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Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli.
Dne 11. září by se dožil 100 roků a 21. října to
bude 45 roků, co nás navždy opustil
pan Narcis Bradáč z Dědic. 
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami a syn Václav.

Dne 12. září 2015 si připomeneme již 15. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček

pan Stanislav Štěpánek z Rousínova.
Stále vzpomínají

dcera Jana a syn Stanislav s rodinami.

Dne 14. září to bude 5 let, co nás opustil
pan Antonín Haška.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Haškova.

Dne 14. září 2015 by se dožila 72 let
paní RNDr. Helenka Seberová, odb. as. na
katedře matematiky VVŠ PV LS ve Vyškově.
S láskou, úctou a vděčností vzpomíná
rodina Seberova.

Dne 15. září 2015 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Olgy Červenákové z Bučovic.
Stále vzpomíná 
manžel, syn s manželkou a vnoučata s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkuji jménem své 92leté maminky Alžběty Šmardové,

„děvčatům“ z Centra sociálních služeb z Tyršovky, 
které ji několik roků denně zabezpečují

donášku obědů a poskytují dle potřeby i pedikúru. 
Nikdy nechybí úsměv, hezké slovo a ochota pomoci. 
Díky, že zpříjemňujete vyškovským seniorům dny. 

Eliška Fialková

Dne 14. září oslaví 75. narozeniny 
paní Ludmila Šrámková z Vyškova-Nosálovic.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let přejí
dcera Danuše, vnuci Roman, Luděk a pravnučka
Eliška.

Nepočítej roky, důležité jsou kroky, které v životě
uděláš a v těch ať štěstí máš.
Dne 14. září oslaví
paní Miluše Loucká 90. narozeniny.
Přejeme Ti do dalších let pevné zdraví a hodně
štěstí.
Syn Miloš s rodinou.

Jaroslav Bartoněk (1934), Lovčičky † 3. 9.
Antonín Minařík (1948), Dražovice † 3. 9.
Eva Morongová (1947), Vyškov † 4. 9.
František Harásek (1928), Vyškov † 4. 9.
Hynek Vrána (1931), Moravské Prusy † 4. 9.
Ladislav Jasinský (1945), Drnovice † 4. 9.
Rostislav Nábělek (1931), Vyškov-Dědice † 4. 9.
Vlasta Chládková (1926), Křenovice † 4. 9.
Marie Hallová (1950), Bučovice † 4. 9.
Emilie Kosíková (1922), Otnice † 5. 9.
Stanislava Maráková (1951), Podivice † 6. 9.
Ing. Václav Cendelín (1944), Ruprechtov † 8. 9.

Opustili nás

Blahopřání

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor CNC strojů

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

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Logické myšlení
• Práce v třísměnném provozu
• Praxe na pozici operátor CNC strojů výhodou
• Znalost práce na PC výhodou
• Ochota učit se novým věcem

Odměna a hodnocení
• Základní mzda po zapracování 22 000 Kč
• Příspěvek na ubytování a dopravu 4 000 Kč

Benefity
• Pravidelný roční růst mzdy
• Příspěvek na stravování
• Pracovní oděv
• Zajištění vstupní lékařské prohlídky u závodního lékaře
• Zaměstnání v dynamické a prestižní společnosti

Kontaktní 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.

pro dílnu CNC (provoz soustruh a tříosová frézka):

mistra s praxí a schopnostmi a zkušenostmi s organizací práce dílny

pracovníka s pracovními zkušenostmi na výše uvedených strojích

Požadujeme:
• zodpovědný a aktivní přístup k práci
• schopnost samostatného řešení úkolů
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr
• možnost dlouhodobé spolupráce
• zázemí prosperující firmy
• dobré platové podmínky

Kontakt: e-mail – info@jmqc.cz, tel.: 777 648 442
Jana Šebestová, doba k zastižení 8–16 h

Švýcarská strojírenská firma
se sídlem ve Vyškově
hledá k okamžitému nástupu

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
Komise pro dopravu a bezpečnost

v dopravě – BESIP a Oblastní spolek
Červeného kříže Vyškov za podpory
města Vyškova a dalších partnerů
pořádá u příležitosti Světového dne
první pomoci setkání dětí, mládeže
a zájemců na téma: První pomoc
a stárnutí populace. Sobota 12. září
2015 od 8 hodin ve Vyškově, Masary-
kovo náměstí. Předvedení prostředků
první technické pomoci, techniky
a výbavy vozů ZZS, ukázky a soutěže
dětí v poskytování první pomoci,
měření krevního tlaku, glykémie a dal-
ší.

MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST, o. s.
ve spolupráci s MKS Vyškov vás

srdečně zve na tradiční: Bazárek pod-
zimního a zimního oblečení a potřeb
pro děti. 11. září 9.00–17.00 hod. – vel-
ký sál Besedního domu.

