučka Nikolka.

Dne 16. listopadu to byly 4 roky, co zemřel 
pan Ladislav Vlach z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera a vnoučata.

Dne 16. listopadu uplynulo již 15 let od úmrtí
naší maminky
paní Františky Olšové z Rašovic.
S láskou a vděčností stále vzpomíná
dcera Anička s rodinou.

Dne 17. listopadu 2015 jsme vzpomněli nedožité
85. narozeniny
pana Františka Matouška z Vyškova.
Stále vzpomíná
syn a dcera s rodinou.

Dne 19. listopadu to bude 8 let, co nás opustil
pan Radek Pupp z Čechyně.
Nikdy nezapomeneme.

Dne 19. listopadu vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek
a dědeček
pan František Kudlička z Dědic.
S láskou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Gabriela a syn Petr
s rodinami.

Dne 20. listopadu to bude rok, co nás náhle
opustil náš milovaný manžel, tatínek, syn, bratr
a dědeček
pan Zdeněk Tilšer.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 20. listopadu uplyne 10 roků, co nás opustil
náš milovaný manžel, otec a dědeček
pan Petr Skřivánek.
S láskou vzpomíná
rodina Skřivánkova.

Dne 21. listopadu uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustila moje manželka
paní Olga Holubová, roz. Živná z Krásenska.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, děti, rodiče, sestry s rodinami a rodina
Holubova.

Dne 22. listopadu vzpomeneme 20. výročí úmrtí
paní Drahomíry Seltnerové.
S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 22. listopadu 2015 uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Vítězslav Skřivánek z Habrovan.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina. 

Dne 22. listopadu si připomeneme nedožitých 
50. narozenin
pana Romana Bedrunky.
Dne 13. prosince uplyne 20 let, kdy nás navždy
opustil.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcery Romana, Nicol, rodiče a bratr
Martin.

Vzpomínky Poděkování
Děkujeme touto cestou vedení a pracovníkům penzionu

Rodinná pohoda v Dědicích za trpělivost a příkladnou péči
o paní Drahomíru Švecovou.

Děti s rodinami.

Děkujeme všem zaměstnancům I. interního oddělení nemocnice
ve Vyškově a hlavně panu primáři MUDr. Synkovi 

za dokonalou péči a vstřícnost, kterou věnovali
panu Vladimírovi Zaoralovi, zejména pak v posledních dnech

jeho života.
Dále pak také děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

kteří se přišli ve čtvrtek, 12. listopadu, naposledy rozloučit
s panem Zaoralem.

Za květinové dary děkuje
zarmoucená rodina.

Děkujeme všem příbuzným přátelům a známým, kteří se přišli
v pátek, 13. listopadu 2015, naposledy rozloučit s

panem Jaroslavem Bastlem z Dědic.
Za květinové dary děkuje

manželka a děti s rodinami.
Děkujeme paní MUDr. Alici Řezníčkové za slova útěchy, lidský

přístup a obětavost, kterou věnovala
panu Jaroslavu Bastlovi v posledních dnech jeho života.

Manželka a děti s rodinami.

Děkuji touto cestou panu primáři gynekologicko-porodnického
oddělení ve Vyškově MUDr. Josefu Eimovi za profesionální

přístup při zdravotních komplikacích mé dcery Lucie
Mrázkové. Poděkování patří i sestřičkám téhož oddělení za

lidskost.
Jana Šavelová

Dne 19. listopadu oslaví krásné kulaté
narozeniny
paní Andrea Hejsková z Lulče.
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a vše nejlepší
do dalších let přejí
manžel, synové Radim a David, 
sestra Eva s rodinou a děda z Tyršovky.

Alžběta Gorolová (1944), Mor.Málkovice † 6. 11.
Emílie Čandová (19031), Bučovice † 8. 11.
Jaroslav Zbořil (1946), Nemojany † 9. 11.
Drahomíra Švecová (1930), Vyškov † 10. 11.
Miroslav Hon (1972), Milešovice † 10. 11.
Marie Podmelová (1937), Mouřínov † 11. 11.
František Šulc (1955), Nemojany † 11. 11.
Josef Gregor (1933), Uhřice † 12. 11.
Božena Medková (1951), Drnovice † 13. 11.
Libor Beneš (1965), Švábenice † 13. 11.
Josef Bureš (1952), Rašovice † 14. 11.

