
Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest jsi
zanechala v nás. Krásné vzpomínky si na Tebe
v srdci ponecháme a s láskou stále vzpomínáme.
Dnes, 1. listopadu, uplyne první rok, co nás nečekaně
opustila naše milovaná babička, maminka a manželka,
paní Jana Urbančoková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 30. října jsme vzpomněli 2. smutné výročí
úmrtí
paní Drahomíry Schönweitzové.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Schönweitzova.

Dnes, 1. listopadu, vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Havlíkové.
Dne 21. prosince by se dožila 84 let.
S láskou vzpomínají
synové Staňa a Víťa, dcery Marta, Ludmila
a vnuk Libor s rodinou.

To, že čas rány hojí, je jen zdání…
Dne 2. listopadu vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Jana Jurditsche,
dne 5. listopadu 1. výročí  úmrtí jeho manželky,
paní Marie Jurditschové
a dne 26. listopadu 17. výročí úmrtí jejich zetě,
pana Jindřicha Musila.
S láskou na své drahé vzpomíná rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

S velkou bolestí jsme se s Tebou loučili, tatínku
náš drahý. Odešel jsi nám, odkud není návratu, ale
v srdcích našich a krásných nezapomenutelných
vzpomínkách na Tebe, žiješ s námi dál.
Dne 2. listopadu 2012 vzpomeneme nedožitých
80 let
pana Rudolfa Šperky z Dědic.
Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami.

Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala…
Dne 3. listopadu 2012 vzpomeneme 1. smutný
rok, co nás nečekaně opustila drahá manželka,
naše maminka a babička,
paní Miloslava Hrubá z Bučovic.
S láskou stále vzpomínají
manžel Jan a dcery Hana a Dagmar s rodinami.
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Anna Jurujová (1933), Habrovany † 23. 10.
Božena Nedělová (1947), Lysovice † 23. 10.
Stanislava Tichá (1928), Nevojice † 23. 10.
Františka Nováková (1925), Dobročkovice † 24. 10.
Josef Sedláček (1931), Hamiltony † 24. 10.
Štěpánka Pytelová (1922), Kozlany † 24. 10.
František Krátký (1937), Moravské Málkovice † 25. 10.
Libor Hanousek (1934), Nemochovice † 25. 10.
Růžena Špidlová (1922), Vyškov † 26. 10.
Vladimíra Podlasová (1945), Nové Hvězdlice † 26. 10.
Jan Borovička (1951), Lovčičky † 27. 10.
Zdeněk Dostál (1932), Hostěrádky-Rešov † 27. 10.
Jan Pukl (1937), Bučovice † 27. 10.
Miroslava Brandýsová (1927), Hodějice † 28. 10.
Jindřiška  Boffová (1928), Nemojany † 29. 10.
Marie Janoušková (rozená Černá) (1933), Dětkovice † 29. 10.
Marie  Novotná (1923), Vyškov † 29. 10.

Opustili nás

JSTE BYSTRÝ, ZRUČNÝ, ZODPOVĚDNÝ
A PEČLIVÝ ČLOVĚK?

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s.

hledá

MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA
Vaší pracovní náplní bude manipulace s materiálem na středisku

dělení materiálu.

Na kvalitě vaší práce bude záviset výkon obsluhy laserů 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:

Svatava Trnavská, personalistka, tel.: 517 321 369,
e-mail: trnavska@hestego.cz 

HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov

Soukromá firma OLYMP-KOV spol. s r. o.
Rostěnice 15, Vyškov

přijme do trvalého pracovního poměru vhodného kandidáta na pozici

SAMOSTATNÝ TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Požadujeme:
– komunikace se zahraničními firmami (SRN, Rakousko, Holandsko)

– AJ nebo NJ na komunikativní úrovni slovem i písmem podmínkou

– zkušenosti s programováním

– orientace v technické dokumentaci

– spolehlivost, flexibilita, samostatnost, preciznost

– vhodné i pro absolventa střední školy

Nabízíme:
– odpovídající platové ohodnocení

– týden dovolené navíc

Bližší informace na tel. č.: 517 330 625, mob. 602 741 144

DOMOV, stavební bytové družstvo, Vyškov, Sochorova 399/3

oznamuje záměr pronájmu družstevního bytu s následným
převodem do osobního vlastnictví formou výběrového řízení:

byt číslo 637/25 o velikosti 2+1,
podlahová plocha 57,93 m2,

na ulici Dukelská 637/26 ve Vyškově
Minimální výše dalšího členského vkladu 

vychází ze znaleckého posudku a činí 700 000 Kč.