V prodeji bude podzimní a zimní
oblečení a obuv pro děti do vel. 152,
těhotenské oblečení, dětské sportovní
vybavení, kojenecké potřeby, kočárky,
autosedačky, hračky. Bezbariérový
přístup je zajištěn z parkoviště za
Besedním domem. 

Podrobnosti a pravidla na:
www.mcradost.cz.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU DO ŠVÁBENIC
Vlastivědné muzeum a muzejní

galerie betlémů ve Švábenicích vás
zve na výstavu První světová válka
a osudy Švábenic v této válce. Výstava
obsahuje nepřeberné množství doku-

mentů, fotografií a jiného materiálu,
které připomenou mezníky této války.
Otevřeno je každou neděli a státní
svátky do 1. listopadu od 13 do 17
hodin. Zároveň si můžete prohlédnout
stálé expozice muzea a galerii betlé-
mů.

CVIČENÍ VE VYŠKOVĚ
PILOXING – každé úterý a čtvrtek

od 19 hod. na ZŠ LETNÍ POLE.
ZUMBA CARDIO STEP – každé

pondělí od 19 hod. na ORLOVNĚ.
NOVINKA PILOXING KNOCK -

OUT a od 1. 10. NOVÝ KURZ LATIN
DANCE.

Více na WWW.ZDRAVIAFIT.CZ
nebo WWW.DANCEAFITNESS.CZ

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE VE VYŠKOVĚ
Orientální tanečnice Alisea ve spo-

lupráci s MKS ve Vyškově pořádá od
září NOVÉ KURZY ORIENTÁLNÍHO
BŘIŠNÍHO TANCE PRO úplné ZAČÁ-
TEČNÍKY.  

Každé úterý 18.00–19.00 hod.
v Besedním domě. 

Kurzy pro pokročilé každé úterý
19.00–20.00 hod. v Besedním domě. 

Nově také KURZY PRO DĚTI od
8 let, každé úterý 16.00–16.45 hod.
v Besedním domě. 

Přihlašovat se můžete do konce září!
Těšíme se na vás!!!

Informace a přihlášky: tel.
720 549 954, www.aliseaorient.cz, 
aliseaorient@gmail.com

!!! Začínáme 15. 9. 2015 !!!

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor skladu
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 průkaz
• Vazačský průkaz
• Znalost práce na PC výhodou
• Logické myšlení
• Ochota učit se novým věcem
• Práce v třísměnném provozu

Odměna a hodnocení
• Základní mzda po zapracování 22 000 Kč
• Příspěvek na ubytování a dopravu 4 000 Kč

Benefity
• Pravidelný roční růst mzdy
• Příspěvek na stravování
• Pracovní oděv
• Zajištění vstupní lékařské prohlídky u závodního lékaře
• Zaměstnání v dynamické a prestižní společnosti

Kontaktní 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.

Policisté žádají cyklistu, 
aby se přihlásil

Vyškovští dopravní policisté
aktuálně šetří dopravní neho-
du, která se stala v sobotu
29. srpna mezi Ježkovicemi
a Ruprechtovem. Podle dosa-
vadního šetření měl krátce po
jedenácté hodině předjíždět
řidič vozidla značky Volkswa-
gen Passat cyklistu. Oba smě-
řovali na Ruprechtov. Šofér
passatu se lehce střetl s proti-
jedoucím vozidlem Ford Focus.

Dopravní policisté vyloučili
u obou řidičů požití alkoholu,
ke zranění osob rovněž nedošlo.
Mezi účastníky nehody vznikly
však neshody. Policisté proto
hledají cyklistu, kterého volks-
wagen předjížděl, aby se při-
hlásil na telefonu 725 514 773
nebo na lince 158. 

Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová

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

Bez Vás, maminko a Alenko, se
nám těžko životem kráčí, při
vzpomínce na Vás se nám slzy do
očí tlačí. Nestihli jsme Vám
sbohem dát a za vše, co jste pro
nás udělaly, Vám poděkovat.
Smutno je bez Vás, smutno je
všem, chybíte nám, maminko
a Alenko, všude a všem.

Dne 1. září jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky
paní Kataríny Kurančíkové
a dne 7. září jsme vzpomněli 3. smutné výročí úmrtí naší
milované sestry a tety
paní Aleny Škáchové, roz. Kurančíkové.
S úctou a láskou v srdci vzpomíná
rodina Pospíšilova a Jakubovie.

Časem se všechno změní i pláč ustane, v srdci
však bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.
Dne 9. září uplynul rok, co nás navždy opustila
paní Libuše Hrdová.
S láskou stále vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Smutná a bolestivá je vzpomínka na nedožitých 90 let, 
které by oslavil

dne 10. září 2015
pan František Horký.

S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a syn s rodinou.

Jsi stále s námi, každý den, každou hodinu,
každou minutu – navždy. 
Dne 11. září 2015 vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy utichlo srdce plné lásky a dobroty mého
manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Lubomíra Grima z Dědic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcera s rodinou a syn s dětmi.

Vzpomínky


