
Pozvánky

Dne 18. dubna 2015 uplynulo 18 let, 
co nás navždy opustila
paní Zdenka Fajčíková.
S láskou vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Čas plyne, jen vzpomínky
zůstávají.
Dne 22. dubna 2015 by se dožila
100 roků naše maminka, babička
a prababička,
paní Žofie Nováková z Kojátek
a dne 15. ledna by se dožil 105
let, její manžel a náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Leopold Novák.
Za tichou vzpomínku děkuje 
syn Vojtěch s rodinou.

Dne 22. dubna jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí
pana Zdeňka Halamky
a dne 24. dubna by oslavila své
85. narozeniny
paní Vlasta Halamková.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Odešla navěky, zbyla jen vzpomínka, byla to
nejdražší, byla to maminka.
Dne 24. dubna  to bude rok, co zemřela naše
drahá družka a maminka
paní Vladimíra Molová z Vyškova.
S láskou vzpomínají
druh Jindra, děti Dominika, Tereza, Michala,
Veronika, Jindra, Lucie s vnučkou a bratr Arnošt.

Očím se ztratili, ale v našich
srdcích zůstávají.
Dne 24. dubna si připomeneme 
4. výročí úmrtí naší maminky
paní Marie Frajtové
a dne 27. února uplynulo 19 let
od úmrtí našeho tatínka
pana Štefana Frajta.
S láskou a úctou vzpomínají
děti a sestra s rodinami.

Dne 24. dubna 2015 uplyne 7 let, co nás navždy
opustil 
pan Jaroslav Matuška.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 

Dne 24. dubna uplyne 5 roků, kdy nás navždy
opustil
pan Alois Kučera ze Slavkova.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje 
rodina.

Dne 26. dubna by se dožila 70 let 
paní Jiřina Balcarová z Vyškova.
a dne 27. května to bude 5 roků, co zemřela.
S úctou a láskou vzpomíná
dcera Rita a rodina.

Dne 26. dubna by se dožila 90 let
paní Blanka Králíčková, učitelka z Bučovic.
Prosíme všechny, kdož ji měli rádi o tichou
vzpomínku. Děkujeme.
Dcera a syn s rodinami.

Večer, když sluníčko ulehlo k spánku, dotlouklo
srdíčko, jež každý měl rád. Odešla jsi maminko
k Bohu, jak on si to přál. Jen cestička k hrobu
nám zůstala. Svíci zapálíme, tiše se pomodlíme
a na Tebe maminko, nikdy nezapomeneme.
Dne 26. dubna vzpomeneme 13 smutných let, kdy
nás beze slůvka rozloučení opustila naše
milovaná maminka, babička, prababička
paní Anežka Jakubíková z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera a vnučka s rodinou.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 

kteří se dne 16. dubna 2015 přišli naposledy rozloučit s
paní Emílií Cigánkovou z Vyškova.

Děkujeme též za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina.

Děkujeme všem zaměstnancům Domova Hvězda, p.o. 
v Nových Hvězdlicích za starostlivost, péči a obětavost, 

kterou věnovali
paní Emílii Cigánkové během jejího pobytu v jejich domově,

zejména pak v posledních dnech jejího života.
Zarmoucená rodina.

Slečně Nele Šimkové zVyškova přeje k jejím báječným 
30. narozeninám vše nejlepší Martin.

Připojují se i všichni další blízcí a kamarádi, co tě máme rádi!
Velkou slavnostní tlapku posílá také Bruno. 

Dne 25. dubna oslaví své 70. narozeniny pan 
František Novotný z Klobouček. 
Do dalších let mu přejí hodně zdraví a štěstí 
manželka Ludmila, dcera Marcela a syn Richard
s rodinami.

„Manželství je pokus a každý
pokus má svou cenu.“ O. Wilde 
Dne 25. dubna oslaví naši rodiče 
Ludmila a František Novotní
z Klobouček 45 let společného
života.
Do dalších let jim přejeme hodně
štěstí, zdraví a lásky.

