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Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří

v hojném počtu doprovodili dne 16. ledna 2015 na poslední cestě
pana Aloise Vystavěla.

Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti.
Jitka Vystavělová s rodinou.

Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrasti k úmrtí 
paní Aloisie Drlíkové, 

zejména přátelům z ulice Dr. Růžičky a za květinový dar. Dále
pak děkuji za trpělivost a pochopení pracovníkům oblastního

sdružení „Charita“ v Dědicích. Děkuji též všem lékařům
a sestrám II. interny Nemocnice Vyškov za péči. Děkuji všem. 

Drlík Václav. 

Děkujeme touto cestou všem, kteří se 23. ledna 2015 přišli
naposledy rozloučit

s panem Josefem Komárkem,
za jejich projevy soustrasti a květinové dary.

Manželka Petra a dcery Charlotta a Monika s rodinami.

Blahopřání
Dne 4. února se dožívá krásného životního
kulatého jubilea
paní Olga Vlčková z Vyškova.
K narozeninám všechno dobré,  aspoň trochu
klidu a pohody, ale hlavně co nejvíce zdraví do
dalších let přejí
manžel Milan, dcery Olga a Iveta s rodinou.
Babičce velkou gratulaci s přáním všeho
nejlepšího 
od vnoučat, Káti, Lucky, Tomáše, Pavla a Petra.

Dne 27. ledna 2015 uplynulo 5. smutné výročí
od úmrtí milované maminky a babičky
paní Anny Kudrnové z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcery s rodinami.

Slzy a smutek odvane čas, ale bolestivá
vzpomínka zůstane v nás.
Dne 28. ledna by se dožil 33 let náš drahý syn
Martin Zouhar (Ameryča) z Vážan.
S láskou a úctou stále vzpomínají
rodiče a bratr s rodinou.

Ve středu, 28. ledna 2015, 
by oslavil své 80. narozeniny můj manžel
pan Karel Večeřa…
Manželka Drahoslava s rodinou.

Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich
srdcích žije dál.
Dne 28. ledna 2015 uplynuly 3 roky od úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky
paní Ludmily Vojtkové z Bohdalic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jana s rodinou.

Dne 29. ledna 2015 vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka
pana Jiřího Deducha z Vyškova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jaromíra a syn Jiří s rodinou.

Dne 29. ledna 2015 by se dožila 85 roků naše
maminka
paní Milada Jelínková z Dědic.
S láskou a vděčností vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe
tatínku zapomněli. Jediné srdce na světě jsme
měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom
láskou budit je chtěli, neozve se nám vícekrát,
šlo už spát. V našem srdci bolest zůstává,
smutno je nám bez Tebe.
Dne 30. ledna 2015 tomu budou 2 roky, kdy nás
beze slova rozloučení opustil
pan Josef Jelínek.
S láskou vzpomíná manželka Marta, dcera
Zuzana s rodinou, syn Radoslav s rodinou
a sestra Zdena s rodinou.
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte prosím
s námi. Děkujeme.

Odešlas maminko neznámo kam, vzpomínky po
Tobě zůstanou nám. Vzpomínky krásné
maminko milá, Ty, která jsi vždycky pro nás jen
žila.
Dne 30. ledna vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí
paní Marie Klvačové z Dědic.
S láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy
nezapomene
dcera Marie s rodinou.

Dne 30. ledna vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Miroslava Zahradníčka.
Vzpomíná
celá rodina.

Dne 30. ledna 2015 to bude již 7 roků, co nás opustila naše
drahá maminka

paní Vlasta Greplová.
Dne 6. ledna by se dožila 95 let.

Nikdy nezapomenou dcery Lenka a Romana s rodinami.

Dne 1. února 2015 si
připomeneme 8. smutné výročí
od úmrtí
pana Vladimíra Táborského
a nedožitých 74. narozenin
paní Danuše Táborské.
S láskou stále vzpomíná
dcera, vnučky Miška aVerunka.

Na dobrého člověka nelze nikdy zapomenout.
Dne 1. února uplyne již 35 let od chvíle, kdy
jsme se naposledy rozloučili s naším milým
tatínkem a dědečkem
panem Jaromírem Páskem z Vyškova.
S láskou na něj vzpomíná a nikdy nezapomene
jeho rodina.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Vzpomínky

Dne 2. února 2015 bude tomu 5 roků, co nás
opustil náš syn
pan Petr Man.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče s rodinou.

