
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

Tento rok tomu bude 5 smutných let, co nás
opustil můj syn
Jakub Vamberský.
Všem, kteří vzpomenou, děkuje
maminka s rodinou.

Zhasly Tvoje oči, zmlkl Tvůj hlas, měl jsi rád
práci, život i nás.
Dne 2. prosince 2015 jsme vzpomněli 6. výročí
úmrtí
pana Jiřího Plisky.
Za vzpomínku děkuje
Marie a dcery s rodinami.

Čas plyne, nevrací co vzal, vzpomínky však
zůstávají dál…
Dne 2. prosince 2015 uplynulo 9 let od úmrtí
manžela, tatínka, dědečka
pana Jaromíra Kraicigera z Nížkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré
srdce. Očima drahýma se již nepodíváš, teď
klidným spánkem odpočíváš.
Dne 3. prosince 2015 vzpomeneme 13. výročí
úmrtí
pana Josefa Formánka z Hamilton.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Neteř Dáša s rodinou.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal a nám
jen vzpomínky zanechal.
Dne 5. prosince vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Marie Tomanové z Čechyně.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 5. prosince uplyne 20 roků od úmrtí našeho
tatínka
pana Miroslava Buryška z Hamilton.
Nikdy nezapomenou dcery
Dana a Mirka s rodinami.

V neděli, 6. prosince 2015, vzpomeneme 1. výročí
úmrtí naší kamarádky
paní Aničky Šimčíkové z Vyškova-Nosálovic.
Moc nám, Ani, chybíš.
Zdena a Jana.

Dne 7. prosince 2015 by se dožil 86 let
pan Jaromír Žilka, rodák z Moravských Prus. 
V říjnu jsme vzpomněli 18 let od jeho úmrtí.
V našich srdcích je stále s námi.
Manželka a dcera Blanka s rodinou.

Dne 7. prosince uplyne 5 let, co nás opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Karel Ilgner.
S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 7. prosince vzpomeneme 20. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Josef Novotný z Bučovic.
S láskou vzpomínají manželka Marie, synové
Jaroslav, Pavel a dcera Jitka s rodinami.
Celá rodina také děkuje za tichou vzpomínku na 
paní Marii Dobrovitovskou z Bučovic,
která nás opustila 23. října před 20 lety.

Vzpomínky

Poděkování
Dovolte mi poděkovat touto cestou Charitní ošetřovatelské

službě Bučovice, jmenovitě
paní Barnetové, Marákové, Slováčkové, Beranové

a Rybnikářové za jejich profesionální přístup, vstřícnost,
pomoc, radu, za jejich vlídná a milá slova, která mě vždycky

dokázala povzbudit a dobít energií.
Jitka Horáková, Bučovice

Dne 7. prosince 2015 
oslaví členky vyškovského
maňáskového divadélka Sokolík
Mirka Forejtarová 
a Světluše Bláhová
krásné životní jubileum, ke
kterému jim hodně štěstí, zdraví,
lásky, ještě řadu pěkných her
a spokojených dětských diváků
přejí
děvčata ze souboru.

Věra Polášková (1928), Vyškov † 14. 11.

Rostislav Prokop (1936), Pustiměř † 24. 11.

Jaroslav Jura (1946), Račice † 25. 11.

Mgr. František Bartoník (plk.v.v.), (1931), Vyškov † 25. 11.

Marie Pešková (1914), Nové Hvězdlice † 25. 11.

Marie Drbalová (1934), Chvalkovice u Bučovic † 26. 11.

Ludmila Musilová (1932), Náměšť nad Oslavou † 27. 11.

Marie Čalkovská (1926), Vítovice † 27. 11.

Jaroslav Jachan (1940), Pustiměř † 28. 11.

Štěpánka Hubáčková (1933), Vyškov † 30. 11.