Opustili nás

Blahopřání

Společnost zabývající se odpadovým hospodářstvím 
se sídlem ve Vyškově hledá nového kolegu na pozici

VEDOUCÍ STŘEDISKA VYŠKOV
Očekáváme, že náš nový kolega/kolegyně bude: 
• Středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný/á (nezbytným

základem je maturita; technické zaměření je velkou výhodou)
• Praktik, který si dokáže poradit i v obtížných situacích 
• Silná osobnost se schopností přiměřené empatie 
• Týmově orientovaný/á, loajální a spolehlivý/á
• Organizačně zdatný/á
• Jasně, věcně a přesvědčivě komunikovat
• Se všeobecnou znalostí ekonomické, obchodní, účetní, pracovní

agendy a problematiky odpadů
• S minimálně 5 lety praxe na obdobné pozici
• Se zkušeností s vedením pracovního kolektivu
• Ovládat práci na PC (MS Office, Outlook)
• Nejlépe z regionu působnosti firmy
• S řidičským průkazem skupiny „B“
• Trestně bezúhonný/á

Vaším úkolem bude:
• Organizační zajištění chodu střediska s cca 75 pracovníky
• Dosahování plánovaného hospodářského výsledku
• Zajištění dobrého stavu vozidel a manipulační techniky
• Vytváření a dodržování svozových plánů
• Udržování kontaktů (průběžná komunikace se starosty obcí)
• Nákup techniky, zajištění jejího servisu
• Vedení a řízení personálu střediska
• Obchodní nabídky zákazníkům
• Prodej a výkup druhotných surovin
• Zabezpečování BOZP, PO a veškerých revizí s externími

spolupracovníky 

Firma nabízí:
• Jistotu práce ve stabilní firmě
• Mzdu odpovídající náročnosti a zodpovědnosti pozice
• Vstřícný postoj k lidem
• Zainteresovanost na hospodářském výsledku
• Týden dovolené navíc, stravenky, penzijní připojištění, jazykové

kurzy, permanentky na sportovní a rehabilitační aktivity, půjčky ze
sociálního fondu

Své strukturované životopisy v českém jazyce posílejte na adresu
blazkova@mitathor.cz.

Všechno, čeho jsme si na Tobě vážili a cokoliv
jsme na Tobě obdivovali trvá a potrvá dál
v srdcích nás všech.
Dne 22. listopadu vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Radomila Šlampy.
S úctou a láskou stále vzpomíná
Renáta, děti a maminka.

Vzpomínky

CHOVATELSKÉ TRHY VE VYŠKOVĚ
Trhy chovatelů exotického ptactva,

králíků, zakrslých králíčků, morčat,
holubů a drůbeže se konají v neděli
29. 11. 2015 od 7 do 11 hodin v chova-
telském areálu u vlakového nádraží
Vyškov. Součástí akce je i prodej cho-
vatelských potřeb a výkup exotického
ptactva a králičích kožek. Jste srdečně
zváni pořadateli ZO ČSCH Vyškov.

KATEŘINSKÉ VYSTOUPENÍ V MUZEU
Již tradičně si vás dovolujeme pozvat

na kateřinské vystoupení Dětského
folklorního souboru Klebetníček a Ha -
náckého folklorního souboru písní
a tanců Trnka Svatá Kateřina věši hósle
do komina, které se uskuteční u nás
v Muzeu Vyškovska v neděli 22. listo-
padu 2015 v 15.00 hodin. Vstup na akci
je zdarma.

ATELIÉR LÉTAJÍCÍ ŠNEK A CENTRUM ULITA
(ZÁMEK VYŠKOV) VÁS ZVOU NA:

PRAVIDELNÉ KURZY (nástup
možný kdykoliv): úterý (15.30–17.00):
KERAMIKA PRO DĚTI (4.–9. třída
ZŠ), úterý (18.00–20.00): TEXTILNÍ
DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, středa (podle
dohody): ARTETERAPEUTICKÁ
SETKÁNÍ – INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ
NEBO PRO RODINY, středa (podle
dohody): KURZY FRANCOUZSKÉHO
JAZYKA (PRO ZAČÁTEČNÍKY
A POKROČILÉ / DĚTI I DOSPĚLÉ),
čtvrtek (17.30–20.00): KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ, lektoruje Bob Jakeš
(mistr keramik, vysokoškolský učitel),
pátek (10.00–12.00): JÓGA PRO
DOSPĚLÉ

PROGRAMY PRO ŠKOLKY
A ŠKOLY ve středu dopoledne (podle
dohody): –zaměření na stará řemesla
a naše tradice: 25. listopadu, VÁNOČNÍ
DÍLNY: 2., 9., 16. prosince

