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Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 19. června tomu bylo 6 let, co nás navždy
opustil
pan Jaroslav Škarydka.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 20. června 2012 uplynulo 10 let, co nás navždy opustil
pan Zdeněk Pitner z Ivanovic na Hané.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují 
manželka, syn a dcera s rodinou.

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím byla
maminka každému z nás. Nikdo ji nevrátí, nikdo
ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas.
Dnes, 21. června, je to 14 roků, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a prababička,
paní Ladislava Lukeštíková z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

V srdci nám zůstává jen věčná vzpomínka, na
bytost nejdražší, tou byla maminka.
Dne 21. června 2012 vzpomeneme nedožitých 
80. narozenin
paní Zdeňky Losmanové z Drnovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Zdeňka a syn Jan s rodinami, manžel Jan.

V našich vzpomínkách jsi stále mezi námi.
Dne 22. června vzpomeneme 8. výročí úmrtí
pana Jaroslava Křupky.
Stále vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

Dne 23. června by se dožil 99 roků náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Jan Holzer.
Stále vzpomínají
manželka a děti.

Dne 24. června uplyne 16 smutných let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček
pan Ladislav Šujan, učitel v. v., který zemřel ve
věku 87 let v Dědicích.
Nikdy nezapomeneme a všem, kteří vzpomenou
s námi děkujeme.
Dcery Marta a Ludmila s rodinami.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 25. června to bude rok, kdy nás navždy
opustila drahá manželka, milovaná maminka
a babička,
paní Boženka Kalousová.
Ani rok nezmírnil bolest a zármutek v našich
srdcích. Vy, kteří jste ji měli rádi, vzpomínejte
s námi. Děkujeme.
Manžel Ladislav, dcery Renatka a Laděnka,
vnoučata Verunka, Terezka a Kájíček, zeťové Kája
a Jirka.

Vzpomínky

Dne 23. června 2012 oslaví 80. narozeniny naše
maminka, babička a prababička,
paní Marie Pospíšilová.
Do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a životní pohody přejí
synové Vladislav a Pavel s rodinami.

Zdeňka Vitanová (1924), Habrovany † 12. 6.

Arnošt Boff (1930), Nemojany † 13. 6.

Božena Zástavová (1909), Bošovice † 14. 6.

Františka Hrouzková (1943), Zbýšov u Slavkova † 14. 6.

Jaromír Zapalač (1944), Podivice † 14. 6.

Jan Rotrekl (1932), Dražovice † 15. 6.

Marie Drážďanská (1919), Habrovany † 15. 6.

Jitka Němečková (1926), Vyškov † 17. 6.

Vladimír Zeman (1931), Němčany † 17. 6.

Tomáš Varta (1914), Velešovice † 17. 6.

Anna Rybnikářová (1922), Rašovice † 17. 6.

Božena Galová (1926), Hodějice † 17. 6.

František Mrnuštík (1925), Heroltice † 18. 6.

Miloš Vrána (1967), Kloboučky † 18. 6.

Opustili nás

BlahopřáníSTAVEBNÍ POZEMEK
koupím

na Vyškovsku
e-mail: rousinovsko@seznam.cz

tel.: 602 564 636

O B L A S T N Í  C H A R I T A  V Y Š K O V

Přijme ihned do jednosměnného pracovního procesu registrovanou

zdravotní sestru pro Domácí péči pro stanici Rousínov
Požadujeme: Odborné a profesní předpoklady – Doklad o Registraci
pracovat bez odborného dohledu.
Osobnostní předpoklady – osobní zralost, zájem o práci v dané problematice,
odborná a zdravotní způsobilost, morální bezúhonnost, komunikativnost,
asertivní vystupování, flexibilita, schopnost řešit nepředvídané situace,
empatie, schopnost řešit naléhavé situace, schopnost pracovat v kolektivu.
Dále požadujeme: Znalost práce na PC, ŘP skupiny B.

V případě zájmu se obraťte na Oblastní charitu Vyškov, Morávkova 745/1a,
682 01 Vyškov-Dědice. E-mail: info@vyskov.charita.cz, tel.: 517 350 779.

Na mistrovství Evropy v Chorvatsku jsme zabodovali
Fitness club Zdena má dvě finálová umístění z Mistrovství Evro-

py ve fitness a bodyfitness žen.

