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Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. března uplynuly 3 roky od úmrtí mého
manžela
pana MVDr. Lubomíra Svobody.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Magdalena s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají…
Dne 25. března by se dožil 80 let
pan Jiří Beutel z Vyškova
a dne 1. dubna tomu bude 10 let, co nás navždy
opustil.
Tichou vzpomínku věnují
dcery Marta, Blanka a Soňa s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 26. března 2015 by se dožil 88 roků a 7 roků,
co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Bohuslav Hasoň z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Anna a dcery a synové s rodinami.
Za vzpomínku děkujeme.

Dnes, 26. března, by se dožila 76 let naše
maminka, babička, prababička
paní Libuše Beránková z Pavlovic.
S láskou vzpomínají
syn a dcera s rodinou.

Opustilas všechny, kteří Tě rádi měli, aniž Tvé rty
nám sbohem daly.
Dne 26. března by se dožila 100 roků naše
maminka, babička a prababička
paní Antonie Gottwaldová z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera Marie, synové Láďa a Zdenek s rodinami.

Dne 27. března by se dožil 53 let můj přítel
Pepa Fiala z Lulče.
S láskou vzpomíná
Dana

Čas plyne, vzpomínky zůstávají, kdo Tě znal,
nezapomene.
Dne 27. března tomu bude 12 roků, kdy nás
navždy opustil
pan Mgr. Zdeněk Novotný.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout na toho, koho jsme měli rádi.
Dne 28. března 2015 uplyne 10 roků od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Aloise Vévody z Lysovic.
Stále vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

Dne 28. března to bude 17 let, kdy náhle zemřela
paní Květoslava Hasoňová, roz. Plisková z Dědic.
Vám všem, kteří v tichém zamyšlení vzpomenete
na ni a jejího zemřelého syna Vladislava a její
zemřelé rodiče, děkuje
manžel Stanislav Hasoň.

Bez slova rozloučení odešel tiše spát, kytička
a vzpomínka Ti napoví, kdo měl Tě rád.
Dne 31. března to budou 4 roky, kdy od nás
navždy odešel náš drahý syn, bratr, tatínek
a dědeček
pan Milan Vymazal z Rousínova.
Za vzpomínku s námi děkujeme.
Maminka, bratr, dcera a vnuk.

Vzpomínky

Dne 27. března oslaví 75. narozeniny
pan Jaroslav Vymazal z Dědic.
Do dalších let hodně zdraví, lásky a spokojenosti
přeje
manželka, děti, vnoučata a pravnouček
Matějíček.

Dne 1. dubna oslaví krásné 80. narozeniny naše
maminka a babička
paní Drahomíra Kadlecová z Kučerova.
Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let
z celého srdce přejí
synové, dcera, vnoučata a bratr.

Ivo Beneš (1933), Hodějice † 17. 3.
Anna Marková (1931), Lovčičky † 17. 3.
Žofie Svobodová (1930), Otnice † 17. 3.
Anna Navrátilová (1924), Vyškov † 17. 3.
Vladimír Snídal (1953), Vyškov † 17. 3.
Ludmila Sotolářová (1920), Podomí † 19. 3.
Ladislav Sekerka (1920), Bučovice † 21. 3.
Jaroslav Bubeníček (1929), Vyškov † 21. 3.
Luděk Šušlík (1959), Malínky † 22. 3. 
Vlasta Marková (1934), Němčany † 22. 3.
Zdenka Chyťová (1931), Habrovany † 22. 3.
Ezechiel Peroutka (1928), Velešovice † 22. 3.
Miloslav Peška (1949), Otnice † 22. 3.
Miloslava Odrazilová (1928), Rousínov † 22. 3.
Vladimír Zahradníček (1933), Pustiměřské Prusy † 22. 3.
Zdenka Kalužová (1947), Slavkov u Brna † 23. 3.
Lubomír Nemáš (1950), Vyškov † 23. 3.
František Chlup (1944), Podivice † 23. 3.
Jaromír Koutný (1953), Topolany † 24. 3.

Opustili násBlahopřání

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor skladu / pily

Náplň práce
• Nakládka a vykládka zboží
• Řezání na pásových a kotoučových pilách
• Balení
• Úklid
• Přejímka zboží
• Vyplňování průvodních dokumentů
• Plnění úkolů nadřízených

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Jeřábnický + vazačský průkaz
• Průkaz na VZV sk. W1
• Praxe ve skladu hutního materiálu minimálně 2 roky
• Orientace v hutním materiálu
• Logické myšlení
• Časová flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Odměna a hodnocení
• Základní mzda – 18–20 000 Kč
• Variabilní složka na bázi měsíční/kvartální podle

KPI – 4 000 Kč
• KPI

– Úkoly nadřízeného
– Počet vychystaných OL
– Cyklická inventura

Kontakní osoba: p. Novák, mistr a technolog výroby, e-mail: anovak@vanleeuwen.cz,
tel.: 778 530 033, adresa firmy (místo výkonu práce): Van Leeuwen Pipe and Tube, s. r. o.,
Krátká 753/3b, 682 01 Vyškov. Životopis elektronicky na e-mail nutností.