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám podají
pracovníci družstva na adrese viz výše a dále na webových stránkách

www.sbd.vys.cz, e-mail domov@sbd.vys.cz, telefon 517 346 521.

Lhůta pro doručení žádostí je 12. listopadu 2012 do 14.00 hodin.

Jiráskova 3, Vyškov (nad Gymnáziem)

ŠEK NA 600 Kč
PŘI JEDNORÁZOVÉM NÁKUPU NAD 3 000 Kč
AKCE PLATÍ NA KOBERCE A PVC SKLADEM

PLATNOST AKCE DO 30. 11. 2012

Firma Ferobet s.r.o. Rousínov,
si pro vás připravila
mimořádnou akci.

Jedná se o výprodej skladových zásob a výrobků se sníženou kvalitou
za velmi příznivé ceny.
Například:
• vymývaná dlažba Dunaj se slevou 60 %
• plošná dlažba hladká se slevou 60 %
• dlažba s reliéfem kruhy a kámen 50 Kč/m2 bez DPH.
Výprodejová akce bude probíhat každý den, včetně sobot od 7 do 12
hodin, počínaje sobotou 20. 10. 2012. 

Podzimní „Dýňový den“ v mateřince
Barevný podzim přilákal do

zahrady soukromé mateřinky ve
Vyškově 18. října 2012 děti i rodi-
če, kteří spolu s učitelkami
vytvářeli barevné dýňové panáč-
ky. Všichni se společně těšili
z krásných nápaditých výtvorů,
které byly vystaveny na zahradní
terase.

Pěkné podzimní počasí
a radostná atmosféra přispěly
k radosti a spokojenosti dětí
a rodičů a společné fotografie
zanechají pěknou vzpomínku na
krásný „Dýňový den“.

Věra Dohnalová, ředitelka

Zábavy

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 2. 11. - pravidelná

páteční párty a DJ PEE JAY
Sobota 3. 11. – SOBOTNÍ

PARTY – DJ Radim Blažek
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 2. 11. + sobota 3. 11. –

DISCO – RUM + COCA COLA –
DJ MARIO

MARTINSKÉ HODY V LULČI
Kulturní komise a obec Luleč za

spolupráce krojovaného kolektivu,
hasičů, skautů a místních občanů si
vás dovolují pozvat na tradiční
KROJOVANÉ MARTINSKÉ HODY
9.–11. 11. 2012. K tanci hraje krojo-
vaná kapela Podboranka. Večerní
zábava se koná v sále lulečské soko-
lovny, začátek ve 20 hodin. Vstupné:
odpoledne – dobrovolné, na večerní
hodovou zábavu 100 Kč.

BURZA MINERÁLŮ V MUZEU
Srdečně vás zveme na 5. prodejní

burzu minerálů, šperků a fosilií,
která se uskuteční v sobotu 10. lis-
topadu 2012 od 9.00 do 17.00 hodin
ve velkém výstavním sále Muzea
Vyškovska.

Ve 14.00 hodin proběhne před-
náška Gerdy Odehnalové s názvem
Minerály – využití jejich energie
pro vytváření pohody ve vlastním
životě i prostředí. Přednášející se
zabývá energiemi minerálů a dal-
ších přírodních prvků, vytvářením
amuletů, obrazů z drahých kame-
nů, jejich využití ve feng-šuej – har-
monizaci domova i prostředí kolem
sebe vůbec a mnoha dalšími odvě-
tvími alternativního životního sty-
lu. V těchto oborech působí jako
poradkyně již 15 let. Vstupné:
30 Kč, děti, studenti a senioři 15 Kč
(v ceně vstupného je i přednáška)

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Tomáš Pfeiffer odpovídá na

písemné i ústní dotazy. Vyškov,
Besední dům, Jana Šoupala 4.
Sobota 17. 11. od 13 hodin.

STRAŠIDELNÁ ZOO
Tmavá Zoo… (h)různá strašid-

la… prapodivné zvuky… rozblika-
ná dýňová světýlka… duchové…
o tom bude Strašidelná noc v ZOO
PARKU Vyškov. 

