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Poděkování
Děkuji  panu MUDr. Poledníkovi a MUDr. Bučovi za

profesionální a lidský přístup k pacientům ve Vyškově na
chirurgii č. II a zároveň sestřičkám od ambulance přes operační

sál až po lůžkové oddělení, kde jsem ležela v dubnu tohoto
roku. 

Miroslava Lampová.

Děkujeme všem přátelům, bývalým spolupracovníkům
a známým, kteří se dne 24. dubna 2015 přišli naposledy

rozloučit s
paní Janou Blovskou z Vyškova.

Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.
Jménem celé rodiny

dcera Jana.

Dne 28. dubna 2015 uplynulo 5 let, co nás navždy opustila
paní Marta Kremličková.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Měl jsem Vás rád, chtěl jsem žít, přišla nemoc zlá, 
musel jsem odejít.

Dne 2. května tomu budou 2 roky, co nás navždy opustil tatínek
Radoslav Doležal.

Za tichou vzpomínku děkuje
syn Lukáš.

A přišla dlouhá noc...... a po ní žádné ráno. 
Dne 3. května 2015 tomu bude 5 let, co nás bez
slůvka rozloučení navždy opustil
pan Jiří Šubrt z Nevojic.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Anna, dcera Hana a syn Jiří
s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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 4. května to budou 4 roky, co nás navždy
opustil
pan František Pospíšil z Vyškova.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marie, děti Ivana, Jaroslav
a František s rodinami.

Vzpomínka na Tebe zůstane navždy v našich
srdcích.
Dne 6. května uplyne 20 let, co nás navždy
opustil
pan Jan Navrátil.
S láskou vzpomínají
manželka, synové Petr, Pavel a dcera Jana
s rodinami.

Vzpomínky

TURNAJ V PÉTANQUE
Ragbyoví veteráni zvou na tradiční

turnaj v pétanque, který se koná 1. 5.
2015 uzdravotní školy v Dědicích. Začá-
tek v 8.45 hodin.

POZVÁNKY DO MUZEA
VYŠKOVSKA

Srdečně vás zveme na výstavu Vyškov
v době druhé světové válkyve výstavním
sále v 1. patře Muzea Vyškovska.

Výstava k 70. výročí konce druhé svě-
tové války připomene, jakým způsobem
zasáhl tento světový konflikt do života
lidí ve vyškovském regionu. Vystaveny
budou fotografie, dokumenty ipředměty,
které jsou památkou na rodáky z Vyš-
kovska, kteří bojovali na frontě, ale i na
domácí odboj či život v týlu.  Válka změ-
nila život také mnoha civilistům, ať už
těm, kteří byli vysídleni z obcí na Dra-
hanské vrchovině v souvislosti s budo-
váním vojenské střelnice, nebo těm, kteří
přišli o své domovy při bombardování
Vyškova během osvobozování Moravy.
Výstava bude k vidění do 23. 8. 2015.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu
Neztratit víru v člověka… s podtitulem
Protektorát očima židovských dětí, která
se uskuteční v Galerii Orion Muzea Vyš-
kovska od 30. 4. do 31. 5. 2015.

Putovní výstava Židovského muzea
v Praze představuje osudy šesti židov-
ských dětí a jejich rodin v době od roku
1938 do roku 1945 v kontextu historic-
kých událostí.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Město Bučovice aMuzeum Vyškovska

vás srdečně zvou na VÝSTAVU FOTO-
GRAFIÍ „Bučovice od okupace po osvo-
bození. K70. výročí konce druhé světové
války od 26. dubna do 17. května 2015.
Salonek Zámecké kavárny v přízemí
Státního zámku Bučovice. www.buco-
vice.cz, www.zamek-bucovice.cz

VÝLET DO PŘÍRODY
MC RADOST zve všechny, malé i vel-

ké na letošní první výlet do přírody
v okolí Vyškova a to 2. 5. 2015.Odjezd
zVyškova v 10.41 do Pístovic, pěšky do
Lulče a z Lulče v 14.47, 15.46 nebo 17.46
odjezd zpět do Vyškova. Cestou si pojme-
nujeme jarní rostliny, postavíme ptačí
hnízda, ulovíme vodní breberky a vy-
tvoříme lučního skřítka.  Bude i oheň,
takže kdo chce, špekáčky s sebou!Tra-
sa http://mapy.cz/s/hs9W není vhodná
pro kočárky. Více na www.mcradost.cz