STAČIL OKAMŽIK
Peněženka ponechaná na sedadle

neuzamčeného vozidla. To je pro zloděje
velké pokušení. Na tuto nepozornost
doplatil ve středu 18. března kolem
poledne řidič vozidla, který jej na jedné
z vyškovských ulic nezamknul. Dosud
neznámý lapka se peněženky s částkou
téměř čtyřicet tisíc korun během okam-
žiku zmocnil. Případem se zabývají
vyškovští policisté pro trestný čin krá-
deže. Pachateli hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.

KRADL VRTAČKU I BOTY
Značně nekolegiální chování proje-

vil zaměstnanec jedné vyškovské firmy
ve čtvrtek 19. března. V prostorech kůl-
ny firmy vzal elektrickou vrtačku
a v technických garážích ukradl dokon-
ce kolegovi pánské značkové boty. Díky
všímavosti ostatních zaměstnanců byl
původce krádeží vzápětí odhalen a zmi-
zelé věci, které se u výtečníka našly, vrá-
ceny. I když škoda ve výši tří tisíc korun,
kterou svým jednáním muž způsobil,
kvalifikuje jeho čin jako přestupek, jeho
trestní minulost přesouvá tento skutek
do trestní roviny. Za trestný čin krádeže
hrozí třiatřicetiletému recidivistovi až
tříleté vězení.

SKONČIL NA ZÁCHYTCE
Příjezd policejní hlídky si 19. 3. večer

vyžádala situace v jedné rodině
v Moravských Málkovicích. Čtyřiačty-
řicetiletý muž v podroušeném stavu
urážel ostatní členy rodiny a značná
konzumace alkoholu zapříčinila i to, že
začal převracet nábytek v domě. Přivo-
laní policisté naměřili muži přes tři pro-
mile alkoholu. Zbytek večera a noc strá-
vil opilý výtečník na záchytce. Po
vystřízlivění se bude u správního orgá-
nu zodpovídat z přestupku proti občan-
skému soužití.

PLATIT NEHODLAL
Čtyřiadvacet balení kávy, jedena-

dvacet sáčků s pistáciemi a dokonce
jedenapadesát balíčků s kešu oříšky se
pokusil ukrást jeden ze sobotních
návštěvníků vyškovského obchodního

domu. Padesátiletý Slovák si vybrané
zboží naskládal do batohu a aniž ho
hodlal zaplatit, chystal se prodejnu
opustit. Všimla si ho však bdělá ostraha
a zavolala policii. Povedený zákazník
měl v batohu zboží za více než sedm
tisíc korun. Vyškovští policisté mu ještě
týž den sdělili podezření z trestného
činu krádež. U soudu mu hrozí až dvou-
leté vězení. Navíc policisté v evidencích
zjistili, že tento muž figuruje v evidenci
pátrání po osobách pro justiční orgán
cizího státu.

Na dalšího hledaného cizince nara-
zili opět vyškovští policisté v rámci běž-
né silniční kontroly v páteční poledne.
Poblíž Vyškova zastavili vozidlo značky
Mercedes. Po sedmačtyřicetiletém
Rumunovi rovněž pátral justiční orgán
cizího státu.

VÍKEND VE ZNAMENÍ ALKOHOLU
Uplynulý víkend se opět neobešel bez

provinilců, kteří usedli za volant po kon-
zumaci alkoholu či ovlivněni návykovou
látkou. V pátek ráno naměřili slavkovští
policisté řidiči peugeotu v jedné ze slav-
kovských ulic 0,63 promile. V odpoled-
ních hodinách ukončili vyškovští
dopravní policisté jízdu dvaadvacetile-
tého mladíka, který měl test pozitivní
na marihuanu. Oba čeká u správního
orgánu tučná pokuta a zákaz řízení.
Podobně je na tom i další, teprve dva-
cetiletý řidič, kterého zastavili policisté
sobotního večera ve Slavkově u Brna.
I jeho test ukázal pozitivní hodnotu lát-
ky cannabis (marihuana). Z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky je podezřelý čtyřicetiletý šofér, který
usedl za volant octavie s 1,22 promile
alkoholu v krvi. Policisté na něj narazili
opět ve Vyškově. U soudu mu hrozí až
rok vězení. Stejně tak o rok mladšímu
řidiči, který projížděl nedělním nočním
Slavkovem. Odborný přístroj ukázal
hodnotu 1,53 promile. K hříšníkům
s pozitivní dechovou zkouškou, kteří
budou řešeni správním orgánem pro
podezření z přestupku, přibyl nedělního
večera řidič fabie. Tomu naměřili poli-
cisté v okresním městě 0,4 promile.

por. Mgr. Alice Musilová

Černá kronika

Oblastní charita Vyškov pořádá

SBĚR ŠATSTVA
ve dnech:

8. dubna 2015 v době od 8.00 do 15.00 hod.
9. dubna 2015 v době od 8.00 do 17.00 hod.