Poslední dubnový víkend byl
úspěšný pro naše reprezentant-
ky Fitness clubu Zdena z Vyš-
kova. Jitka Raclavská v ka -
tegorii fitness a Michaela
Růžičková v kategorii body -
fitness získaly na mistrovství
ČR ve Žďáru nad Sázavou 
1. místo ve svých kategoriích
a tímto umístěním si zajistily
letenku na mistrovství Evropy
v Záhřebu. Finálovým umístě-
ním obě závodnice potvrdily
skvělou formu a získaly 5. příč -
ku ve svých kategoriích.
Na jejich přípravě se podílel
trenér z „Fitness clubu Zdena“
Mirek Gottvald. Srdečně bla-

hopřejeme oběma závodnicím
i trenérovi za úspěšnou repre-
zentaci města Vyškova.

Judisté dvakrát třetí
Sobota 9. 6. 2012 sice nepři-

nesla zcela letní počasí, ale do
oddílu dědického juda přinesla
zisk 2 bronzových medailí
v žákovských a dorosteneckých
kategoriích. Do Brna odcesto-
vala Adriana Latochová jako
posila Jihomoravského kraje na
celorepublikových přeborech
družstev starších žaček. I pře-
sto, že proti Adrianě nastupo-
vala děvčata s velkými zkuše-
nostmi, byla pro družstvo jižní
Moravy vydatnou posilou. Děv-
čatům za předvedené výkony
náleží právem 3. místo. Ve stej-
ném čase, ale v Uherském Hra-
dišti nastupoval na závodní
tatami v Memoriálu ing.Tchoře
dorostenec Petr Formánek. Jeho
letošní pilná příprava byla
korunována úspěchem. Jen
jediný prohraný zápas zname-
nal, že Petr bojoval až o 3. místo
a tento zápas byl plně v jeho
režii. Oběma závodníků blaho-
přejeme a přejeme jim úspěchy
v poprázdninových klání na
tatami.

Ivana Králíková,
trenér mládeže 

Gymnastický víkend
Děvčata oddílu sportovní gymnastiky Sokola Bučovice závodila

o víkendu na dvou frontách. V sobotu uspořádal ICSG Moravská
Slavia Brno již 35. ročník minipoháru v několik kategoriích.

* Sportovní pozvánky *
* MALÁ KOPANÁ – V sobotu

30. 6. 2012 od 8.30 hodin pro-
běhne v postorách bučovického
gymnázia 9. ročník turnaje
Metall Cup 2012 v malé kopané.
Srdečně zvou pořadatelé.

* KUŽELKY – Od měsíce
srpna 2012 bude ve vyškovské
kuželně probíhat již 42. ročník
odborářských her na 60 HS.
Hrát budou čtyřčlenná druž-
stva i smíšená. Přihlášky do 
16. 7. 2012 na tel.: 511 130 619,
mob.:721 533 660.

Závodnice Sokola Bučovice
se představily ve dvojboji (kla-
dina, prostná) v kategorii V, 
kde suverénně vyhrála Karolí-
na Chmelová z domácího oddí-
lu. Bučovické duo Anna Při-
chystalová a Lucie Pospíšilová
vybojovalo 4. resp. 6. místo. 

V neděli pak proběhl v Pro-
stějově závod „gymnastická

mimina“. I zde se závodilo ve
dvojboji, ale tentokrát na brad-
lech a na kladině. V této kate-
gorii se na start postavilo 35
děvčat z 10 oddílů. Soutěž se
stala kořistí Terezy Šnyrychové
z oddílu GK Vítkovice. Solidně
cvičící Anna Přichystalová ze
Sokola Bučovice obsadila so -
lidní 17. místo. (PeP)

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Pátek 22. 6. – DJ Corona
Sobota 23. 6. – DJ Radim Bla-

žek.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

HURÁ PRÁZDNINY
Mateřské Centrum Stonožka pod

záštitou obce Pustiměř a ve spolupráci
s FK Pustiměř pořádá v sobotu 23. 6.
od 15 hodin na fotbalovém hřišti dětský
den HURÁ PRÁZDNINY.

Zveme všechny holky a kluky, kteří
si chtějí zasoutěžit a prožít odpoledne
plné her, zábavy a soutěží.

Doprovodný program: Skákací hra-
dy; Trampolína; Malování na obličej;
Letní tetování; Taneční vystoupení;
Bohatá tombola; První prázdninový
táborák (špekáčky i pečivo pro soutěžící
děti zdarma).

Občerstvení po dobu celé akce zajiš-
těno. Vstupné: děti zdarma; dospělí
40 Kč.

