
Kdy na fotbal       Kdy na fotbal

MSFL
FASTAV Zlín–Vyškov (10.30)
Krajský přebor
Rousínov–Bzenec (so)
I. A třída
Šaratice–Dražovice (so)
Slavkov u Brna–Bořetice (so)
Velké Pavlovice–Bučovice (10.30)
I. B třída
Rájec/Jestřebí–Letonice
Černá Hora–Rousínov B
Bohdalice–Vyškov B (11.00)
Otnice–Kněždub
Okresní přebor
Vážany nad Litavou–Lysovice (čt
14. 5. 2015 18.00)
Pustiměř–Němčany 
Kobeřice–Pačlavice/Dětkovice
Vážany nad Litavou–Radslavice
Křenovice–Dědice
FKD–Brankovice (10.30)
Lysovice–Křižanovice (14.00)
Švábenice–Vícemilice (so)
III. třída skupina A
Moravské Málkovice–Kučerov (15:30)
Chvalkovice na Hané–Pačlavi -
ce/Dětko vice B (so)
Nesovice–FKD B
Hoštice/Heroltice B–Opatovice
Bohdalice B–Račice
Komořany–Ivanovice na Hané (14.00)
III. třída skupina B
Letonice B–Kroužek (10.00)
Otnice B–Hodějice (10.00)

Křenovice B–Slavíkovice (so)
Bošovice–Zbýšov (so)
Lovčičky–Mouřínov
Nížkovice–Velešovice
IV. třída skupina A
Pustiměř B–Milonice/Uhřice (14.00)
Vícemilice B–Opatovice B (10.00)
Nesovice B–Dědice B (10.00)
Hoštice/Heroltice B–Brankovice B
(so)
Ježkovice–Kroužek B (10.00)
Rychtářov–Velešovice B
IV. třída skupina B
Milešovice–Křenovice C (14.00)
Kobeřice B–Hodějice B (10.00)
Vážany nad Litavou B–Rašovice (so)
Heršpice–Křižanovice B
Nížkovice B–Šaratice B (10.30)
Dorost
SCM-MSDL U 19
1.HFK Olomouc–Vyškov (so 10.15)
I. třída
Rousínov–Letonice (so 13.30)
Slavkov u Brna–Brankovice (so 14.15)
FKD–Bučovice (13.30)
Okresní „Sportika“ 
přebor – nadstavba o přeborníka
Křenovice–Pustiměř (so 13.15)
Dědice–Hoštice/Heroltice (so 15.00)
Okresní „Sportika“ 
přebor – nadstavba o umístění
Bohdalice–Velešovice (so 13.30)
Křižanovice–Švábenice (11.00)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
17. 5. 2015 v 16.30 hodin.

voestalpine PROFILFORM s. r. o. se sídlem ve Vyškově,
dynamicky rostoucí dceřiná společnost mezinárodního koncernu,

která se zabývá výrobou ocelových profilů

hledá vhodného kandidáta na pozici 

VEDOUCÍ VÝROBNÍHO PROVOZU
Náplň práce: 

– operativní řízení výroby ve svěřeném úseku
– plánování výroby a lidských zdrojů
– součinnost při provozu a údržbě výrobních zařízení
– součinnost při nákupu provozních prostředků
– součinnost při kontrole kvality (včetně ISO)

Profil osobnosti: 
– SŠ/VŠ technického směru (strojírenské vzdělání

výhodou) 
– odpovídající praxe a znalosti s vedením výroby 
– administrativní schopnosti
– schopnosti vycházet s lidmi a motivovat podřízené –

pracovníky, přirozená autorita 
– dobré komunikační a řídící schopnosti 
– spolehlivost, odpovědnost, pečlivost a organizační

schopnosti 

Požadované znalosti:
– dobrá znalost Microsoft Office – především Excel 
– znalost práce v SAP výhodou 
– základní znalosti AUTOCAD (2D) výhodou
– řidičský průkaz skupiny B
– orientace v certifikačních procesech (ISO)

Nabízíme:
– odpovídající platové ohodnocení
– 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, tel. 517 333 707
nebo na e-mail: klara.machalova@voestalpine.com

UNILIN s. r. o.
Tovární 1, Vyškov

Firma Unilin je nadnárodní společností, která se v posledním
desetiletí stala největším světovým výrobcem podlah. Patří
do mezinárodní skupiny Mohawk, jež zaměstnává 5 400 lidí
ve výrobních závodech po celém světě. V roce 2014 firma
Unilin získala do svého portfolia českého výrobce dřevěných
podlah (MAGNUM Parket) se sídlem ve Vyškově. 

Firma Unilin s. r. o. hledá pracovníka na pozici

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ
Popis nabízené pozice:
Jedná se o obsluhu strojů a výrobních zařízení v třísměnném
provozu.  

Požadujeme:
• vyučení v oboru truhlář, stolař výhodou

Nabízíme:
• zajímavou a pestrou práci pro silnou nadnárodní společ-

nost
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• jazykové kurzy a další vzdělávání

Kontakt:
Ing. Jarmila Hloušková, Tovární 1, 682 01 Vyškov
e-mail: jarmila.hlouskova@magnumparket.cz

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 e-mail.

Budete vyzváni k účasti na výběrovém řízení.

VYTEZA, s. r. o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

Přijmeme 1 pracovníka na pozici: 
provozní elektrikář  veřejného osvětlení.

