
Noviny pro Bučovice, Ivanovice n. H., Rousínov, Slavkov a Vyškov
26. února 2015                     ročník 22                     číslo 8                   Zdarma



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

MECHANIK MONTÁŽE 
Požadujeme: – vyučení, technického směru výhodou

– manuální zručnost
– práci na jednu směnu

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT O DŮLEŽITOSTI 
REFLEXNÍCH PRVKŮ V DOPRAVĚ

Policie České republiky
ve spolupráci s městem Vyškov

zve malé i velké na preventivní akci

Kdy: v pátek 6. března 2015 od 17 do 19 hodin
Kde: budova Policie České republiky, 

Brněnská 7a, Vyškov

Těšit se můžete na:
➢ soutěže pro děti
➢ příchozí si mohou vyzkoušet, jak fungují alkoholtestery

a dozví se, co je třeba udělat při dopravní nehodě
➢ první pomoc nejen při dopravní nehodě
➢ nasvícení dětí s reflexními páskami policejními vozidly
➢ ukázka rozdílu viditelnosti chodce v tmavém oblečení

a chodce s reflexními prvky za šera či tmy
➢ policejní výzbroj a výstroj
➢ malý dárek pro bezpečnost na silnici

Město Vyškov na základě rozhodnutí Rady města Vyškova 
a v souladu s Pravidly o hospodaření s byty 

ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje
záměr pronájmu městského

bytu formou výběrového řízení.
Jedná se o byt:

■ 1+kk, č. b. 5, v domě na ulici 
Víta Nejedlého 462/40 ve Vyškově

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám
podají pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ Vyškov,
a dále jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
Města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).

OVO-IMONT spol. s r.o. nabízí

OVOCNÉ STROMKY A KEŘE certifikované s kořenovým obalem!!!
Jabloně, jabloně sloupové, hrušně, asijské hrušně, broskvoně, nektarinky, meruňky, slivoně,

renklody, broskvošvestky, slivoně rezistentní, třešně, višně, angrešt, rybíz, vinnou révu, maliny,
ostružiny, borůvky, lísky, rakytníky, mandloně, šeříky, růže, a dále hnojiva a postřiky.

Volný prodej a výdej objednávek v pátek 6. března 2015 od 12.00 do 16.00 hodin
a v sobotu 7. března 2015 od 13.00 do 14.00 hodin v areálu ZD AGROS Dědice 

ul. Jízdárenská (hala vpravo nahoře). 
Objednávat lze v PO-PÁ na tel.: 774 067 688 a 732 848 619. 

Podrobné inf. letáky na www.ovoimont.cz nebo na prodejně BISTRO GRYC.

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

LEVNÝ TEXTIL v Lulči
od pondělí 2. 3. 2015

JARNÍ ZBOŽÍ
PO + PÁ 8–11, 14–17 hod.

Sudá SO 8–11 hod.

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
KOŠT SLIVOVICE A ZELÍ V RYCHTÁŘOVĚ

Zveme vás na 4. ročník Rychtářov-
ského koštu domácí slivovice a kysa-
ného zelí. Akce se uskuteční 7. 3. 2015
v sále v Rychtářově, začátek v 15 hodin.
Hraje DUO MOGHO. Vstupné na
degustaci 120 Kč, startovné pro soutěž
Zelí: 1x 0,7 l sklenice zelí, startovné pro
soutěž Slivovice: soutěžní vzorek 0,5 l
+ 80 Kč.

DĚTSKÝ KARNEVAL V LULČI
Sobota 7. března 2015 v sále Soko-

lovny Luleč. 14.30–16.30 hodin. Pro-
gram: promenáda masek, soutěže a hry,
diskotéka, tombola. Vstupné: děti 30 Kč,
dospělí 40 Kč. Pořádá Sbor dobrovol-
ných hasičů Luleč a DDM Vyškov.