Akce se koná pouze za příznivého
počasí.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU DO ROUSÍNOVA
Město Rousínov zve na výstavu

k 790. výročí první písemné zmínky
o městě s názvem Osm století Rousínova
v dokumentech. Výstava se koná ve
výstavních prostorách staré radnice na
Sušinově náměstí. Otevřeno je v pra-
covní dny 10–17 hodin, neděle a svátky
14–17 hodin. Výstava potrvá do 8. čer-
vence 2012.

HLUBOČANSKÉ HODY
Sbor dobrovolných hasičů Hluboča-

ny vás zve na tradiční Hlubočanské
hody. V sobotu 30. 6. 2012 odpoledne od
13 hodin 28. ročník soutěže hasičských
družstev v požárním útoku. Večer ve 20
hodin hodová zábava v kulturním domě
hraje Yren music. Srdečně zvou pořa-
datelé.

DEN PRO RODINU V ZÁMECKÉM PARKU 
Oslavte tento den s vaší rodinou

v zámeckém parku ve Slavkově u Brna.
Den pro rodinu se uskuteční v sobotu

23. 6. 2012 od 10.00 do 18.00 hodin. Jed-
ná se o celodenní zábavný program
v zámeckém parku ve Slavkově u Brna
pro rodiče s dětmi.

Na děti bude čekat spousta atrakcí,
jako je skákací hrad, nafukovací horo-
lezecká stěna nebo skluzavka, vystou-
pení klaunů, kouzelníka, šermířů, ukáz-
ky výcviku dravců, ručních řemesel
apod. Pro návštěvníky bude připraveno
bohaté občerstvení.

Více informací se dozvíte na
www.DenProRodinu.cz. Samozřejmě
nebude chybět i klokánek Ríša. Vstup
do parku bude ZDARMA!

Souběžně s celou akcí bude přístup-
ný i zámek se všemi jeho probíhajícími
výstavami:

„Obrazy a grafika“ – výstava Kris-
tiána Kodeta (do 2. 9. 2012). „Objekty
a instalace“ – výstava současného umě-
ní v podzemí zámku (do 29. 7. 2012).
„Slavkovské múzy včera a dnes“ –
výstava o slavkovském ochotnickém
divadle (do 29. 7. 2012). „Sokolnictví
na Renaissanceschloss Rosenburg“ (do
15. 7. 2012)

MEDOVÝ DEN 
Odpoledne plné medového opojení

pořádá ZOOPARK Vyškov v neděli 24.6.
2012. Zahájení ve 14.00 hodin u nové

expozice včel v 1. patře stodoly na
Hanáckém statku.

Program: Stáčení medu a ochutnáv-
ka; Povídání o včelkách, film; Ochut-
návka „včelích jídel“; Tvořivé dílnič-
ky: – zdobení perníčků, výrobky
z medových plástů; Dětičky, pojďte si
hrát na včeličky; Prodej včelích pro-
duktů. 

OLDTIMER FESTIVAL 2012
V sobotu 30. června se milovníci his-

torických automobilů a motocyklů
mohou těšit na již devatenáctý ročník
Oldtimer festivalu 2012, který ve spo-
lupráci se společností AGM CZ pořádá
Zámek Slavkov - Austerlitz. 

Jedná se o jedno z největších spole-
čenských a tematických setkání auto-
mobilových veteránů. Kde jinde v Evro-
pě můžete shlédnout historii dopravy
v historickém kontextu dvou století,
počínaje koňským spřežením přes parní
povozy až po současné sportovní auto-
mobily a motocykly? Zámek Slavkov -
Austerlitz a jeho okolí se během dne
promění v prvorepublikové městečko
s čilým ruchem. Stovky krásných vozi-
del, ženy oblečené v dobových kostý-
mech pózující u naleštěných strojů, bur-
za náhradních dílů, stánky
s občerstvením a mnohé další slibují
jistě nezapomenutelný zážitek. 

Nejedná se tedy pouze o setkání
majitelů a sběratelů historických a kla-
sických vozidel, ale také o prodejní akce
s prezentací současných značek
a doplňkových produktů. Současně je
pro návštěvníky připraven bohatý
doprovodný program, který je konci-
pován nejen pro milovníky historie, ale

pro celou rodinu a jistě uspokojí i toho
nejnáročnějšího návštěvníka. 

Oficiální zahájení akce je v 9.00
hodin a všichni jste srdečně zváni.