VÍKENDOVÉ KURZY:
21. 11. Multimediální tvorba pro

žáky 2. st. ZŠ a studenty SŠ
22. 11. Arteterapeutická dílna pro

dospělé – Světlo ve mně
22. 11. 3 x Umělecký šperk
27. 11. Mediace = pokojné řešení spo-

rů
28. 11. Výroba vlastní aromaterapeu-

tické kosmetiky 
29. 11. (15.00–17.00) 4 ADVENTNÍ

DÍLNIČKY – 4 ADVENTNÍ POHÁD-
KY pro děti a jejich rodiny

5. 12. (15.00–19.00) 4. VÁNOČNÍ
LÉTAJÍCÍ JARMARK (ve spolupráci
se ZOO parkem Vyškov)

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: ate-
lier@letajicisnek.cz, 775 105 640 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Srdečně vás zveme na výstavu foto-

grafií Andrey Němcové SPEKTRUM
v Galerii Orion Muzea Vyškovska.

Mladá fotografka z Vyškova není ve
výběru témat pro svoje fotografie jed-
noznačně vyhraněná. Fotografování je
její koníček, věnuje mu hodně času, ale
její profesní zaměření je zcela jiné. Foto-
grafuje krajinu, zvířata, ale také města
a místa, která navštíví na svých cestách.
Má za sebou několik úspěchů v soutě-
žích mladých fotografů a systematicky
fotografuje svoje rodiště v rámci sou-
těže Fotíme Vyškovsko. Její fotografie
najdete i na webu města Vyškova. Její
výstava bude u nás k vidění do 10. 1.
2016.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Leden–březen 2016, 8 setkání vždy

v úterý od 17.30 do 20.00 hod., cena kur-
zu 500 Kč/osoba, 700 Kč/pár, počet míst
je omezený, informace, přihlášky:
cprvyskov@ado.cz, tel. 732 769 404.

Pořádá Centrum pro rodinu Vyškov.

BABY MASÁŽE
Milé maminky, trápí vaše dítě bolesti

bříška, bývá často nemocné, je plačtivé,
nebo špatně usíná? Nabízím vám pomoc
formou Baby masáže. Jedná se o ucele-
nou sestavu lehkých, jemných doteků
na daných částech těla. Další přednosti
masáže: aktivace imunitního systému,
podpora činnosti střev, zabraňuje
zácpě, odstraňuje úzkost, strach – pře-
konání poporod. traumat. Přednáška
o této metodě proběhne v MC Radost,
Tyršova 142/29, Vyškov (Dům s pečovat.
službou). Dne 26. 11. v 10.00 hod. zde
budou také probíhat jednotlivé lekce.
Maminky se naučí své děti masírovat
samy. Kontakt: Fyzioterapeutka Renáta
Piňousová, mob.: 737 53 80 41, e-mail:
r.pinousova@seznam.cz

JAK MANIPULOVAT S NOVOROZENCEM
MC Radost pořádá kurz Manipulace

s novorozencem. Přednášející pí. Čer-
nická, přihlášky a info na e-mail: 
jirule83@gmail.com

Vyškovský Mikulášský běh 
- Memoriál Milana Dvořáka

Atletická sezona ve Vyškově
vrcholí 11. ročníkem Vyškovského
Mikulášského běhu – Memoriálem
Milana Dvořáka. Na závěr sportov-
ně nabité a poměrně úspěšné atle-
tické sezony pořadatelé srdečně
zvou všechny generace sportovců
i nesportovců na tradiční podzimní
vrchol, který se koná v sobotní
dopoledne 21. listopadu 2015 od
8.30 hod. na atletickém stadionu Za

parkem a Smetanových sadech.
Akce je zařazena do programu
ČUS – Sportuj s námi. Pro účastní-
ky závodu bude připravena Miku-
lášská nadílka a vyhlášení celoroč-
ního běžeckého seriálu Dlouhé míle
2015. Na vaši účast se těší pořada-
telé z Atletického klubu AHA Vyš-
kov, informace mob. 721 715 071; 
e-mail: jm.aha@atlas.cz, nebo
www.ahavyskov.cz

Pozoruhodný úspěch 
mladých stolních tenistů z Bučovic

V Hodoníně proběhlo krajské
kolo SŠH ve stolním tenisu. 29druž-
stev v 6 kategoriích odehrálo ve dvou
halách dramatický turnaj s řadou
překvapení.