Opustili nás

Blahopřání

Černá kronika
POLICISTÉ ŘEŠILI ALKOHOL
I DROGY U ŠESTI ŘIDIČŮ

Nejen o víkendu řeší policisté na
Vyškovsku řidiče pod vlivem alko-
holu či drog. Nejinak tomu bylo
i tento týden. V úterý naměřili poli-
cisté ve Vyškově řidiči fordu 1,7
promile alkoholu. Muž však
s naměřenou hodnotou nesouhlasil
a tvrdošíjně odmítal i odběr krve.
Policisté mu tedy po předchozím
poučení udělili v souladu s trestním
řádem pořádkovou pokutu ve výši
dvacet tisíc korun. Navíc muži
zadrželi řidičský průkaz. Šofér je
podezřelý z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Stře-
deční noci neprošli pomyslným
policejním sítem opět ve Vyškově
hned tři řidiči. Teprve devatenác-
tiletý mladík měl v krvi jeden a půl
promile alkoholu. U soudu se bude
také zodpovídat z ohrožení pod vli-
vem návykové látky. Zbytkový
alkohol se pak projevil u dvou řidi-
čů ve věku dvaačtyřicet a dvaaše-
desát let. Těm policisté naměřili
hodnoty menší než jedno promile.
Jejich přestupky bude řešit správní
orgán. Stejně tak i šestapadesáti-
letého muže, u něhož ukázal
čtvrteční ráno odborný přístroj
hodnotu 0,85 promile alkoholu
v krvi. Milovník vína doplatil na
popíjení jeho většího množství
předchozího večera. Ve čtvrtek také
strážci zákona ukončili jízdu jede-
nadvacetiletého mladíka, který měl
pozitivní test na pří tomnost mari-
huany.

REFLEXNÍ VESTA JE DŮLEŽITÁ
V povinné výbavě vozidla má být

i reflexní vesta. Na tuto součást se
v posledních dnech zaměřili
i dopravní policisté na Vyškovsku
v rámci celorepublikové akce. Poli-
cisté kontrolovali jak doklady
potřebné k řízení a provozu vozid-
la, tak to, zda šofér nepil před jíz-
dou alkohol. Neopomněli však ani
na povinnou výbavu vozidla a to
konkrétně na reflexní vestu. Pokud
měl řidič u sebe vestu, dostal ji
i jeho spolujezdec. Jde o to, že
reflexní vesta významnou měrou

přispívá ke zvýšení bezpečnosti při
nehodě nebo mimořádné události
na pozemních komunikacích. Je
tedy dobré, aby řidiči počítali
i s možností, že ve vozidle může být
v době, kdy dojde k nehodě nebo
k situaci, kdy je třeba opustit vozid-
lo, i spolujezdec. Lidé pracující
v blízkosti pozemních komunikací
mají na svých pracovních oděvech
reflexní prvky, které je zviditelní
až na 200 m, což přispívá k jejich
bezpečnosti. Policisté se také
v těchto dnech zaměřují na chodce
i cyklisty, kteří se nedali odradit
nepříliš příznivým počasím posled-
ních dnů. Pro zviditelnění v dopra-
vě dostávají reflexní pásky. Užívání
reflexních prvků je zvláště v těchto
dnech, kdy ubývá denního světla,
velmi aktuální záležitostí. Reflexní
předmět vidí řidič na desetkrát vět-
ší vzdálenost než tmavé oblečení
a může tak daleko rychleji reago-
vat.

HLEDÁME SVĚDKY DOPRAVNÍCH
NEHOD

V pondělí 14. září došlo v Ivano-
vicích na Hané ke střetu osobního
vozidla a chodkyně. Nehoda se sta-
la v ulici Malinovského, poblíž
domu č. 41 před třetí hodinou
odpoledne. Dle dosavadních zjiš-
tění venčila žena psa a rozhodla se
přejít komunikaci v době, kdy při-
jížděla fabie. Vyškovští dopravní
policisté hledají případné svědky
této události.

Rovněž hledáme svědky nehody
v Šaraticích, ke které došlo o letoš-
ních letních prázdninách. V sobotu
18. července kolem šesté hodiny
večerní se srazila cyklistka s osob-
ním automobilem. Ke střetu došlo
vmístě, kde probíhaly stavební prá-
ce aprovoz kyvadlově řídilo světelné
signalizační zařízení. Žena na kole
utrpěla těžké zranění.

Pokud jste viděli některou
z popisovaných nehod, přihlaste se
prosím na telefonu 725 514 773
nebo tísňové lince 158.

Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová

voestalpine PROFILFORM s.r.o. se sídlem ve Vyškově,
dynamicky rostoucí dceřiná společnost mezinárodního koncernu,
která se zabývá výrobou tenkostěnných ocelových profilů tvářením

za studena na profilovacích linkách,

hledá vhodného kandidáta na pozici

VÝROBNÍ TECHNIK
Náplň práce:

– zodpovědnost za údržbu výrobních zařízení
– zodpovědnost za odstraňování poruch a havárií
– hledání podnětů k vylepšování výrobních zařízení

a jejich realizace
– zodpovědnost za nákup náhradních dílů a drobného

materiálu pro výrobní zařízení
– součinnost při realizaci nových investičních projektů
– technická podpora při vývoji nových výrobků
– součinnost při kontrole kvality (včetně ISO)

Profil osobnosti:
– SŠ/VŠ strojírenského směru (zaměření na konstrukci

strojů výhodou) 
– schopnost týmové práce 
– spolehlivost, odpovědnost, pečlivost a organizační

schopnosti
– samostatnost, iniciativní přístup a přirozený zájem

o problematiku strojů 
– administrativní schopnosti 
– praxe na obdobné pozici výhodou

