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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 na e-mail. Budete vyzváni k účasti na výběrovém řízení.

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: p. Novák, mistr a technolog výroby, e-mail: anovak@vanleeuwen.cz,
tel.: 778 530 033, 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.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –

rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena

dodávka elektrické energie:

Dne 20. 2. 2015 od 7.30 do 14.00 hod
Vypnutá oblast:

Vyškov, Dědice – nám. Svobody, pravá strana směr Opatovice,

Revoluční 1, 3, 7, 9

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

Marek Kalous držel vyškovský pra-
por dost vysoko

a společně s dalšími běžci a běž-
kyněmi AHA Vyškov stáli v Praze
vstříc těžké konkurenci vkategoriích
mladšího a staršího žactva. 

Veřejné závody žactva v páteční
prázdninový den na Strahově vPraze
navštívilo více jak 300 soutěžících.
Sedm vyškovských atletů se předsta-
vilo především na trati 800 m: 
2. místo – Marek KALOUS

2:17,61 min. (osobní rekord)
4. místo – Klára STRNADOVÁ

2:36,39 min.
6. místo – Eva ZABLOUDILOVÁ

2:36,53 min. (osobní rekord)
6. místo – Šimon ŠEVČÍK

2:29,15 min.
10. místo – Štěpán ŠMÍD

2:38,72 min.
21. místo – Mario HAJZLER

2:53,03 min. (osobní rekord)
Ve skoku otyči rozcvičku absolvo-

val Sebastian HAJZLER, avšak první
pokus v soutěži ukončil pro zranění.

Blahopřejeme knadějným výsled-
kům a děkujeme za vynikající repre-
zentaci klubu v našem hlavním měs-
tě.

Kompletní výsledky najdete na
www.atletika.cz 

Cenný mezinárodní úspěch zazna-
menali mladí sportovní gymnasté
Sokola Bučovice v rakouském
Gäserndorfu, kde ve 4. vzájemném
družstevním utkání zvítězili celkově
178,15 : 169,00! Utkání se skládalo
ze závodu žákyň 2+1 ve volném troj-
boji (bradla, kladina, prostná) azávo-
du hochů 2+1 ve volném pětiboji (pro-
stná, kůň s madly, kruhy, přeskok,
bradla).

Závod žákyň vyhrál domácí
Gäsendorf 1 těsně před Sokolem
Bučovice a Gäsendorfem 2.

V soutěži jednotlivkyň vyhrála
zaslouženě domácí Stella Lobner
před další domácí gymnastkou Sarou
Carabasovou. Cenný bronz putuje do

Bučovic zásluhou Terezy Hanousko-
vé. Další závodnice Sokola Bučovice
Kateřina Duráková aKlára Hrabov-
ská obsadily 6. resp. 9. místo. Bučo-
vické družstvo zacvičilo solidně na
bradlech a prostných. Škoda problé-
mů na kladině. 

Pětiboj hochů byl ve znamení jas-
ného a zaslouženého vítězství borců
Sokola Bučovice, když největší
náskok získali ve cvičení na koni
s madly a na bradlech. Mezi jednot-
livci zvítězil Miroslav Durák s násko-
kem pouhé 0,1 bodu před dotírajícím
Pavlem Rotreklem anejlepším domá-
cím cvičencem Kevinem Gindlem.
Hodnotné 4.místo vybojoval Jakub
Stavělík před dalším cvičencem
bučovického týmu Lukášem Řezníč-
kem.

Závod proběhl ve velmi pěkné
atmosféře za živého zájmu domácího
publika. 

Na oplátku pozvali Bučovičtí své
rakouské přátele na 3 závody do
Bučovic. Gymnasté z Bučovic tedy
vítězí iv zahraničí a to je dobrá vizit-
ka. 

(PeP)

Gymnastika

Atletika

Blahopřání
Dne 29. ledna oslavila
paní Terezie Plecáková z Dědic
své 85. narozeniny.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody přejí
synové a dcery s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 6. února 2015 se dožívá 80 let naše
maminka, babička, prababička
paní Anežka Doupovcová z Ivanovic na Hané.
Milá maminko, do dalších let hodně zdraví
a spokojenosti přejí
děti s rodinami.

