
Akce začne na Popeleční
středu (18. února 2015) a potrvá
až do konce postního období
3. dubna. Začátek formuláře
V olomoucké arcidiecézi, pod
kterou patří i vyškovská chari-
ta, se postní krabičky do kostela
obvykle vracejí na Květnou
neděli (29. března).

Finanční prostředky použije
církev prostřednictvím charity
na pomoc lidem v nouzi a na
podporu charitního díla. Na
spodní stranu papírové schrán-

ky mohou lidé napsat, ve pro-
spěch které cílové skupiny (děti,
senioři, lidé bez domova, atd.)
by chtěli peníze věnovat.

Pro Českou republiku bylo
letos vytištěno a následně
rozesláno do římskokatolic-
kých farností zhruba 50 000
papírových pokladniček. Sběr
postních schránek od věřících
se bude konat podle pokynů
místního duchovního správce.

Obdobné akce se pořádají už
mnoho let například v Anglii,

Belgii, Německu, Rakousku,
dokonce i v Polsku a na Ukra-
jině. V Česku jde o sedmý roč-
ník, v roce 2009 se akce poprvé
uskutečnila v brněnské a olo-
moucké diecézi.

Bližší informace podá:
Mgr. Zbyněk Rumler, pasto-

rační asistent, tel: 720 591 816
Mgr. Karel Kosina, ředitel

charity, tel: 605 405 656
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Hledáte Region na webu? 
Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě, potom přijďte mezi nás!

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově hledáme vhodné
kandidáty a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení,
firemní akce pro zaměstnance, zvýhodněné telefonní tarify,
příspěvek na stravování, jídelna v závodě v Komořanech
i Rousínově.

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti

Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin
případně zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:

pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách

www. jobsedp.cz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC 
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

(případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
DĚLNÍK KOVOVÝROBY – manipulant
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě nebo skladu výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

LAKÝRNÍK – prášková lakovna
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení v oboru výhodou

– praxi na uvedené pozici
– práci v třísměnném provozu

SVÁŘEČ MIG, MAG – dělník kovovýroby
Požadujeme: – vyučení technického směru

– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

• 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

Nové typy čalouněných souprav, masivních postelí, dvoulůžek a skříní

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

Restaurace U PRCKA
Na Hraničkách

O P Ě T  O T E V Ř E N A !
Nabízíme

• POLEDNÍ MENU •
• ŠKOLENÍ •

• OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ •
• SVATBY •

• POHŘEBNÍ HOSTINY •
• BOWLING •

Telefon: 774 950 707

MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA
Vaší pracovní náplní bude příprava sestav dílců vypálených 

na CNC laserech.

Na kvalitě vaší práce bude záviset výkon zaměstnanců 
na navazujících operacích (ohýbání, svařování apod.) 

a tím i plnění termínů zakázek.

Co po vás požadujeme:
– základní orientaci ve výkresové dokumentaci
– oprávnění na VZV (jeřábnický a vazačský průkaz výhodou)
– samostatnost, schopnost rychle se orientovat a udržet si přehled
– dobré komunikační schopnosti a dobrou fyzickou kondici

Nabízíme:
– stabilní zaměstnání a jistotu pravidelného výdělku

Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických
procesů, přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:

Iva Ševčíková, personální úsek, tel.: 517 321 085, 
e-mail: sevcikova@hestego.cz

JSTE BYSTRÝ, ZRUČNÝ, ZODPOVĚDNÝ A PEČLIVÝ ČLOVĚK?
MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ 
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s. Z VYŠKOVA

hledá

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ

a SEDAČEK
Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

DDfit
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
✦ regulace váhy bez doplňků stravy
✦ péče o zdraví, změna životního stylu
✦ poradenství, sestavování jídelníčku
✦ analýza skladby těla na profes. 

přístroji InBody, osobní přístup

Rezervace: 722 959 501

V době půstu si odříct požitky a ušetřené peníze darovat potřeb-
ným? Proč ne. Starobylá postní tradice v podobě almužny se udr-
žuje i na Vyškovsku a účastnit se jí mohou nejen věřící lidé. Princip
je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního
období lidé odřeknou, mohou vložit do papírové pokladničky, tak-
zvané postničky. Začne se rozdávat v kostelech. Na konci postního
období ji darující přinesou zpět. Podstatou je, že člověk do malé
papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který
si v průběhu postního období odřekl. A částka, kterou si
odepřel, pomůže prostřednictvím vyškovské charity či přímo far-
nosti, jiným.

Dary mohou lidé vložit do postniček

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Nové zboží
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

STOLAŘSTVÍ
Ivanovice na Hané

přijme ihned 
do pracovního poměru

d ě l n í k y
(jednosměnný provoz).

Tel.: 517 363 375
Volat: od 6.00-14.30 hod.

LERA – BYTOVÝ TEXTIL
Masarykovo nám. 10, Vyškov

(ŠVADLENKA)
■ NOVÉ ZBOŽÍ: POLŠTÁŘE, KAPNY,

POVLEČENÍ, PROSTĚRADLA, RUČNÍKY,
OSUŠKY, UTĚRKY, BYTOVÁ METRÁŽ A JINÉ.

■ PRODEJ ROZŠÍŘEN O ZÁCLONY ZN. TYLEX
■ PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ


