
Tady mohl být váš inzerát…

Proto neváhejte a kontaktujte redakci Regionu:

517 342 756, 517 344 688



Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat
a mnoho toho ještě říct. Pro Tebe přestaly hvězdy
svítit, slunce hřát, ale ten, kdo tě nejvíc miloval,
nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.
Dne 25. září 2015 vzpomeneme 13. výročí úmrtí
našeho bratra

pana Lubomíra Fleissiga.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
sestra Dáša s rodinou a rodiče.

Kdykoliv si vzpomeneme, jsi tady s námi,
maminko.
Dne 26. září vzpomeneme již 10. smutné výročí
úmrtí naší maminky, babičky
paní Marie Zvolské z Ivanovic na Hané.
Dne 20. července jsme vzpomněli její nedožité 
88. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Helena a syn Vladimír s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 26. září uplyne 1. výročí úmrtí, co nás
opustila naše milovaná maminka, babička,
prababička, sestra a teta
paní Marie Pokludová ze Studnic.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky
zůstávají dál. Nic víc, než kytičku na hrob dáme
a tiše zavzpomínáme.
Dne 26. září 2015 tomu budou 3 roky, co nás bez
slůvka rozloučení opustila družka, maminka,
babička a prababička
paní Jiřina Hutařová z Kučerova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Druh Oldřich s rodinou.

Dne 28. září 2015 uplynou 2 roky, co nás navždy
opustila naše milovaná
paní Jaroslava Franzová.
S láskou a úctou stále vzpomínají
synové Michal a Petr s rodinami, maminka
Jaroslava a druh Vladimír. 

Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud tak chtěl,
proč jen to uspěchal.
Dne 29. září, před 10 lety, zemřel můj manžel, náš
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jiří Nohejl, učitel ZUŠ, člen vyškovské
desítky.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát a tiše
na Tebe vzpomínat.
Dne 29. září 2015 to budou 2 roky, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička
paní Libuše Jakubčíková z Rousínova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel a dcera Libuše s rodinou.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel.
Děkujeme za to, že jsi byl. Děkujeme za každý
den, který jsi s námi žil.
Dne 30. září tomu budou 4 roky, co nás navždy
opustil můj manžel, náš tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Prof. Ing. Karel Novák, DrSc., z Bučovic.
Dne 29. listopadu by se dožil 85 let.
S láskou vzpomínají
manželka Jana, syn Karel a dcery Jana a Alena
s rodinami.

Jen svíci a kytičku malou můžeme Tobě na hrob
dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 30. září by se dožila 60 let milovaná
manželka, maminka, babička a teta
paní Ludmila Rozehnalová z Dědic.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 28. září 2015  uplyne 5. smutné výročí úmrtí
mého manžela, tatínka a dědečka
pana Zdeňka Pospíšila.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Vzpomínky
Dne 30. září se dožívá krásných 75 let
pan Miroslav Kapoun z Bučovic.
Do dalších let hodně zdraví, lásky a spokojenosti
přejí
syn Mirek, Josef a dcera Jarka s rodinami.

Ing. Lída Doležalová (1945), Račice † 15. 9.

Jaroslava Plhalová (1941), Drnovice † 16. 9.

Drahomíra Kaňová (1934), Zvonovice † 16. 9.

Karel Věžník (1928), Rostěnice † 18. 9.

Libuše Audová (1934), Milešovice † 18. 9.

Tibor Miker (1969), Moravské Málkovice † 18. 9.

Roman Ševčík (1969), Orlovice † 19. 9.

Věra Gargošová (1954), Milešovice † 20. 9.

Marta Ledvinová (1952), Moravské Málkovice † 21. 9.

Veronika Patíková (1952), Vyškov † 22. 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.

Dopravní společnost se sídlem ve Vyškově

přijme

ŘIDIČE mezinárodní
kamionové dopravy.

Podmínky: ŘP CE, OPZ, zdravotní způsobilost.

Telefon: 602 295 230, 602 367 670

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 8. 10. 2015 od 7.30 do 15.30 hodin

a dne 13. 10. 2015 od 7.30 do 15.30 hodin
Ivanovice na Hané, Dolní Valy, č. p. 1, 3, 5, Husova, č. p. 2,

Komenského část, Smetanova, Tyršova část, Žižkova.

Dne 9. 10. 2015 od 8.00 do 15.30 hodin
Vyškov, Osvobození č. p. 53, 54

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

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

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.

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 20. září uplynulo 13 let od úmrtí
pana Františka Klvače z Dědic.
S láskou vzpomíná
sestra Marie s rodinou.

V životě můžeme mít dobré a věrné přátele, ale
už nikdy se nebudeme těšit z oné nepopsatelné
lásky a dobroty, kterou nás zahrnovala a kterou
nám projevovala naše maminka.
V úterý 22. září by se naše maminka a babička
paní Květoslava Hladůvková dožila 83 let.
S láskou v srdci na ni stále vzpomínají
dcera Jaroslava a vnuci Martin a Jirka.
Kdo jste ji měli rádi, zavzpomínejte s námi.

Dne 23. září 2015 by se dožila 100 roků 
paní Helena Bednářová zVyškova.
Opustila nás před 19 roky.  
Stále vzpomínají 
syn Zdeněk s manželkou a vnoučata 
Lenka, Ilona a Michal s rodinami. 

Kytici a gratulaci k Tvým narozeninám bychom
Ti rádi dali, ale osud chtěl, abychom jen
vzpomínali.
Dne 24. září by se dožil 90 let
pan Eduard Moudrý z Drnovic.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 24. září uplyne 5 roků, co
zemřela naše maminka
paní Zdeňka Klevetová
z Rousínova a
dne 11. listopadu vzpomeneme 
2. výročí úmrtí našeho tatínka
pana Aloise Klevety.

Za tichou vzpomínku a modlitbu děkují
dcery s rodinami.

Dne 25. září by se dožila 80 let
paní Zdeňka Počová.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Josef a synové Petr, Vladimír a Ivo
s rodinou.

Vzpomínky