Požadavky: – elektrikář silnoproud vyučen
– vyhláška č. 50/78 Sb. § 6
– řidičský průkaz skupiny B, C + profesní průkaz výhodou
– min. 3 roky praxe

Nabízíme: – stabilní zaměstnání, zajímavou práci
– možnost profesního růstu
– odpovídající mzdové ohodnocení

Informace na tel. 605 768 074 nebo na p.prokes@vyteza.cz.
Životopisy zasílejte na výše uvedenou adresu nebo e-mail.

Budete vyzváni k účasti na výběrovém řízení.

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 27. 5. 2015 od 7.30 do 14.30 hodin
Ivanovice na Hané, Osvoboditelů – část, Družstevní, Trávník, Okružní,
Wolkerova – stará část, Malinovského – stará část, Svatoplukova

Dne 28. 5. 2015 od 7.30 do 14.30 hodin
Ivanovice na Hané, 9. května, K. Dvořáčka, Osvoboditelů – část, Partyzánská,
Švermova, Srbská, Veselá

Dne 28. 5. 2015 od 8.30 do 15.30 hodin
Ivanovice na Hané, Komenského – část, Tyršova – část, Žižkova – garáže

Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

S Paprskem na dopravní hřiště
aneb Bezpečnější prázdniny

na kolech pořádá Asociace Papr-
sek ve spolupráci sDDM Vyškov
23. 5. 2015 na dopravním hřišti
za ZŠ Purkyňova. Sraz v 9.30
hodin, předpokládaný konec
v 15 hodin. Program: dopravní
hřiště podle předpisů, křižovat-
ky záhadou, opékání špekáčků,
hry, soutěže a vyhodnocení
s odměnami. S sebou kola, kolo-

běžky… adobrou náladu. Neza-
pomeňte si vzít buřtíky apečivo.
Pití a hořčice zajištěna zdarma.
Akce bude probíhat i v případě
mírně nepříznivého počasí. Má-
li někdo zájem o účast na akci,
je třeba IHNED nahlásit počet
účastníků pí Bednářové, tel.: 515
537 061 a 724 993 367 do 21
hodin. Všechny srdečně zvou
pořadatelé a partneři akce!

Dne 14. května 2015 oslaví 50 let náš kamarád
a otec roku
pan Mojmír Šebesta.
Vše nejlepší přejí
spolupracovníci.

Blahopřání

Dne 26. dubna 2015 uplynuly 2 roky od úmrtí 
pana Ivana Machaly ze Slavkova. 
S láskou vzpomíná 
syn Ivan a bratři Karel, Slavomír a Jan
s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku. 

Dne 13. května 2015 jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí
paní Terezie Škarydkové.
S láskou a úctou vzpomíná
syn Jiří s rodinou.

Utichlo srdce, uběhl čas, vzpomínku v srdci má
každý z nás.
Dne 14. května 2015 by se dožil 80 roků 
pan František Harásek ze Švábenic
a zároveň jsme si připomněli 15. výročí jeho
úmrtí.
S láskou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dnes 14. května 2015 by se dožila 70 let 
naše drahá maminka a babička 
paní Jaroslava Karabinová.
Za vzpomínku děkují 
dcera Dagmar a syn Jaromír s rodinami.

Dne 15. května je to 20 let, co navždy odešel náš
tatínek
pan František Burša z Hamilton.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 15. května 2015 by se dožil 100 let tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Ferdinand Konrád z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn s rodinou.

Dne 16. května by se dožil 59 roků
pan Josef Marek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, rodiče a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene a kdo Tě
miloval, ten nikdy nezapomene.
Dne 17. května vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí
pana Jana Kršky z Bučovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 18. května 2015 uplyne 19 roků, kdy nás
navždy opustila moje drahá milovaná
manželka, maminka, babička
paní Marie Tomešová.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manžel, syn, vnučka.
Děkujeme všem, kdo na ni s láskou vzpomenou.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy
nesmíří.
Dne 18. května 2015 uplyne 3. výročí a 19. září
by se dožil 75. narozenin, co nás navždy opustil
pan Jaroslav Chaloupka z Vyškova.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, synové a dcera s rodinami.

Největší láska na světě umírá, když oko
maminky se navždy zavírá. Jak ráda jsem byla
mezi Vámi, nebyl čas rozloučit se s Vámi.
Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát, tiše
se pomodlit, svíci zapálit a vzpomínat.
Dne 18. května si připomeneme 17. smutné
výročí úmrtí, kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička
paní Josefa Kučerová z Bučovic.
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

Dne 20. května uplyne 20 roků od úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky
paní Štěpánky Sedlaříkové z Rousínova.
S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Vzpomínky

Marie Pekaříková (1915), Vyškov † 6. 5.

Pavol  Buček (1942), Moravské Prusy † 7. 5.

Anežka Štelcová (1929), Vyškov † 7. 5.

Gabriela Novotná (2009), Hostěrádky-Rešov † 8. 5.

Olga Menšíková (1920), Švábenice † 8. 5.

Marie Veselá (1912), Vyškov † 9. 5.

JUDr. František Berčík (1917), Vyškov † 10. 5.

Ing. Miroslav Pařízek (1951), Vyškov † 10. 5.

Eva Partiková (1937), Zbýšov † 10. 5.

Marie Andrlová (1939), Slavkov u Brna † 10. 5.

Stanislav Prchal (1923),  Velešovice † 11. 5.

Mojmír Hudec (1929), Kobeřice u Brna † 11. 5.

Josef Herman (1925), Luleč † 11. 5.

Opustili nás