JAK MANIPULOVAT
S NOVOROZENCEM

MC Radost pořádá dne 21. 5. 2015
v 17.30 hodin kurz Manipulace s novo-
rozencem. Přednášející dětská sestra p.
Černická, přihlášky a info na:
jirule83@gmail.com

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybářský kroužek Moravské Prusy

pořádá Rybářské závody na Novém ryb-
níku v Mor. Prusích dne 9. 5. 2015. Sraz
závodníků od 7 do 7.30 hodin. Srdečně
zvou pořadatelé.

TUČAPSKÁ DESÍTKA
TJ LRS Vyškov, obec Tučapy a obec

Nemojany pořádají 31. ročník běhu
TUČAPSKÁ DESÍTKA, Memoriál Fran-
tiška Košťála ocenu starosty obce. Závod
je součástí vyškovské běžecké tour. Tuča-
py, 2. května 2015 v 9 hodin.

ŠKOLA ČAR A KOUZEL
AUSTERLITZ

Přijďte navštívit v neděli 3. května
2015 přeživší čaroděje a čarodějky do
Školy čar akouzel Austerlitz.V tuto insti-
tuci se totiž promění zámek Slavkov-
Austerlitzapřivítá tak nejen malé avelké
kouzelníky. 

První krok povede návštěvníky na
pokladnu, kde uhradí „školné“. Dále se
vydají na zápis do nového ročníku a pro
svoji nejdůležitější pomůcku – kouzelnou
hůlku k paní Flamendrové. Poté se již
mohou odebrat se školní referentkou na
zahájení nového školního roku a pro-
hlídku školních prostor.

Tato netradiční kostýmovaná pro-
hlídka zámku zavede návštěvníky do
části prohlídkové trasy Historických sálů
a Podzemí, kde namísto standardního
výkladu prožijí jeden (ne)obyčejný den
mladých čarodějů. Začátek prohlídky je
vždy v 13, 14 a 15 hodin. Vstupenku je
třeba rezervovat na tel.: 544 227 548
a vyzvednout nejpozději 15 minut před
začátkem. 

Kostýmy dětí jsou vítány, nejsou však
podmínkou. 

POZVÁNKY DO KNIHOVNY
KARLA DVOŘÁČKA

7. 5. od 16.00 Knižní novinky v Lite-
rární kavárně – Prezentace nových knih,
které si můžete ihned vypůjčit.

7. 5. v 16.30 Pojďme si zazpívat sněko-
lika členy Vyškovského smíšeného pěvec-
kého sboru a za klavírního doprovodu
Ing. Jana Holzera.

6. 5. v 10.00 S kočárkem do knihovny
– Tradiční setkání maminek i tatínků na
rodičovské dovolené, tentokrát na téma
– Karmalogie – datum narození mluví
za nás. Přednáší Eva Matulová. S dětmi
si hrají a čtou knihovnice.

30. 4.–17. 6. Z našich ateliérů – Dag-
mar Sochorová – MIXTUM COMPOSI-
TUM, volné sdružení profesionálních
výtvarníků při Unii výtvarných umělců
v Brně. Výstava v prostorách knihovny.

SRAZ OBČANŮ KUČEROVA
Obec Kučerov v letošním roce slaví

780 let od první písemné zmínky o vzni-
ku. U této příležitosti pořádá dne 27. 6.
2015setkání bývalých asoučasných oby-
vatel arodáků. V případě zájmu nás kon-
taktujte na tel. číslo 517 358 716,
e-mail: ou.kucerov@c-box.cz

Srdečně zve zastupitelstvo obce.

NOVINKA VE VYŠKOVĚ!!!
ZUMBA CARDIO STEP každé

pondělí od 19 hod. na ORLOVNĚ
ačtvrtek od 18 hod. na ZŠ LETNÍ POLE.

INSANITY – každé úterý od 18 hod.
na ZŠ LETNÍ POLE. 