Turnaje elity krajského žá -
kovského stolního tenisu se zúčast -
nila i družstva Gymnázia a Ob -
chodní akademie aZŠ 710 z Bučovic
a vedly si výtečně.

V kategorii D IV. vybojovalo trio
Holíčková, Kutilová a Ko houtková
krásné 2. místo za vítěznými Ratíš-
kovicemi, ale před ambiciózní Břec-
laví a Znojmem! Zejména Marie
Holíčková odehrála velmi zdařilý
turnaj a tradičně byla tahounem
týmu.

Stejně úspěšní byli hoši ze ZŠ 710,
kteří vybojovali po velmi dobrých
výkonech rovněž velmi cenné
2.místo, když v dramatickém finále
podlehli Břeclavi. Trojice Machaň,
Navrátil, Šlampa zanechala v Hodo-
níně velmi dobrý dojem a zejména
Machaň po dal vynikající výkon.
V soutěži D V.obsadila děvčata GOA
Bučovice 5. místo a hoši v turnaji H
VI.B 4. místo. Oběma bučovickým
školám patří uznání za vzornou
reprezentaci svých škol a města.
Největší dík patří oddílu stolního
tenisu TJ Sokol Bučovice, kde hned
pětice účastníků kraj. kola trénuje
a hraje soutěže.

(PeP)

Další úspěch vyškovských plavců
V sobotu 7. 11. 2015 se 11 vyškov-

ských plavců zúčastnilo tradičních
plaveckých závodů Šumperský čert
v Šumperku. Tyto závody byly urče-
ny pro věkovou kategorii ročník
2004 a starší. Za KPS Vyškov závo-
dili tito plavci: Adéla Havelková,
Jan Hoždora, Matěj Hoždora,
Tomáš Jakubčík, Barbora Jakub-
číková, Natálie Roubalová, Adam
Olejník, David Olejník, Tereza
Urbanová, Klára Zmrzlá a Jan
Zmrzlý. Všichni zúčastnění odjeli
ráno z Vyškova těsně po šesté hodi-
ně pod vedením svých trenérů.

Závody probíhaly v příjemném
prostředí šumperského plaveckého
bazénu. Závodilo se v těchto disci-
plínách: 50 m volný způsob (VZ),
100 m VZ, 200 m VZ, 50 m prsa (P),
100 m P, 100 m motýlek (M), 100 m
znak (Z) a 100 m polohový závod
(PZ). Na závěr byly postaveny smí-
šené štafety na 4x50 m VZ. 

Vyškovským plavcům se opět
dařilo, což dokazují dosažené
výkony. Nejlepších výsledků do -
sáhli tito borci: Tereza Urbanová
získala 1. místo na 100 m VZ, 
2. místo na 50 m VZ, 3. místo na
100 m PZ, 4. místo na 100 m Z
a 100 m M. Klára Zmrzlá získala 

1. místo na 100 m M, 2. místo na
100 m Z, 100 m VZ, 200 m VZ, 100 m
PZ a 3. místo na 50 m VZ. Jan
Zmrzlý získal 3. místo na 100 m Z
a 100 m M, 4. místo na 100 m PZ, 
5. místo na 100 m VZ a 6. místo na
50 m VZ. Poslední z medailistů byla
Barbora Jakubčíková, která získa-
la 3. místo na 200 m VZ, 4. místo na
100 m VZ a 100 m M a 6. místo na
50 m VZ. Vynikající výsledek, a to
3. místo, získala smíšená štafeta na
4x50 m VZ ve složení T. Urbanová,
K. Zmrzlá, J. Hoždora a J. Zmrzlý.
Celkový výsledek závodů v Šum-
perku byl následující: plavci KPS
Vyškov získali 2x 1. místo, 5x 
2. místo, 6x 3. místo, 5x 4. místo, 3x
5. místo, 6x 7. místo, 4x 8. místo, 2x
9. místo, 1x 10. místo, 3x 11. místo,
3x 13. místo, 2x 14. místo, 2x 
16. místo, 1x 23. místo, 2x 24. místo
a 1x 26. místo. Dohromady jsme
přivezli 13 medailí. Na těchto závo-
dech také „padlo“ 26 osobních
rekordů.

Tento výsledek opět dokazuje, že
vyškovské plavání má neustále
velice dobrou úroveň a že práce
zdejších trenérů není zbytečná.
Všem zúčastněným patří velký dík.

Za KPS Vyškov Milan Hroza
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