Požadované znalosti:
– výborná znalost ACAD 
– znalost AJ/NJ výhodou 
– řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
– možnost seberealizace
– aktivní účast na technickém rozvoji společnosti 
– zaměstnanecké benefity: týdenní dodatková

dovolená, stravenky, příspěvek na penzijní spoření,
možnost zaměstnaneckých akcií 

– nástup možný ihned 

V případě Vašeho zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným životopisem na
adresu: voestalpine PROFILFORM s. r. o., Tovární 4, 682 01 Vyškov
nebo na e-mail: martin.spicak@voestalpine.com

MIKULÁŠSKÉ FOTBALOVÉ TURNAJE
MLADŠÍCH A STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

O víkendu pořádá Městský fotba-
lový klub Vyškov v hale ZŠ Purkyňova
od 9 do 16 hod. turnaje ve fotbale:
• v sobotu 5. 12. pro roč. 2008 a ml.
• v neděli 6. 12. pro roč. 2006 a ml.

Přijďte se podívat a povzbudit naše
nejmladší fotbalisty.

MIKULÁŠSKÉ RAGBÍČKO
Vyškovští ragbisté pořádají v sobo-

tu 5. 12. 2015 od 10 hodin v areálu
J. Navrátila ve Vyškově MIKULÁŠ-
SKÉ RAGBÍČKO. Jsou zváni rodiče
s dětmi. V případě příznivého počasí
akci zahájí Ondřej Duda. Všichni jste
srdečně zváni a nezapomeňte teplé
oblečení!

HUDEBNÍ AUTOMATY V BUČOVICKÉM
MUZEU

Rádi bychom vás srdečně pozvali
na slavnostní uvedení restaurovaných
hracích hudebních automatů ze sbír-
ky bučovického muzea Když zazní
v muzeu orchestrion…, které se usku-
teční v sobotu 5. prosince v 17 hodin
v Muzeu Bučovice.

Muzeum Vyškovska, detašované
pracoviště Muzeum Bučovice, pořádá
akci, při níž budou slavnostně uvede-
ny restaurované hudební mechanické
nástroje z bučovické muzejní sbírky.
Jedná se o unikátní hřebíčkový hrací
stroj firmy „Gustav Schömig“ z Vídně
a orchestrion značky „Hynek Klepe-
tář“ z Prahy.

V letech 2014–2015 proběhly
náročné restaurátorské práce na
těchto dvou sbírkových předmětech.
Souhrnně se nazývají automatofony.
Dosáhly značné obliby v druhé polo-
vině 19. století. Počítaly se do běžného
vybavení kaváren a hostinců. Také
v domácnostech se těšily velké popu-
laritě. Jejich sláva postupně upadala
zároveň s masivním nástupem gra-
mofonu.

Během slavnostního uvedení pro-
mluví kurátor sbírky Muzea Bučovice
PhDr. Jiří Setinský; restaurátoři

Bc. Martina Půlkrábková, Radek
Janoušek a Vladimír Kocourek. Ti
podrobně rozvedou postup restaurá-
torských zásahů a popíší jednotlivé
mechanismy hracích strojů. V nepo-
slední řadě zazní dnes již nostalgické
melodie známé z přelomu 19. a 20. sto-
letí.

Přijďte si osvěžit adventní čas
poslechem hudby z dob staré monar-
chie.

Vstup na akci je zdarma.

KULÍŠKÁRNY V ZOOPARKU
5. prosince od 16 hodin. Sobotní

odpoledne se u nás v Zooparku opět
rozdovádí čertíci. Vypraví vás na cestu
do pekla se strašidelnými úkoly. Cesta
do pekla se otevře na hodinu a to od
16 do 17 hodin. V pekle se osobně
seznámíte s Luciferem, který zváží
vaše hříchy. Pokud úkoly úspěšně zdo-
láte, naši andílci a Mikuláš vás sladce
odmění. Akce probíhá ve spolupráci
s Všeobecnou zdravotní  pojišťovnou
a ZŠ Nádražní/Zoo-action-team.
Vstupné 60 Kč dospělí/40 Kč děti.
V areálu Hanáckého statku od 15.00
do 19.00 hodin – „Létající bazar“
(vánoční dílničky, prodejci, čajovna).

VÝSTAVA VE ŠVÁBENICÍCH
Vlastivědné a kostelní muzeum ve

Švábenicích vás zve na výstavu, věno-
vanou dvěma významným osobnos-
tem ve Švábenicích. Akademický
malíř Petr Pištělka a hanácký spiso-
vatel a farář Jan Vyhlídal.

Otevřeno každou sobotu a neděli
do 21. února 2016 od 13 do 17 hodin.