PILOXING – každé úterý a čtvrtek
od 19 hod. na ZŠ LETNÍ POLE

Více informací a rezervace na
www.danceafitness.cz

JUMPING a BOSU 
na Orlovně ve Vyškově

(Hřbitovní 6)
Přijďte si zacvičit na trampolínách

intenzivní aerobní cvičení JUMPING
nebo si zaposilovat a protáhnout tělo na
BOSU. Jumping každé pondělí, středu
a pátek od 18 hod., Bosu každé úterý od
19 hod. 

Vstupné 70 Kč, permanentka = sleva.
S sebou ručník. Nutná rezervace na tel.:
725 610 101.

Radoslav Šmedek, (1960), Bučovice † 17. 4.

Bohumil Hekrda (1939), Bučovice † 18. 4.

Ing. Ladislav Rak (1952), Hodějice † 21. 4.

Mária Hanisková (1936), Vyškov † 21. 4.

Zdeněk Halada (1944), Kulířov † 21. 4.

Jarmila Strmisková (1942), Vyškov † 22. 4.

Milada Jírová (1918), Rousínov † 23. 4.

Miloslav Prášek (1933), Komořany † 23. 4.

Stanislav Chromý (1927), Rousínov † 23. 4.

Božena Hammerová (1933), Bučovice † 23. 4.

Anna Gardavská (1924), Bučovice † 24. 4.

Olga Kohoutková (1944), Letonice † 24. 4.

Petr Dobšák (1947), Otnice † 26. 4.

Radek Křivánek (1977), Královopolské Vážany † 26. 4.

Vlasta Hoňková (1946), Marefy † 26. 4.

Josef Posolda (1922), Nesovice † 27. 4.

Marie Wolfová (1926), Nesovice † 27. 4.

Opustili nás

BKR ČR, s. r. o. hledá pro svůj výrobní závod
ve Vyškově vhodné kandidáty na pozici:

TECHNIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
NÁPLŇ PRÁCE
– provádění preventivní

a prediktivní údržby strojů
a zařízení

– opravy strojů a zařízení
– instalace a údržba výrobních

zařízení (elektrická,
mechanická, pneumatická)

– provádění revizí elektrických
zařízení

– podílet se na vytváření plánů
preventivní údržby

– podílet se na zlepšování
efektivity výrobních zařízení

POŽADAVKY
– SOU/SŠ vzdělání
– platná odborná způsobilost

podle vyhl. č. 50/1978 Sb.
– praxe min. 3 roky na

obdobné pozici (technik,
údržbář…)

– zkušenost s údržbou
mechanických částí strojů,
znalost pneumatických
a hydraulických systémů,
PLC – řízeného vybavení 

– uživatelská znalost PC
– výhodou zkušenost s CNC

systémy
– znalost AJ výhodou
– systémový přístup,

důslednost

NABÍZÍME
– zázemí stabilní mezinárodní společnosti
– zaškolení pro práci, na PC
– příjemné pracovní prostředí
– zaměstnanecké výhody (dotované obědy za 20 Kč, zdarma

lekce AJ na pracovišti aj.)

ŽÁDOSTI
V případě vašeho zájmu zašlete životopis na níže uvedenou
poštovní nebo e-mailovou adresu. Všechny osobní údaje budou
považovány za důvěrné.

BKR ČR, s. r. o., Jana Kubíková, Tovární 2, 682 01 Vyškov, 
tel.: 601 314 537, e-mail: jana.kubikova@velux.com

BKR ČR, s. r. o. je výrobcem zastiňovacích, dekorativních a ovládacích
doplňků pro střešní okna VELUX. Tvoří součást Skupiny VELUX, která vyvíjí,
vyrábí a prodává střešní okna VELUX a další stavební komponenty. VELUX
nabízí mnoho druhů dekorativních a zastiňovacích doplňků, předokenních
rolet, instalačních výrobků, dálkové ovladače a solární panely. Skupina VELUX,
má své výrobní podniky v 10 zemích světa a prodejní společnosti v téměř 40
zemích. Je jednou z nejsilnějších značek v sektoru stavebních materiálů a jeho
výrobky jsou prodávány ve většině částí světa. Skupina zaměstnává přibližně
9 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.velux.com.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – Oblastní spolek – Lípová 2, VYŠKOV

VYHLAŠUJE  HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek (minimálně 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek) • Domácí potřeby: nádobí bílé
i černé, skleničky – NEPOŠKOZENÉ • Peří, péřových a vatov. přikrývek, polštářů, dek, spacích
pytlů • Obuv – nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: kožichy, oděvy z umělých vláken,
 znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola
a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční ve středu 6. května 2015 od 12 do 17 hod., 
místo – Sídl. Osvobození, Vyškov (bývalá plynová kotelna naproti základní škole)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.