Dne 2. února uplyne 10 roků, kdy nás opustil
pan Břetislav Adler.
S láskou vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

Dne 2. února 2015 uplyne 1. smutné výročí od
úmrtí naší maminky a babičky
paní Danuše Mlčouškové.
Stále vzpomínají
dcery Dana a Diana a synové Patrik a Luboš
s rodinou.

Dne 2. února 2015 budou tomu 3 smutné roky,
co nás opustil náš tatínek a dědeček
pan Jaroslav Vítek.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují
Jarmila a Petra s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 2. února uplyne 35 let od úmrtí našeho
drahého tatínka, dědečka a pradědečka
pana Theodora Zabloudila z Dědic.
S láskou vzpomínají
synové Dorek a Jirka s rodinami.

Dne 3. února 2015 by se dožila 100 let naše
milovaná maminka, babička a prababička
paní Růženka Kuřilová.
Jménem veškerého příbuzenstva 
dcera Marie a Dana s rodinami, vnuk Boris
s rodinou a vnučka Marie s rodinou.

Vzpomínky

Strojírny Bohdalice, a. s., Bohdalice 63, okres Vyškov
Jsme na trhu od roku 1907

Pro rok 2015 jsme zvýšili mzdu o 6 %

Strojírny Bohdalice, a.s., společnost s více než 100letou tradicí,
hledá následující profese:

Mistr výroby 
Požadavky:
• SOU/SŠ/VŠ strojírenského směru
• dobrá znalost práce na PC 
• znalost svářečské problematiky, svářečské vzdělání a praxe výhodou
• dobrá znalost technické dokumentace, znalost technologie svařování výhodou
• technické myšlení 
• praktická zkušenost s vedením zaměstnanců ve strojírenské výrobě min. 1 rok

podmínkou
• dobré komunikační, argumentační a organizační schopnosti
• schopnost odolávat stresovým situacím

Programátor CNC pálícího stroje
Požadavky:
• SOU/SŠ/VŠ strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí
• praxe v programování CNC pálících strojů výhodou 
• znalost práce s AutoCad, 3D CAD SW
• znalost čtení výkresové dokumentace
• technické myšlení a prostorová představivost

Operátor pálícího CNC Laseru
Požadavky:
• SOU/SŠ strojírenského směru (i absolvent)  – popřípadě možno nahradit praxí  
• znalost technologie dělení materiálů nebo obrábění – výhodou 
• znalost základních kovových materiálů
• znalost čtení výkresové dokumentace
• technické myšlení

Zámečník pro zajištění mezioperační
manipulace s materiálem
Požadavky:
• SOU/SŠ strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí  
• znalost technologie dělení materiálů nebo obrábění - výhodou 
• znalost čtení výkresové dokumentace

Svářeč (TIG výhodou)
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• platné svářečské oprávnění
• zkušenosti a praxe ve zpracování korozivzdorných ocelí metodou TIG a MIG/MAG

výhodou 
• znalost čtení výkresové dokumentace
• v případě zájmu možnost rozšíření TIG a MIG/MAG zkoušek

Operátor svařovacího robota
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• znalost práce na PC
• svařování metodou MIG/MAG, TIG výhodou
• platné svářečské oprávnění 
• praxe při svařování uhlíkových ocelí
• znalost čtení výkresové dokumentace

U všech profesí požadujeme spolehlivost, samostatnost, časovou flexibilitu.
Nástup možný ihned. 

Nabízíme:
➢ práce v zajímavé a moderní oblasti nových technologií
➢ nadstandardní finanční ohodnocení a výkonové odměny
➢ perspektiva ve společnosti s více jak stoletou tradicí
➢ hlavní pracovní poměr + pracovní smlouva na dobu neurčitou
➢ týden dovolené navíc
➢ příspěvek na kapitálové životní pojištění 
➢ dotované stravování, podniková jídelna
➢ příspěvek při narození dítěte
➢ odměna při dosažení životního jubilea
➢ odměna u příležitosti výročí nepřetržitého trvání pracovního poměru ve spo-

lečnosti  

Zájemci se hlásí na personálním oddělení – tel.: 739 534 080, 517 326 625,
517 326 611 nebo na elektronické adrese: drahomira.zabloudilova@strobo.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

Miroslava Staňková (1930), Vyškov † 19. 1.

Irena Zbořilová (1929), Vyškov † 20. 1.

Vladislava Jelínková (1935), Vyškov † 20. 1.

Jiří Bína (1943), Chvalkovice na Hané † 20. 1.

Božena Škrobová (1928), Komořany † 22. 1.

Vladimír Schubert (1932), Rousínov † 23. 1.