Výročí svatby je moment
k ohlédnutí se za tím krásným,
co jste spolu prožili, radosti
dnešního dne a výhledem
k naplnění budoucích snů.
Čas poletí stále, ale Vaše láska
zůstane stejná navěky.
Dne 11. února 2015 oslaví
47. výročí svatby

manželé Alena aVladislav Vajdovi z Bučovic.
Zároveň se dne 12. února 2015 dožívá významného životního
jubilea, 70 let, náš tatínek a dědeček
pan Vladislav Vajda, kterému přejeme hlavně pevné zdraví,
pohodu a životní optimismus.
K oběma výročím gratuluje syn Vladislav a dcera Lenka
s rodinami.

Dne 3. února uplynuly 3 roky od úmrtí naší
milované manželky, maminky a babičky
paní Olgy Bubeníkové z Vyškova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina.

Dne 5. února 2015 uplynou 3 smutné roky, co
nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček
pan Josef Růžička.
Vzpomíná
manželka, synové Josef a Miloš s rodinami.

Zhasly oči plné obětavé lásky naší  maminky,
nezhasnou však nikdy na ni naše vzpomínky.
Dne 6. února 2015 to bude rok, co nás opustila
naše milovaná
paní Vítězslava Chytilová z Bučovic.
Vzpomíná
syn s rodinou.

Dne 7. února si připomeneme už 10. výročí
od úmrtí
pana Davida Nallera.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 7. února 2015 tomu budou 3 roky, co nás
navždy opustil
pan Pavel Synek z Ivanovic na Hané
Dne 24. února by se dožil 70 let.
Vzpomíná 
rodina Synkova.

Dne 7. února vzpomeneme 15. smutné výročí
úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a bratra
pana Karla Rosmarina.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Manželka a synové Karel a Tomáš s rodinou.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni naše vzpomínky.
Rádi bychom dne 21. ledna 2015 oslavili
89. narozeniny s naší drahou maminkou,
babičkou a prababičkou
paní Anežkou Pitelovou z Vyškova.
Bohužel dne 8. února tomu bude již rok, co není
s námi.
Všem, kdo na ni s láskou vzpomínají, děkují
synové Zdeněk s přítelkyní Martou, Vladislav
s manželkou Evou, vnuci Michal s rodinou,
Roman s rodinou, pravnoučata Nikolka, Vojtik,
Lucinka a Žaneta.

Dne 9. února vzpomeneme
100. výročí narození naší maminky
paní Josefy Rolkové
a dne 10. června 2015
vzpomeneme 101. výročí
narození tatínka
pana Jana Rolka z Němčan.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Dne 10. února 2015 uplyne 3. výročí od náhlého
úmrtí
pana Jiřího Rychtra z Vážan.
S láskou a úctou stále vzpomínají
přítelkyně Ivana s rodinou.

Vzpomínky

Prázdný je domov, ticho je v něm, co nám tu
scházíš, maminko, všem. Osud už nevrátí, co mi
Tě vzal, jen smutek a bolest tu po Tobě zanechal.
Dne 10. února to bude 10 let, kdy nám navždy
odešla
paní Zdeňka Tauchmannová.
S láskou vzpomínají
manžel Josef, synové Jaromír a Vlastík.

Dne 11. února 2015 by se dožil 
pan Miloslav Kratochvíl z Ivanovic na Hané
73 let.
Stále vzpomínají
manželka Věra a děti s rodinami.

Vzpomínky

Jiřina Slezáčková (1951), Bohaté Málkovice † 23. 1.
Janka Holoubková (1941), Zbýšov † 24. 1.
Oldřiška Kejnarová (1931), Šaratice † 25. 1.
Jan Večerka (1951), Vyškov † 27. 1.
Vítězslav Hynšt (1947), Vyškov † 28. 1.
Helena Viktorinová (1951), Vyškov † 28. 1.
Růžena Autratová (1925), Křižanovice u Vyškova † 29. 1.
Jan Wognitsch (1942), Vyškov † 29. 1.
Marie Kuncová (1933), Vyškov (Dražovice) † 29. 1.
Anna Havlová (1925), Ivanovice † 30. 1.
Stanislav Křížek (1929), Habrovany † 30. 1.
Věra Kalová (1923), Královopolské Vážany † 30. 1.
Ludmila Novotná (1931), Vážany n/L. † 30. 1.
Jan Hála (1931), Dražovice † 30. 1.
Anna Pospíšilová (1926), Pustiměřské Prusy † 30. 1.
Ludmila Hálová (1940), Olšany † 30. 1.
Martin Novotný (1930), Nemochovice † 31. 1.
Marie Kaštilová (1937), Křižanovice u Vyškova † 31. 1.
Ing. Vladimír Fux (1928), Luleč † 31. 1.
Miroslav Vrbka (1931), Bošovice †   2. 2.  
Jarmila Krupíková (1949), Švábenice †   2. 2.
František Toman (1940), Rousínov †   2. 2.
Lidmila Latochová (1935), Rybníček †   2. 2.
Miroslav Sekanina (1920), Pustiměřské Prusy †   2. 2.
Olga Bečková (1931), Vyškov †   2. 2.

