
Letos by se dožil 100 let
pan Bohumil Hamerský, bývalý pekař z Račic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Ing. Eva Havelková s rodinou.

Dne 14. srpna 2015 by se dožila 80 let 
paní Marie Tománková z Bučovic.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou.

Ruku už jsme Ti nemohli dát a k narozeninám
blahopřát. Jen kytičku květů na hrob jsme dali
a tiše zavzpomínali.
Dne 14. srpna by se dožil 60 let náš tatínek a manžel
pan František Vašek ml.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Eva, syn David, dcera Eva a sestra
Jitka s rodinou.

Současně jsme dne 18. srpna vzpomněli
4. smutné výročí úmrtí milovaného tatínka
a dědečka
pana Františka Vaška st.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Jitka s manželem, snacha Eva, vnoučata
Hana, Jaroslav, Eva a David.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 20. srpna jsme vzpomněli 8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Timoteus Petržela z Vyškova-Pazderny.
Stále vzpomínají
dcery a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý život…
Dne 20. srpna uplynuly 3 roky, co nás navždy
opustila
paní Věra Rieglová.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manžel Václav s rodinou.

Že čas rány hojí, je jen zdání, nám zůstává bolest
a vzpomínání.
Dne 20. srpna uplynulo 9 roků, kdy nás nečekaně
opustil náš milovaný syn, bratr, švagr a strýc
pan Milan Stránský.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiče a sestry s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 22. srpna 2015 uplynuly 4 roky, kdy odešla
moje manželka
paní Drahomíra Volná.
Dne 5. října by se dožila 71 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a syn Jiří s rodinou.

Dne 23. srpna 2015 uplynulo 10 let, co opustil
tento svět
pan Zdeněk Fiala.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie, syn Zbyněk a dcera Magda
s rodinami.

V našich srdcích budeš navždy.
Dne 24. srpna tomu bylo 14 let, co nás navždy
opustil
pan Antonín Černý.
S láskou stále vzpomínají
manželka, syn a sestry s rodinami.

Jen kytičku květů na hrob můžeme Ti dát a tiše
na Tebe vzpomínat.
Dne 26. srpna by oslavila své 70. narozeniny
paní Ludmila Černá z Vyškova.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami, snacha a vnuk Lukáš.

S bolestí v srdci už jen vzpomínáme, že
dne 25. srpna 2015 uplynul rok, co nás navždy
opustil náš milovaný
pan Karel Červinka z Prostějova, rodák
z Rašovic.
Ti, kteří jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Vzpomínka zůstává v našich srdcích.
Manželka Marie s rodinou.

Vzpomínky

Poděkování
Touto cestou chci poděkovat MUDr. Jitce Hanslianové

a veškerému personálu z Oddělení dlouhodobě nemocných „A“
vyškovské nemocnice za jejich lidský přístup 

a zejména vynikající ošetřovatelskou péči, které se mi dostalo
během mé hospitalizace a díky níž se vyřešil 

můj dlouholetý zdravotní problém. 
Mé poděkování rovněž patří MUDr. Jaroslavu Kubalákovi

za jím poskytovanou péči.
Miloslav Zubr, Vyškov.

Děkujeme všem příbuzným, kamarádům, 
bývalým spolupracovníkům a známým, kteří se dne 7. srpna 2015

přišli naposledy rozloučit s
panem Karlem Hájkem.

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Děkujeme všem příbuzným, kamarádům a známým, 
kteří se přišli dne 20. srpna 2015 naposledy rozloučit s

panem Janem Holubem.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina.

Dne 25. srpna oslavila 60. narozeniny
paní Marie Počová z Vyškova.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let ji přejí 
synové Zdeněk, Roman a dcera Lucie.

Dne 1. září 2015 budete Jitko
a Petře Gottvaldovi vzpomínat, že
před 25 lety své „ANO“ vzájemně
jste si řekli. Tak rozhodli jste se, že
společná radost i starost ve dvou
se lépe snese. Když lásku láskou
oplácet budete,
v manželství spolu dlouhé roky
budete.

To vám přejí vaše děti Monika a Martin s rodinou.