Vstupné dobrovolné. Jste srdečně
zváni.

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
V sobotu 12. 12. 2015 se v Besedním

domě ve Vyškově opět uskuteční
setkání s biotronikem Tomášem Pfe-
ifferem, který je žákem a pověřeným
pokračovatelem filozofa a zaklada-
tele biotroniky Josefa Zezulky. Před-
náška začíná ve 13 hodin.

MIKULÁŠSKÝ TRH V IVANOVICÍCH
S DOPROVODNÝM PROGRA-

MEM, koná se v sobotu 5. 12. 2015 od
9 do 12 hodin na náměstí v Ivanovicích
na Hané. Doprovodný program:

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA od 9.00 do
12.00 hod. ve vestibulu kulturního
domu.

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 15.30
hod. v malém sále kulturního domu. 

DIVADELNÍ POHÁDKA – Jak
mámin mazánek přemohl draka
v podání Divadelního souboru z Napa-
jedel od 14.00 hod. v kulturním domě. 

Předprodej vstupenek probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na
Hané, tel. 517 363 397.

Čerstvé zabijačkové speciality a ob -
čerstvení zajištěno. Vstup na trh vol-
ný.

ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STROMU
V Ivanovicích na Hané v neděli 6.12.

2015 od 16 hod.
ČERTOVSKÉ HRY od 16.00 do

17.00 hod. na Palackého náměstí.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO

STROMU v 17.00 hod. na Palackého
náměstí – Předvánoční troubení z kos-
telní věže, Adventní pásmo žáků ZŠ,
Příchod svatého Mikuláše s družinou.

Občerstvení zajištěno. 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V IVANOVICÍCH 
Zveme na VÁNOČNÍ PRODEJNÍ

VÝSTAVU, která se koná v malém sále
Kulturního domu Ivanovice na Hané
5. 12., 7. 12. a 8. 12. 2015. 

Na výstavě můžete zhlédnout deko-
rativní perník, korálkové šperky, háč-
kované ozdoby, ručně vyráběné svíčky,
glycerinová mýdla, přírodní kosmeti-
ku, quilling, výrobky z medu a včelího
vosku, vánoční vazby, drátkované
ozdoby a šperky, šitě textilní dekorace
a další. 

Otevírací doba: 
So: 9.00–12.00 hod. a 13.30–15.30

hod. Po: 9.00–11.00 hod. a 13.30–17.00
hod. Út: 9.00–11.00 hod.

Vstupné dobrovolné.

NABÍDKA POŘADŮ MKS VYŠKOV
Diváky Šlágr TV potěšíme 8. 12.,

kdy svoji tvorbu představí Veselá
trojka. Milovníky bluesové muziky
zveme 9.12. na nejlepší polskou blue-
sovou kapelu roku 2014 Drunk Lamb
(v rámci Jazz-blues sezony). Připra-
veny jsou také vánoční koncerty: tra-
diční koncert Vyškovského big ban-
du 12. 12. Na vánoční notu vás naladí
i romantický zpěvák s patnácti alby
na svém kontě Jakub Smolík 17. 12.
Letošní rok v Besedním domě uza-
vřeme dvěma již tradičními vánoč-
ními koncerty Pěveckého sboru
Antonína Tučapského 19. 12., kde
zazní mimo jiné oblíbená Česká mše
vánoční Jana Jakuba Ryby.

V rámci vánočních trhů na Masa-
rykově náměstí pro vás máme také
připraven kulturní program, vždy od
15 hodin vystoupí: 21. 12. Pěvecký
sbor Colori (ZUŠ Bučovice) a Klebet-
níček, 22. 12. dětský program Vánoce
přicházejí, 23. 12. Karel Gott revival
Morava.

Více informací o pořadech najdete
na našem webu www.mksvyskov.cz 

DDM VYŠKOV ZVE
5. prosinec 2015 ČERTOVINY –

čertovské soutěže, ohňostroj a miku-
lášská nadílka pro všechny děti, od
16.00 hod. na Masarykově náměstí

10. prosinec 2015 Kurz drátování
– základy drátování – možnost odrá-
tovat nádoby, klece, hodiny a jiné
dekorační předměty, 16.00–20.00 hod.
v SVČ Maják

12. prosinec 2015 Vánoční dílny
v Majáku – dílničky pro malé i velké
+ vystoupení kroužků, Dílny: voňavé
sovičky do postýlky, ozdoby z korál-
ků, šperky z fima, enkaustika – přání,
smaltované ozdoby, vánoční svícny,
svíčky + zvonečky z vosku, voňaví
andílci, květy z organzy, malované
polštářky, pečená koleda + perníčky,
ozdoby z PET, dárkové krabičky,...
13.00–17.00 hodin v SVČ Maják Vyš-
kov
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