Společně s našimi mladými spo-
lupracovníky – žáky ze ZŠ Vyškov,

Bonaparte Slavkov u Brna

TRAVESTI SHOW
Divoké kočky

3. 11. 2012 od 19 hod.
s následnou diskotékou.

tel.: 604 711 835

Nádražní 5 – plánujeme pro děti
večerní „strašidelnou cestu“  Zoo
Parkem ve Vyškově v pátek 2. listo-
padu. Můžete přicházet ke startu
u vchodu do Zoo v časovém rozmezí
mezi 17.45 až 19.00 hodinou. (Oprav-
du nechoďte všichni na začátek,
bude tu fronta a zmrznete.) Dopo-
ručený věk je 4–8 let. Děti budou Zoo
procházet bez rodičů v malých sku-
pinkách (cesta trvá asi 10 min). Vět-
ším dětem to nebude odmítnuto, jen
po zkušenostech víme, že nám
v minulosti starší účastníci hrdinně
slovně i fyzicky napadali naše stra-
šidla. Vstupné 20 Kč.

Pokud nám dýňová strašidla
vydrží, mohou si je prohlédnout
i menší děti s rodiči v sobotu (3. 11.)
a v neděli (4. 11.) od 18.00 do 19.00
hod. Vstup zdarma.

VÝSTAVA OBRAZŮ V KINĚ SOKOLSKÝ DŮM
Kino Sokolský dům si  vás dovo-

luje pozvat na výstavu – Z DUŠE
autorky Jany Havlíkové. Výstava
obrazů potrvá od 2. října do 7. lis-
topadu 2012, otevřeno vždy půl
hodiny před začátkem projekce.

Mandala je stará jako lidstvo
samo. Pro lidi byla od pradávna
velice důležitá. Jejich přesný a jas-
ný původ je neurčený, ale vzhledem
k tomu, že jich bylo vytvořeno
a dochováno nepřeberné množství,
měla zřejmě důležitý význam. Slo-
vo mandala v sanskrtu znamená
kruh. Tudíž nekonečno, nemá konec
ani začátek. Nekonečný proud
energie. Věčnost. http://www.jana-
ha.webgarden.cz/mandaly
http://www.janaha.webgarden.cz

PŘÍBĚH KAPLE SV. ANNY VE VYŠKOVĚ
Srdečně vás zveme na výstavu

Příběh kaple sv. Anny ve Vyškově,
jejíž autorkou je Mgr.Zdeňka Jeřáb-
ková. Výstava bude k vidění v sále
Zámecká komora od 9. 10. do 18. 11.
2012.

Kaple sv. Anny, nacházející se na
Dukelské ulici ve Vyškově, je pozo-
ruhodná sakrální renesanční stav-
ba z první poloviny 16. století, která
ani jako objekt sloužící nyní pro
kulturní účely neztratila své kouzlo
a atmosféru. V druhé polovině 20.
století se dočkala několika zaslou-
žených oprav. V roce 2006 zrestau-
rování nástěnných maleb a v roce
2012 dokončení oprav omítek
a výmalby. Seznamte se s ní...

Vzpomínky

Dne 2. listopadu oslaví krásné 75. narozeniny
naše maminka, babička a prababička,
paní Marie Dirdová z Vyškova.
Hodně zdraví, štěstí,  rodinné pohody a radosti
z pravnoučat  přejí za celou rodinu 
syn Dušan a dcera Květa.

Blahopřání

Poděkování
Chtěla bych poděkovat touto cestou neznámé paní, která 24. října

našla u kamenné tržnice ve Vyškově dámskou kabelku
a odevzdala ji na MěÚ ve Vyškově a tím mi ušetřila spoustu

nepříjemností. S takovou ochotou a poctivostí se dnes člověk
opravdu často nesetká. Ještě jednou mockrát děkuji.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli
dne 26. října 2012 naposledy rozloučit
s panem Václavem Hasíkem z Dědic.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným,  přátelům, známým a občanům
z Hamilton, kteří se dne 26. října přišli naposledy rozloučit

s panem Josefem Sedláčkem.
Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.

Dcera Miluše s rodinou.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli
25. října 2012 naposledy rozloučit

s paní Marií Obořilovou.
Upřímně děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.

Děti s rodinami.

Tady mohl být Váš inzerát…
Proto neváhejte a kontaktujte redakci Regionu:

517 342 756, 517 344 688




