
Dne 1. srpna by se dožila 95 let
paní Milada Ševčíková z Ivanovic na Hané.
Vzpomíná syn s rodinou.

V sobotu, dne 1. srpna 2015, vzpomeneme
10. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil náš syn
Jiří Lokaj. 
Za tichou vzpomínku děkují 
rodiče, sestra a celá rodina. 

Dne 1. srpna 2015 by se dožil 85 let 
pan Jaroslav Matuška.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 

Kdo dobro a lásku rozdával, ten
v našich srdcích žije dál.
Dne 3. srpna vzpomeneme 
2. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
paní Emílie Řezníčkové
z Ivanovic na Hané
a dne 11. srpna vzpomeneme 
28. výročí úmrtí jejího manžela,
našeho tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Aloise Řezníčka.

Všem, kdo jste je znali a měli rádi, za vzpomínku děkují
dcery Jana a Emílie s rodinami.

Dne 3. srpna vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Boženy Čtvrtníčkové z Hoštic.

Za vzpomínku děkují
dcery Božena a Zdeňka s rodinami.

Dne 5. srpna vzpomeneme 25. výročí úmrtí
paní Anny Němcové, roz. Železné.
Stále vzpomíná
manžel, synové a sestry.

...odešlo štěstí, já zůstal jsem sám... 
Dne 5. srpna tomu bude 10 let, co nás navždy
opustila naše maminka
paní Zdeňka Kalábová z Bučovic.
Všem, kdo na ni s láskou vzpomenou, za celou
rodinu děkuje
dcera Broňa. 

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten
nezemřel.
Dne 5. srpna uplyne 6 roků, kdy nás navždy
opustil ve věku 57 let manžel a tatínek
pan Stanislav Drozd.
Za vzpomínku děkují manželka, syn a celá
rodina.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dne 6. srpna 2015 tomu bude 8 roků, co nás
navždy opustil
pan Jindřich Spisar z Vyškova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Dana s manželem Stanislavem a vnučkou
Haničkou.

Osud Ti nedopřál s námi tady žít, ve svých
krásných letech musela jsi od nás odejít. Už
jenom květiny Ti můžeme dát, už jenom na Tebe,
Jaruško, můžeme vzpomínat.
Dne 7. srpna vzpomeneme nedožité 
42. narozeniny naší milované dcery a sestry
Jaroslavy Sedláčkové.
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem, kteří si vzpomenou s námi děkuje
rodina Sedláčkova.

Nevěřili jsme tomu, co se stalo, nevěříme ani
dnes. Ty navěky už spíš a vůbec netušíš, jak smrtí
svou nám způsobil jsi bolest nesmírnou.
Dne 8. srpna to bude 10 roků od tragické smrti
pana Daniela Pätoprstého.
S láskou a bolestí stále vzpomíná
maminka s rodinou.

Vzpomínky Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne

23. července přišli naposledy rozloučit 
s paní Annou Gallovou z Vyškova.

Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.
Děti s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a kamarádům,
kteří se přišli dne 23. července 2015 naposledy rozloučit 

s panem Milanem Zouharem.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvlášť děkujeme paní Mirce Forejtarové za citlivý projev.
Zarmoucená rodina.

Děkuji všem lékařům, především 
prim. MUDr. Jiřímu Kubačákovi, 

MUDr. Jiřímu Poledníkovi, MUDr. Martinu Bučovi,
MUDr. Tomáši Maulerovi a všem sestřičkám

chirurgického oddělení II. i ARO pod vedením 
prim. MUDr. Miroslava Pojezdného a sestřičkám

ve Vyškově za lidský přístup a vzornou péči, 
kterou mi poskytovali po dobu mého léčení. 

Děkuji Jarka Klevetová

Dne 8. srpna 2015 oslaví životní jubileum, 
95. narozeniny,
paní Marie Patermannová z Vyškova.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let ze srdce přejí
dcera Jana a syn Luboš se svými rodinami.

Opustili nás

Blahopřání

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: Ing. Pavel Čuba, e-mail: pcuba@vanleeuwen.cz, tel.: 774 440 865, 
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.