Sběr šatstva se uskuteční ve dvoře
Oblastní charity Vyškov, Morávkova 745/1a

682 01 Vyškov‐Dědice,
GPS: 49.2951761N, 16.9789517E

tel.: 774 874 819, 720 591 816
Prosíme, aby oděv byl čistý a zabalený.

Mimo určené dny z kapacitních důvodů sběr nebude prováděn.
Děkujeme.

Oblastní charita Vyškov

CHOVATELSKÉ TRHY VE VYŠKOVĚ
ZO ČSCH Vyškov pokračuje v Cho-

vatelských trzích 2015. Trhy chovatelů
králíků, holubů, drůbeže a exotického
ptactva pokračují pravidelně vždy
pátou neděli v měsíci. Trhy budou
v neděli 29. 3. 2015 od 7 do 11 hodin
v chovatelském areálu u nádraží ČD
Vyškov. Prodávat se budou: chovatelské
potřeby, krmiva, budky pro exoty, země-
dělské přebytky, včelařské produkty,
kuřice různých druhů, stromky a další.
Výkup exotického ptactva, králičích
kůží a bílé vlny angorských králíků je
zajištěn. Bližší info na tel.: 739 665 050
(p. Lejsek).

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Zámek Slavkov – Austerlitz společně

s autorkami výstavy vás opět zvou na
již tradiční velikonoční výstavu, která
se bude konat v Rubensově sále slav-
kovského zámku ve dnech 28.–29. 3.
2015 vždy od 9 do 16 hodin.

Trio autorek Hana Křetínská, Pavla
Tauberová a Marcela Drápalová si pro
návštěvníky připravily i letos spoustu
barevné inspirace, květinových vazeb,
kraslic a nevšedních dekorací. Výrobky
bude možné si též na místě zakoupit
a přivítat tak Velikonoce krásnou jarní
výzdobou. Jste srdečně zváni!

Vstup na výstavu je volný. 

JARNÍ POCHOD
SOKOL srdečně zve všechny

„SOKOLÍKY“, příznivce pobytu v pří-
rodě a turistiky na jarní pochod: ŘÁS-
NÁ – VELKÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK –
JAVOŘICE – ROŠTEJN, v sobotu 23.
května 2015.

Sraz: v 7.00 hod. na vlakovém nád-
raží ve Vyškově. Odjezd: v 7.10 hod.
(autobusem). 

Plánované pěší trasy: 12 nebo 17 km,
popř. individuální trasy 6–10 km (Řásná

– Velký pařezitý rybník – Míchova ská-
la – Javořice – Studánka Páně –
U Obrázku – Březinova cesta – Velký
pařezitý rybník – nebo lov. chata – hrad
Roštejn).

Cena: 300 Kč nad 15 let, 230 Kč děti
6–15 let, 170 Kč děti do 6 let. 

!!! DŮLEŽITÉ – PLATBU JE  NUT-
NO UHRADIT PŘEDEM!!!

Více informací: nástěnka v sokolov-
ně, TIC. 

Rezervace míst a informace: na tel.:
603 961 258 – Eva Gűtterová.

NAZDAR v přírodě!

JAK MANIPULOVAT S NOVOROZENCEM
MC Radost pořádá dne 26. 3. v 17.30

hod. kurz Manipulace s novorozencem.
Přednášející p. Černická, přihlášky
a info na e-mail: jirule83@gmail.com

MC RADOST zve všechny zájemce
o domácí vzdělávání na debatu k tomu-
to tématu. Beseda se bude konat u pří-
ležitosti tradiční akce „S kočárky do
knihovny“ 1. dubna v 10.00 v dětském
oddělení KKD. Příspěvek na kávu
a drobné občerstvení 30 Kč.

MC RADOST zve na tradiční BAZÁ-
REK oblečení, hraček, sportovního
vybavení pro děti, potřeb pro těhotné
a kočárků dne 3. dubna od 9.00 do 17.00
v Besedním domě. Bezbariérový přístup
je možný zadním vchodem z parkoviš-
tě.