Jaroslav Rambousek (1939), Vyškov † 24. 1.

Bedřiška Dobrá (1936), Slavkov u Brna † 24. 1. 

Opustili nás

OSTATKOVÁ VESELICE V RADSLAVICÍCH
Srdečně vás zveme na OSTATKOVOU

VESELICI, která se koná 7. února 2015
v Kulturním domě v Radslavicích. Začátek
ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje sku-
pina Animo band. Průvod masek obcí v 10
hodin.

DĚTSKÉ RADOVÁNKY
TJ Slovan Ivanovice na Hané pořádá

v sobotu 7. 2. 2015 od 14.00 v sále Kultur-
ního domu v Ivanovicích n. H.Dětské rado-
vánky. Soutěže o ceny, občerstvení zajiště-
no, soutěž masek.

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
TJ Sokol Vyškov srdečně zve širokou

veřejnost na tradiční maškarní veselici,
sokolské Šibřinky, které se uskuteční 7.úno-
ra od 20 hodin v prostorách Sokolského
domu. K tanci i poslechu hraje „Revajvl-
band“. Zajištěno občerstvení abohatá tom-
bola. Předprodej vTIC Vyškov

SPOLEČENSKÝ PLES VE VYŠKOVĚ
Základní škola aMateřská škola Vyškov,

Letní pole aObčanské sdružení při ZŠ aMŠ
Vyškov, Letní pole Vás srdečně zvou na
XIX. Společenský ples v pátek 13. února
2015 od 20 hodin, který se koná v sále
Sokolského domu ve Vyškově. K poslechu
a tanci hraje skupina REVAJVL BAND.
Polonéza, vystoupení sportovních gymnas-
tek, orientální tanec ALISEA. Předprodej
vstupenek amístenek ve škole uMgr.Aloise
Slezáčka, tel.: 517 325 631.

HASIČSKÝ PLES V LULČI
SDH Luleč si vás dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ PLES, který se koná 31. 1. 2015
od 20 hodin v sále sokolovny v Lulči. Před-
tančení, občerstvení, tombola. K poslechu
atanci hraje skupina DUO OZON. Vstupné
100Kč, v předprodeji 85Kč. Předprodej na
OÚ Luleč. Vstup pouze ve společenském
oděvu. 

CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE
Cestovatelská přednáška – GRUZIE
Ve čtvrtek 5. 2. v ZOO PARKU Vyškov

opět začíná oblíbený cyklus cestovatel-
ských přednášek. Od životem tepající
metropole Tbilisi, až po chudičké vesnice
pastevců stád koní a ovcí v rozlehlých ste-
pích Malého Kavkazu a zasněžených veli-
kánů jeho Velkého bratříčka vás provede
Michael Pokorný z CK Livingstone..

Zahájení v18.00 hodin v podzemním
sále Hanáckého statku.Těšíme se na hojnou
návštěvu zahajovací přednášky, kde bude
k dostání program apermanentní vstupen-
ka na celý přednáškový cyklus. Jednotlivé
vstupné 40 Kč, permanentka s deseti vstupy
300 Kč.

DÁMSKÉ  DECHOVÉ  TRIO  VE  VYŠKOVĚ
(Jana Černohouzová – klarinet, Denisa

Propilková – fagot, Jana Kopicová – hoboj)
www.hudbavyskov.cz

Půvabný dámský soubor Trifoglio
neboli „Trojlístek“ z Prahy nabídne
pestrý repertoár od klasiky až po ori-
ginální úpravy moderní a populární
hudby. Členky tria jsou vítězkami
národních i mezinárodních soutěží.
Nejsou však pouze sólovými a komor-
ními hráčkami. Každá z nich příleži-
tostně hostuje v některém z českých
nebo zahraničních orchestrů (orche-
strální akademie v Pražské komorní
filharmonii, Orchestr mladých Evrop-
ské unie (EUYO), Moravská filharmo-
nie, Berg). Repertoár tria obsahuje jak
klasické kusy (W. A. Mozart, L. van
Beethoven), hudbu 20. století (E.
Schulhoff, H. Tomasi), tak skladby čes-
kých skladatelů (F. X. Dušek, F. V. Kra-
mář, B. Martinů, K. Slavický) a různé
transkripce s mezižánrovým přesahem. 

Čtvrtek 5. února 2015 v 19 h, Besední
dům. Vstupné: 160/140 Kč. Kontakty na
předprodej vstupenek:  TIC  Vyškov, Masa-
rykovo nám. 108/1, tel. 517 301 310