MKS VYŠKOV ZVE
Městské kulturní středisko Vyškov

vás zve na pořady, které pro vás připra-
vilo v březnu. Hned 3. 3. přiveze Divadlo
MALÉhRY Brno komedii Biostory -
Kdo hledá, najde... 5. 3. pak můžete
vidět Ondřeje Brzobohatého, který pro
velký úspěch prodlužuje své Identity
Tour 2015. V rámci cyklu KPH nás čeká
12. 3. ukrajinský pianista Kostiantyn
Tyshko. Pro děti je v sobotu 14. 3. při-
pravena pohádka Jiřího Trnky Zahra-
da. Připraven je také další z jazzových
koncertů, 15. 3. přiveze z USA do Vyš-
kova tento žánr dynamické hudební trio
Hanging Hearts. Na své si přijdou
i milovníci Jiřího Suchého a Jitky
Molavcové, 17. 3. je připraven pořad
SEMAFOR - Smích a písničky. V rámci
svého turné po ČR a Slovensku do Vyš-

kova zavítá také Ian Ritchie, výjimečný
britský saxofonista, skladatel a uzná-
vaný producent, se svým Ian Ritchie’s
SOHO Project. Po obrovském podzim-
ním zájmu diváků se rozhodlo Divadlo
Haná uvést ještě dvě reprízy vynikají-
cího představení My Fair Lady, ty
můžete navštívit 27. a 29. 3. Zveme vás
také na Trdlinky, patnáctý ročník
nesoutěžní přehlídky dětského divadla,
které ve spolupráci s MKS Vyškov pořá-
dá O. S.Thalia – 20.–21. 3. Těšíme se na
vaši návštěvu!

JUMPING A BOSU NA ORLOVNĚ VE VYŠKOVĚ
(HŘBITOVNÍ 6)

Přijďte si zacvičit na trampolínách
intenzivní aerobní cvičení JUMPING
nebo si zaposilovat a protáhnout tělo
na BOSU. Jumping každé pondělí, stře-
du a pátek od 18 hod., Bosu každé úterý
od 19 hod. Vstupné 70 Kč, permanentka
= sleva. S sebou ručník. Nutná rezervace
na tel.: 725 610 101.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Výchova dětí k odpovědnosti

a samostatnosti, komunikace, povzbu-
zování, řešení konfliktů, to vše a ještě
více v 8 lekcích pro páry i jednotlivce.
Místo Dům dětí a mládeže Vyškov, ter-
mín 17. 3.–5. 5. 2015, vždy v úterý od
16.30 do 19.00 hodin. Cena 500 Kč/oso-
ba, 700 Kč/pár. Informace a přihlášky
na e-mail: cprvyskov@ado.cz, tel.
732 769 404.

CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE
26. 2. Cestovatelská přednáška –

BHÚTÁN – JIŘÍ MACHÁLEK a cesto-
vatel RUDOLF ŠVAŘÍČEK odhalí
kouzla, záhady i realitu života v posled-
ní tajemné zemi světa bez televize
a internetu, kde otroctví bylo zrušeno
v roce 1956 a první silnice vznikla v roce
1962 a kde se král nestará o růst HDP,
ale hrubého národního štěstí!

ZOO PARK Vyškov – Hanácký statek
– čtvrtek od 18.00 hodin; vstupné:
40 Kč.

5. 3. Cestovatelská přednáška –
VÝCHODNÍ AFRIKA. S lezcem Luká-
šem Krejčím navštívíte nejzajímavější
místa Keni, Tanzanie a Ugandy. Východ-
ní Afrika není jen safari v Serengeti
a v kráteru Ngorongoro, ale i domov

sněhem pokrytých velikánů – sopky
Kilimandžáro a nejkrásnější hory čer-
ného kontinentu – Mt. Keňa. Nahléd-
nete do života velkých savců i specifické
flory afrických sopek. 

ZOO PARK Vyškov – Hanácký statek
– čtvrtek od 18.00 hodin; vstupné:
40 Kč.

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH
Cvičení těhotných v MC Radost.

Každé úterý od 17 do 18 hodin s porodní
asistentkou Kateřinou Petrovou. Pra-
videlně také pořádáme kurzy předpo-
rodní přípravy. Více informací na
http://cviceni-tehotnych.ivyskov.cz/.