Blahopřání

voestalpine PROFILFORM s. r. o. se sídlem ve Vyškově,
dynamicky rostoucí dceřiná společnost mezinárodního koncernu,

která se zabývá výrobou ocelových profilů

hledá pro úsek výroby vhodné kandidáty na pozice

DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY

Očekáváme:
– samostatnou a svědomitou osobnost
– ochotu učit se

Nabízíme:
– stabilní zázemí perspektivní společnosti
– motivující platové ohodnocení
– dlouhodobou perspektivu
– stravenky
– příspěvek na penzijní pojištění
– příspěvek na sportovní aktivity
– dodatkovou dovolenou

V případě vašeho zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným životopisem 
na adresu: voestalpine PROFILFORM s. r. o., Tovární 4, 682 01 Vyškov, 
tel. 517 333 707 nebo na e-mail: 
antonin.novak@voestalpine.com

Firma bentglass a. s., Ivanovice na Hané,
přijme ihned pracovníka na pozici technik

Vaším úkolem bude:
• příprava technické dokumentace pro výrobu
• vytváření cenových nabídek a kalkulace cen
• komunikace se zákazníky

Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání s maturitou ve stavebním nebo

strojním oboru, Bc. a výše výhodou
• vhodné i pro absolventy, praxe ve stavebnictví výhodou
• schopnost základního porozumění stavebním výkresům
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• základní znalosti práce v CADu výhodou

Životopis zašlete na info@bentglass.cz

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 2. 9. 2015 od 7.30 do 16.00 hodin
Vyškov, ul. 9. května, Havlíčkova 16, 22, 26, II. odboje – část

Komenského 7, Mlýnská, Pod Újezdem 13, Jiráskova 1A

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

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

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.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal a mně
jen vzpomínky zanechal.
Dne 26. srpna to bylo 6 let, co nás náhle opustil
pan Pavel Fekete.
Nikdy nezapomene 
přítelkyně Zdena aVítek, syn a dcera s rodinami.

Dne 27. srpna by oslavil 100. narozeniny
pan Jan Slezáček z Křižanovic uVyškova.
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Vydala ses cestou, jež chodí každý sám, jen dveře
vzpomínek jsi nechala dokořán. Dík za to, čím jsi
nám v životě byla, za každý den, jenž jsi pro nás
žila.
Dne 27. srpna vzpomínáme 1. výročí úmrtí
paní Marie Skřivánkové z Rousínova.
Dne 8. srpna by oslavila 58. narozeniny.
Za tichou vzpomínku na naši milovanou děkují
manžel František, synové Libor a Pavel, vnoučata
František a Toníček, snacha Veronika a babička
Jiřina.

Jsi stále s námi… a když mě budete potřebovat,
prostě si jen v srdci zašeptejte mé jméno… Budu tam.
Dne 29. srpna 2015 uplyne 14 let, co nás
nečekaně opustila naše milovaná dcera,
maminka, sestra, teta
paní Marcela Kavečková, 
roz. Munduchová z Bučovic.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče, dcery Petra, Michaela s rodinami a bratr
Jirka.
Vzpomeňte i vy, kteří jste ji znali a měli rádi.

Dne 30. srpna uplyne 100 let od narození
pana Jana Volného a

dne 3. září by se dožila 95 let jeho manželka
paní Marie Volná.

Za tichou vzpomínku děkuje
syn Jan s rodinou.

Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem, když
jsme Ti tatínku dávali naposledy sbohem. Pro
Tebe přestaly hvězdy svítit a slunce hřát, ale kdo
Tebe miloval nepřestane vzpomínat.
Dne 30. srpna vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí
pana Bedřicha Plhala.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Věra, Jana, Dana s rodinami a snacha Iva
s rodinou.

Jak smutno je bez Tebe žít, nemá kdo poradit,
potěšit. 
Dne 31. srpna by oslavil 65. narozeniny
pan Jan Volek.
Za vzpomínku děkuje
rodina.

Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích
žije dál. 
Dne 31. srpna by se dožil 64 let 
pan Jaroslav Lilko.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a děti s rodinami. 

Jsi stále s námi, každý den, každou hodinu,
každou minutu – navždy.
Dne 31. srpna 2015 vzpomeneme 5. smutné
výročí, kdy utichlo srdce plné lásky a dobroty
mého manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Vladimíra Klíče z Vyškova.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcery Martina, Jana a vnuk Tomáš.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky
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