Dcera Marcela, syn Richard, zeť Zdeněk, snacha Dáša a vnoučata
Marcela, Katka a Ríša.

František Horák (1935), Lysovice † 15. 4.

Emil Vrtílek (1934), Hoštice † 15. 4.

Blažena Bartesová (1929), Bučovice † 15. 4.

Zdeňka Baňková (1962), Ivanovice na Hané † 18. 4.

Jaroslav Mařík (1942), Ruprechtov † 18. 4.

Miloslav Flössler (1925), Rousínov † 18. 4.

Miroslav Životský (1947), Lovčičky † 18. 4.

Jana Blovská (1944), Vyškov † 19. 4.

Milan Frank (1931), Velešovice † 20. 4.

Miroslav Vévoda (1947), Vyškov † 20. 4.

Ján Šuník (1939), Pístovice † 20. 4.

Marie Petrželová (1934), Pustiměřské Prusy † 20. 4.

Emilia Kotlánová (1938), Slavkov u Brna † 21. 4.

Opustili nás

Blahopřání

Česká strana sociálně demokratická vás srdečně zve v pátek 1. máje na Masarykovo
náměstí ve Vyškově, kde je připraven zábavný program pro celou rodinu:

1. máj se sociálními demokraty 2015

Od rána budou probíhat soutěže pro děti se sladkými výhrami, zajištěn bude skákací hrad a nafukování balonků.

POZOR! SLOSOVATELNÝ KUPON!
Jméno: ..............................................................................................................................................

Adresa:  ............................................................................................................................................

Pokud tento kupon vhodíte 1. 5. od 9.00 do 9.30 hodin do speciální schránky na Masarykově
náměstí, můžete vyhrát jako tradiční pozornost ČSSD ke Svátku práce jeden ze tří bohatých
dárkových košů. Slosování proběhne v 10.30 hodin. Výhry budou předány na místě.

9.00–9.10 Zahájení předsedou OVV ČSSD ve
Vyškově a senátorem P ČR
Ing. Ivo BÁRKEM,
starostou města Vyškova
Ing. Karlem GOLDEMUNDEM
a předsedou MO ČSSD Vyškov
RNDr. Petrem HÁJKEM

9.10–9.30 Hudební vystoupení skupiny „RELAX“
Šaratice

9.30–9.40 Ukázka tanečního kroužku I.N.D.
v podání DDM ve Vyškově

9.40–10.05 Hudební vystoupení skupiny „RELAX“
Šaratice

10.05–10.40 Vystoupení premiéra ČR
Mgr. Bohuslava SOBOTKY, hejtmana
JMK JUDr. Michala HAŠKA a dalších
hostů, vylosování dárkových košů

10.40–11.00 Vystoupení skupiny historického šermu „ARMET“ 
11.00–11.15 Hudební vystoupení skupiny „RELAX“

Šaratice

11.15–11.25 Ukázka tanečního kroužku I.N.D.
v podání DDM ve Vyškově

11.25–11.35 Hudební vystoupení skupiny „RELAX“
Šaratice

11.35–11.45 Vystoupení mažoretek „KALIMERO“
11.25–12.00 Hudební vystoupení skupiny „RELAX“

Šaratice

UNILIN s. r. o.
Tovární 1, Vyškov

Firma Unilin je nadnárodní společností, která se v posledním
desetiletí stala největším světovým výrobcem podlah. Patří
do mezinárodní skupiny Mohawk, jež zaměstnává 5 400 lidí
ve výrobních závodech po celém světě. V roce 2014 firma
Unilin získala do svého portfolia českého výrobce dřevěných
podlah (MAGNUM Parket) se sídlem ve Vyškově. 

Firma Unilin s. r. o. hledá pracovníka na pozici

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ
Popis nabízené pozice:
Jedná se o obsluhu strojů a výrobních zařízení v třísměnném
provozu.  