BENÁTSKÁ LETNÍ NOC NA ZÁMKU
U příležitosti 70. výročí založení

spolku pořádá Moravský rybářský svaz,
o. s. MO Slavkov u Brna ve spolupráci
se Zámkem Slavkov - Austerlitz taneční
večer na zámeckém nádvoří. Tato udá-
lost navazuje na dlouholetou tradici
Zámeckých letních nocí na nádvoří
nebo Císařských letních nocí v zámec-
kém parku, které se konaly od začátku
devadesátých let. Benátská letní noc se
uskuteční v pátek 29. června 2012 od
19.00 hodin. Hraje Panorama Band
Brno. Kapacitně limitované vstupné
v ceně 150 Kč je možno zakoupit v před-
prodeji na pokladně zámku.

FESTIVAL SLAVKOV 2012
A je to tady! Velká hudební událost

se bude konat o prodlouženém víkendu
6.–7. července 2012 v prostorách zámec-
kého parku ve Slavkově u Brna. Pro
návštěvníky je přichystán pestrý kul-
turní program, který začíná vždy od
14.00 hod. Během dvou dnů vystoupí
následující interpreti a skupiny:
QUEEN SYMPHONY IN ROCK (Fil-
harmonie Brno pod vedením známého
německého dirigenta Friedmanna Rie-
hleho se sólisty Hlasu Československa).

Čechomor, Mňága a Žďorp, Sto zví-
řat, Petr Bende, Markéta Poulíčková,
Petr Kutheil & Rockstars, Airfare,
Popcorn drama, AC/DC revival.

Celou akci moderuje Yvetta Blana-
rovičová.

Omluva
V Regionu, který vyšel dne 

7. 6. 2012 bylo omylem u foto-
grafie na straně 8 uvedeno jmé-
no trenéra volejbalistů. Správně
má být: Na snímku trenér Josef
Řezníček se svými svěřenkyně-
mi. Redakce se tímto svým čte-
nářům omlouvá.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

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.

BKR ČR, s.r.o., člen skupiny VELUX, hledá pro svůj výrobní závod
ve Vyškově vhodné kandidáty/ky pro výrobu elektroniky na pozici:

PRODUCTION ENGINEER
POPIS PRACOVNÍ POZICE
Hlavní odpovědnosti:
– Podpora týmu údržbářů

u stávajících nástrojů, přípravků
a jednoduchých malých zařízení,
získat technický výkres náhradního
dílu od výrobce zařízení, případně
nakreslit nový výkres. Zajistit
nákup náhradního dílu.

– Navrhovat a koordinovat malé
úpravy stávajících zařízení s cílem
optimalizovat jejich vlastnosti.

– Podle potřeby a návrhů výroby
nakreslit technický výkres nových
jednoduchých přípravků a zajistit
jejich vyrobení externími firmami.

– Účastnit se procesu vývoje nového
strojního zařízení. Zahrnout
potřeby a požadavky naší firmy do
konstrukce stroje. Svým přístupem
obohatit proces návrhu
konstrukce, například z pohledu
ergonomie a údržby nebo
bezpečnosti.

– Účastnit se jednání o potřebném
strojním vybavení pro nové výroby.
Spolupracovat na specifikaci
nového zařízení. Hledat možné
dodavatele zařízení a analyzovat
jejich podmínky dodání.

– Zastupovat kolegu na SMT lince ve
smyslu technické podpory
v případě technických problémů.

KANDIDÁT
Úspěšný kandidát by měl mít:
– SŠ/VŠ vzdělání strojní
– Komunikativní znalost AJ
– Znalost technických výkresů
– Systémový přístup, důslednost
– Zkušenost s kreslením výkresů

v CAD programech, výhodou
ProEngineering

– Zkušenost s prací na SMT lince
výhodou.

Nabízíme:
Zajímavou a motivující práci v příjemném a dynamickém prostředí mezinárodní
společnosti
Zaškolení v České republice i v zahraničí, pracovní cesty do Dánska
Zajímavé finanční ohodnocení a celou řadu zaměstnaneckých výhod
Zaškolení v systému SAP, zaškolení na CAD program ProEngineering, zaškolení
na obsluhu, údržbu a programování strojů linky povrchové montáže (SMT).

Žádosti
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete, prosím, vaši žádost včetně životopisu
v českém i anglickém jazyce na následující adresu. Všechny údaje budeme
považovat za důvěrné.

BKR ČR, s.r.o., Andrea Maslová, Tovární 2, 682 01 Vyškov, 
tel.: 517 543 535, fax: 517 543 503, e-mail: andrea.maslova@velux.com