VÍTÁNÍ JARA
Přijďte s námi v sobotu 28. března

oslavit Den ptactva, přivítat jaro a nala-
dit se na Velikonoce. V areálu Hanác-
kého statku vám od 14.00 hodin nabíd-
neme velikonoční dílničky – pletení
pomlázky, zdobení kraslic, pečení jidá-
šů… Spolu s národopisným souborem –
Klebetníček se v 15.30 hodin rozloučí-
me se zimou a přivítáme jaro.  Letošním
ptákem roku je „potápka černokrká“

a tak se jí a dalším ptáčkům budeme
věnovat v odpoledních soutěžích a hříč-
kách pro děti (sportovní úkoly,výtvarné
aktivity, zdobení perníčku, zpívání
s Čápem). Na malém velikonočním jar-
marku můžete nakoupit drobnosti
k vaší velikonoční výzdobě (košíkář,
včelař, dřevené hračky, malování na
obličej…).

REDUKČNÍ KURZY STOB
Jarní kurz s novinkami zahajuje 8.4.

2015. Vedou: Dr. J. Hrivnáková,
Mgr.V.Da něčková, nově PhDr.M. Gott -
valdová – stres, relaxace. Počet míst
omezen. Na kurzy přispívají zdravotní
pojišťovny. 

Info: JitkaHrivnakova@email.cz, tel.:
603 810 722 (nejlépe večer).

POZVÁNKA NA JARNÍ TRHY 
A ZDOBENÍ KRASLIC

Přijměte pozvání na prodejní Jarní
trhy, které se konají od pondělí 30.břez-
na do čtvrtka 2. dubna 2015 od 9.00 do
17.00 hod. na Masarykově náměstí ve
Vyškově. Na Velký pátek 3.dubna 2015
na tuto akci navazuje zdobení hanác-
kých kraslic v prostorách Turistického
informačního centra Vyškov. Ukázky
zdobení tradiční slámovou technikou
zde veřejnosti dopoledne od 9.00 hod.
předvede Alois Slezáček se žáky ZŠ
Letní pole, odpoledne od 13.00 hod.
bude patřit Marii Pachtové z folklor-
ního souboru Klebetníček.

POZVÁNKY DO KNIHOVNY 
KARLA DVOŘÁČKA VE VYŠKOVĚ

Literární čaj o páté s Jiřím Jilíkem,
novinářem a spisovatelem, který v roce
2014 získal za svou literární a publi-
cistickou tvorbu tři ocenění. Sál KKD
úterý 31. března 2015 v 17 hod.

Vstup pro členy Klubu přátel KKD
zdarma, ostatní 40 Kč.

1. 4. v 9.00 Hrátky s pamětí. Seminář
o trénování paměti a mozkovém jog-
gingu pro seniory. Psací potřeby s sebou.
Vstup na permanentku nebo 40 Kč.

1. 4. v 17.00 Jan Hus a jeho význam
pro současnost (600 let od úmrtí). Bese-
da s Ing. Pavlem Vikem. Pořádá Apoš-
tolská církev ve spolupráci s KKD Vyš-
kov.

2. 4. v 16.30 Pojďme si zazpívat…
s několika členy Vyškovského smíšené-
ho pěveckého sboru a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.

2. 4. v 16.30 Hrátky s pamětí. Seminář
otrénování paměti amozkovém joggingu
pro všechny bez rozdílu věku. Psací
potřeby s sebou. Vstup na permanentku
nebo 40 Kč. Koná se v PC učebně.

3. 4. od 14.00 Celonárodní čtení Bible.
Pořádá Apoštolská církev ve spolupráci
s KKD Vyškov před knihovnou, v případě
nepříznivého počasí v K-klubu.

DDM VYŠKOV ZVE
27.–28. březen 2015 VíAjPí sportovní wejkend – pobytová akce pro milovníky
sportu a zábavných her. Bazén, relaxace v sauně, procvičení fyzičky v posilovně
a kosmetický, kadeřnický a manikúrní salón. Začátek pátek 18.15 hod. V DDM
Vyškov, konec sobota 19.00 hod.
2. duben 2015 Velikonoční dílna – 9.00-12.00 hod. v klubu Pinocchio Dědice
1.–2. duben 2015 LEGO PŘÍBĚH – pobytovka pro děti 7–15 let, začátek 17.00
hod. v klubu Pinocchio Dědice
2.–3. duben 2015 Příměstský tábor Velikonoce v Olšanech – pro děti 6–15 let;
výroba velikonočních ozdob, 8.00–5.00 hod. ve víc.budově Olšany
2. a 3. duben 2015 Příměstský tábor Velikonoční prázdniny v sedle – I. turnus
8.00–12.00; II..turnus 12.00–16.00; pro děti 6–18 let; Šafářský dvůr
29. březen 2015 Soutěž halových modelů – od 11.30 hod. v tělocvičně ZŠ Pustiměř