Požadujeme:
• vyučení v oboru truhlář, stolař výhodou

Nabízíme:
• zajímavou a pestrou práci pro silnou nadnárodní společ-

nost
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• jazykové kurzy a další vzdělávání

Kontakt:
Ing. Jarmila Hloušková, Tovární 1, 682 01 Vyškov
e-mail: jarmila.hlouskova@magnumparket.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 4. 5. 2015 od 11.30 do 14.30 hodin
Vyškov, část ul. Brněnská a Cukrovarská (lokalita kolem bývalého

Školního statku).

Odběratelská trafostanice Vyškov Rašner 703543

Odběratelská trafostanice: Vyškov Hestego 702625 

Dne 5. 5. 2015 od 7.30 do 14.30 hodin
Vyškov, ul. Žižkova č. p. 20

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

Dopravní a spediční firma se sídlem ve Vyškově
přijme do pracovního poměru

Pracovnici do administrativy na zpracování
mzdové a personální agendy

Vzdělání: min. SŠ
Požadavky: práce s PC, znalost  mzdové a personální agendy,

praxe výhodou.
Nabízíme: jistotu perspektivního zaměstnání, dobré platové

ohodnocení, nástup možný ihned.
V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované předpoklady, zašlete
svůj profesní životopis a kontaktní údaje na elektronickou adresu: kanod@post.cz

CHOVATELÉ  VYSTAVUJÍ
Jarní výstava králíků, holubů, drůbeže

s expozicí morčat, králíčků a exotického
ptactva se koná v chovatelském areálu
u vlakového nádraží Vyškov. Otevřeno pro
veřejnost: pátek 24. 4. od 13. do 18 hod.,
v sobotu 25. 4. od 8 do 13 hod.

POD DĚDICKÓ MÁJÓ
Osadní výbor Dědice a Sokol Dědice

si dovoluje vás pozvat na tradiční akci
„POD DĚDICKÓ MÁJÓ“ s programem.
Akce se uskuteční 30. 4. ve čtvrtek od 18
hod. Srdečně zvou pořadatelé. 

VZPOMÍNKOVÁ AKCE V KUČEROVĚ
Dne 27. 4. 2015 v 17 hodin se bude konat

pietní shromáždění při příležitosti 70.výročí
osvobození Kučerova k uctění památky
padlých vojáků při osvobozování Českoslo-
venska. Akce proběhne pod záštitou klubu
vojenské historie Kučerov, který vás tímto
zve i na zhlédnutí výstavky o činnosti KVH
aukázku dobové výstroje bojujících armád.

JARNÍ VEČERNÍ VÝŠLAP
KT Noha Bučovice pořádá 23. ročník

turistické akce JARNÍ VEČERNÍ VÝŠLAP
aneb Noční pochod v pátek 24. 4. od 17 do
19 hodin. Start: Bistro U Draka. Pěší trasy
od 5 do 18 km, cyklotrasy 20 km. Info: jaro-
slav.mlejnek@seznam.cz, tel.: 603 960 061.

Těžké je loučit se s člověkem, kterého máme rádi.
Těžké je vzpomínat na chvíle, kdy tu byl s námi.
Dne 27. dubna to budou již 2 roky, co nás opustil
pan Jan Homola z Velešovic.
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají za
celou rodinu
rodiče, dcera Radka s vnukem Jakubem, syn Jan
a přátelé.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Kytičku na hrob Ti dáme a tiše s láskou
vzpomínáme.
Dne 27. dubna uplyne 7 roků, co nás navždy
opustil
pan František Gontkovič z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá… 
Dne 28. 4. 2015 by se dožil 90 roků náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
František Toman z Kroužku.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Žofie, dcera Hana a syn Petr
s rodinami. 

Vzpomínky

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a SEDAČEK
Tel.: 517 367 326, mob.: 604 863 437