Bližší informace vám rádi sdělíme: 
tel.: 517 348 606, 778 157 307, e-mail: vyskov@cervenykriz.eu

Směr Olomouc
Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

Wellness hotel U ZLATÉ RYBKY
Tučapy 102Srdečně vás zveme na akce:

1.–3. 5. vždy od 16.00 POCHOUTKY NA GRILU
– výtečné steaky, ryby, klobásky, hermelíny 
22. 5. od 19.30 VEČER S KYTAROU – hraje Jenda z Komořan
5. 5.–30. 6. ČTYŘCHODOVÉ CHŘESTOVÉ MENU – skvělé pokrmy
 připravené naším šéfkuchařem
31. 5. od 14.00 DĚTSKÝ DEN – hasičská přehlídka, soutěže, 
projížďka na čtyřkolkách, střelba z paintballových zbraní, 
klaun, dětská diskotéka, malování na tělo atd.

Rezervujte si místa včas na tel. 739 610 847.
Více info na www.uzlaterybky.cz

VYTEZA, s. r. o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

Přijmeme 1 pracovníka na pozici: dispečer otopné soustavy.

Požadavky: – topenář, případně instalatér vyučen
– nebo elektrikář silnoproud vyučen, vyhláška č. 50/78 Sb. § 6
– řidičský průkaz skupiny B
– znalost práce na PC – běžné uživatelské programy
– min. 1 rok praxe

Nabízíme: – stabilní zaměstnání, zajímavou práci
– možnost profesního růstu
– odpovídající mzdové ohodnocení

Informace na tel. 517 326 940 nebo na vyteza@vyteza.cz. 
Životopisy zasílejte na výše uvedenou adresu nebo e-mail.

Budete vyzváni k účasti na výběrovém řízení.

VYTEZA, s. r. o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

Přijmeme 1 pracovníka na pozici: 
provozní elektrikář  veřejného osvětlení.

Požadavky: – elektrikář silnoproud vyučen
– vyhláška č. 50/78 Sb. § 6
– řidičský průkaz skupiny B, C + profesní průkaz výhodou
– min. 3 roky praxe

Nabízíme: – stabilní zaměstnání, zajímavou práci
– možnost profesního růstu
– odpovídající mzdové ohodnocení

Informace na tel. 605 768 074 nebo na p.prokes@vyteza.cz.
Životopisy zasílejte na výše uvedenou adresu nebo e-mail.

Budete vyzváni k účasti na výběrovém řízení.

UNILIN s. r. o.
Tovární 1, Vyškov

Firma Unilin je nadnárodní společností, která se v posledním
desetiletí stala největším světovým výrobcem podlah. Patří
do mezinárodní skupiny Mohawk, jež zaměstnává 5 400 lidí
ve výrobních závodech po celém světě. V roce 2014 firma
Unilin získala do svého portfolia českého výrobce dřevěných
podlah (MAGNUM Parket) se sídlem ve Vyškově. 

Firma Unilin s. r. o. hledá pracovníka na pozici

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ
Popis nabízené pozice:
Jedná se o obsluhu strojů a výrobních zařízení v třísměnném
provozu.  

Požadujeme:
• vyučení v oboru truhlář, stolař výhodou

Nabízíme:
• zajímavou a pestrou práci pro silnou nadnárodní společ-

nost
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• jazykové kurzy a další vzdělávání

Kontakt:
Ing. Jarmila Hloušková, Tovární 1, 682 01 Vyškov
e-mail: jarmila.hlouskova@magnumparket.cz

Dopravní a spediční firma se sídlem ve Vyškově
přijme do pracovního poměru

Pracovnici do administrativy na zpracování
mzdové a personální agendy

Vzdělání: min. SŠ
Požadavky: práce s PC, znalost  mzdové a personální agendy,

praxe výhodou
Nabízíme: jistotu perspektivního zaměstnání, dobré platové

ohodnocení, nástup možný ihned
V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované předpoklady, zašlete
svůj profesní životopis a kontaktní údaje na elektronickou adresu: kanod@post.cz