Martin Práchynský (2008), Šaratice † 10. 7.
Božena Herrmannová (1945), Slavkov u Brna † 14. 7.
Antonín Tomšík (1936), Drnovice † 14. 7.
Milan Zouhar (1956), Vážany † 14. 7.
Marie Jančaříková (1933), Medlovice † 15. 7.
Marie Kolejková (1924), Vyškov † 15. 7.
Václav Benáček (1950), Bučovice † 15. 7.
Jarmila Šulcová (1932), Vyškov † 16. 7.
Jiřina Pospíšilová (1944), Luleč † 17. 7.
Anna Gallová (1924), Vyškov † 17. 7.
Anna Fryčová (1921), Kozlany † 17. 7.
Božena Vajčnerová (1926), Medlovice † 19. 7.
Milan Linhart (1941), Lysovice † 19. 7.
Božena Hezinová (1953), Vyškov † 19. 7.
Lubomír Mazal (1930), Slavkov u Brna † 20. 7.
Žofie Dobešová (1929), Dobročkovice † 20. 7.
Františka Střítecká (1919), Zbýšov † 20. 7.
Josef Medek (1940), Nesovice † 22. 7.
Anna Hradcová (1934), Šaratice † 22. 7.
Božena Dvořáková (1923), Hrušky † 22. 7.
Hildegarde Obořilová (1929), Heroltice † 22. 7.
Františka Štrajtová (1941), Ruprechtov † 23. 7.
Petr Zástřešek (1970), Hodějice † 23. 7.
Zdeněk Ondráček (1930), Kobeřice u Brna † 23. 7.
Marie Vdolečková (1942), Ivanovice na Hané † 24. 7.
Jitka Vágnerová (1923), Drnovice † 25. 7.
Jaroslav Malý (1938), Královopolské Vážany † 25. 7.
Vladimír Veselý (1949), Bučovice † 25. 7.
Alena Štroblíková (1957), Vyškov † 26. 7.
Zdeňka Hořavová (1950), Ruprechtov † 26. 7.
Marie Zoubková (1927), Slavkov u Brna † 26. 7.
Milada Mixová (1935), Hrušky † 26. 7.
Jaroslav Soška (1939), Bučovice † 26. 7.
Bohuslav Polívka (1948), Holubice † 27. 7.

Dne 23. července uplynulo 7 let, co nás navždy
opustila
paní Zdeňka Počová.
S úctou a láskou  vzpomínají
manžel Josef a synové Vladimír, Petr a Ivo
s rodinou.

Dne 24. července jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
pana Karla Langera z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

Dne 25. července to bylo 23 let, co
zemřel náš tatínek
pan Jaroslav Lautier
a dne 28. července uplynuly 
již 3 roky, co odešla také naše
maminka
paní Marie Lautierová.
Nikdy nemůžeme zapomenout na
ty, které jsme měli rádi a stále
nám chybějí. S láskou a úctou
stále vzpomínají
dcera Alena, syn Jan a celá rodina.

Dne 25. července 2015 jsme vzpomněli 20. výročí
úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Víta Hrdy z Vyškova.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka, děti a vnučky.

Dne 29. července to bylo rok od smutného rozloučení s
panem Miloslavem Cigánkem.

Vzpomeňte s námi.
Rodiče, dcery Katka, Kristýnka a bratr s rodinou.

Vzpomínáme.

Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.
Dne 30. července by se dožil 90 let můj manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Josef Herman z Lulče.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Dne 30. července to bude rok, co nás navždy
opustil
pan Jiří Svoboda.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Svobodova a Šebkova.

Těžké je žít bez milovaného člověka, stále se
ohlížíš, zda někde nečeká.
Dne 30. července uplyne 6 roků, kdy nás opustil
pan Arnošt Vybíral z Bohdalic.
S láskou vzpomínají
manželka Libuše, dcera Petra s manželem Laďou
a vnučky Anetka a Terezka.

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene a kdo Tě
miloval, ten nikdy nezapomene.
Dne 31. července vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí
pana Jana Šrámka z Vyškova-Nosálovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcera Dana s rodinou a syn Roman.

Dne 31. července to bude rok, co zemřela
paní Marie Koblížková.
Za vzpomínku děkuje
manžel a dcery s rodinami.

Osud nám vzal, co drahé nám bylo, jen prázdný
domov a mnoho vzpomínek zbylo. Beze slůvka
rozloučení odešla jsi spát, aniž jsi tušila, co to má
znamenat. Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
tiše se pomodlit a vzpomínat.
Dne 31. července uplyne dlouhých 23 let, kdy nás
beze slůvka rozloučení opustila naše milovaná
dcera, sestra, vnučka a teta
paní Lenka Jelínková z Ivanovic na Hané.
S bolestí v srdci stále vzpomínají
maminka a sestra s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 31. července uplyne rok, kdy nás beze slůvka
rozloučení opustil náš syn, bratr, tatínek
a kamarád
pan Martin Punčochář.
Všichni stále vzpomínáme.

Vzpomínky

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 4. 8. 2015 od 7.30 do 14.00 hodin
Vyškov, ul. Na Hraničkách 17, 19, 21

Dne 5. 8. 2015 od 7.30 do 16.00 hodin
Rousínov, ul. Čechyňská

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