Opustili nás

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat pánovi, který ve středu

28. ledna 2015 pomohl na ul. Na Hraničkách ve Vyškově
mému manželovi při náhlé zdravotní indispozici

a odvedl ho domů.
S díky Vlasta Petrová.

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

POZVÁNKA NA PLES
SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15 pořá-

dá pod záštitou o. p. s. EDUKA XI.
REPREZENTAČNÍ PLES. Drnovice,
pátek 13. 2. 2015 od 20 hodin. Srdečně
zvou pořadatelé.

OSTATKOVÁ VESELICE
V RADSLAVICÍCH

Srdečně vás zveme na OSTATKOVOU
VESELICI, která se koná 7. února 2015
v Kulturním domě v Radslavicích. Začá-
tek ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje
skupina Animo band. Průvod masek obcí
v 10 hodin.

DĚTSKÉ RADOVÁNKY
TJ Slovan Ivanovice na Hané pořádá

v sobotu 7. 2. 2015 od 14.00 v sále Kultur-
ního domu v Ivanovicích n.H. Dětské
radovánky. Soutěže o ceny, občerstvení
zajištěno, soutěž masek.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Výchova dětí k odpovědnosti a samo -

statnosti, komunikace, povzbuzování, řeše-
ní konfliktů, to vše a ještě více v 8 lekcích
pro páry i jednotlivce. Místo Dům dětí
a mládeže Vyškov, termín 17. 3.–5. 5. 2015,
vždy v úterý od 16.30 do 19.00 hodin. 
Cena 500 Kč/osoba, 700 Kč/pár. Informace
a přihlášky na cprvyskov@ado.cz, tel.:
732 769 404.

OSTATKOVÁ ZÁBAVA V LETONICÍCH
Sbor dobrovolných hasičů v Letonicích

pořádá 7. února 2015 v Obecním domě 
OSTATKOVOU ZÁBAVU k tanci

a poslechu hraje ,,Na dvě fáze“
Začátek ve 20 hodin, průvod masek

vesnicí od 10 hod. Srdečně zvou pořada-
telé.

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 Sokol-
ského domu. K tanci i poslechu hraje
„Revajvlband“. Zajištěno občerstvení
a bohatá tombola. Předprodej v TIC Vyš-
kov

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

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU

TK VYŠKOV
Výbor TK Vyškov srdečně zve
své členy a tenisové příznivce
na řádnou valnou hromadu,

konanou dne 20. 2. 2015
v 17 hodin v restauraci
U Kopinců ve Vyškově.

13. února 2015 od 20 hodin, který se koná
v sále Sokolského domu ve Vyškově.
K poslechu a tanci hraje skupina REVAJ-
VL BAND. Polonéza, vystoupení sportov-
ních gymnastek, orientální tanec ALI-
SEA. Předprodej vstupenek a místenek
ve škole u Mgr. Aloise Slezáčka, tel.:
517 325 631.
CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE

Cestovatelská přednáška – GRUZIE
Ve čtvrtek 5. 2. v ZOO PARKU Vyškov

opět začíná oblíbený cyklus cestovatel-
ských přednášek. Od životem tepající
metropole Tbilisi, až po chudičké vesnice
pastevců stád koní a ovcí v rozlehlých ste-
pích Malého Kavkazu a zasněžených veli-
kánů jeho Velkého bratříčka vás provede
Michael Pokorný z CK Livingstone..

Zahájení v18.00 hodin v podzemním
sále Hanáckého statku.Těšíme se na hoj-
nou návštěvu zahajovací přednášky, kde
bude k dostání program a permanentní
vstupenka na celý přednáškový cyklus. 

Jednotlivé vstupné 40 Kč, permanentka
s deseti vstupy 300 Kč.

12. 2. CESTOVÁNÍ
S CK LIVINGSTONE
DAGMAR BUCHTOVÁ (Livingstone):

REUNION – MAURITIUS
ZOO PARK Vyškov – Hanácký statek

– čtvrtek od 18.00 hodin
Vstupné: jednotlivé 40 Kč, permanent-

ka na 10 přednášek 300 Kč
Původně plánovaná přednáška R.Šva-

říčka a J. Machálka je přeložena na 26. 2.


