
V sobotu, 18. července 2015, uplynou 4 roky od
chvíle, kdy navždy odešel můj manžel
pan Karel Večeřa…
Manželka Drahoslava s rodinou.

V sobotu, 25. července 2015, uplyne 9 let od
chvíle, kdy nám navždy odešla naše maminka
paní Marie Cingelová…
Dne 2. července 2015 by oslavila 
své 77. narozeniny…
Dcery Lenka a Renáta s rodinami.

Dne 18. července uplyne 5 let od úmrtí mého
drahého manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Miroslava Plisky.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 20. července vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí
paní Marie Matouškové z Vyškova.
Stále vzpomínají
syn a dcera s rodinou.

Navždy žije ten, koho nosíme ve svém srdci.
Dne 20. července to bude rok, kdy nás opustil
pan Jan Zongor.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 22. července vzpomeneme 16. výročí úmrtí
pana Josefa Klíče z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Klíčova a Mynaříkova.

Dne 29. července to budou 3 roky, co nás navždy
opustil náš tatínek
pan Luboš Mlčoušek.
Stále vzpomínají
synové a dcery.

Vzpomínky
Jiří Blažku,

chlapče, co se stalo?
Stáří s Tebou zamávalo? Nezapomeň na sklerózu, nejedná se
o virózu. Jestli je Tvá paměť krátká, je tu Tvoje stará cháska. 

Je věrnější než pes i žena, Tvé přízni je nakloněna.
Vše nej k 50nám

kluci z Gólu.

Dne 26. července oslaví životní jubileum, 
70. narozeniny,
pan Václav Plhal z Dědic.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let ze srdce přejí
synové Zdenek, Luboš s rodinami a rodina
Vršovských.

Josef Dospíšil (1933), Otnice † 19. 6.
Emil Pitta (1931), Otnice † 30. 6.
Vlasta Štouračová (1927), Hostěrádky-Rešov † 2. 7.
Jaroslav Misák (1935), Křenovice † 2. 7.
Josef Janků (1929), Zbýšov † 2. 7.
Mgr. Rudolf Volný (1930), Dědice † 2. 7.
Ludmila Petrželová (1942), Rousínov † 2. 7.
Hana Plhalová (1964), Vyškov † 3. 7.
Zdeněk Matoušek (1949), Vyškov † 4. 7.
Josef Vyhňák (1926), Bučovice † 4. 7.
Lubomír Holátko (1940), Slavkov u Brna † 4. 7.
František Kulhánek (1940), Bošovice † 5. 7.
Eduard Chelík (1941), Komořany † 6. 7.
Františka Půllánková (1919), Nesovice † 6. 7.
Marie Kusalová (1925), Vyškov † 6. 7.
Anna Kúřilová (1948), Vyškov † 6. 7.
Anežka Procházková (1926), Hlubočany † 6. 7.
Jan Čtvrtníček (1936), Brno † 7. 7.
Anežka Lotreklová (1923), Rousínov † 7. 7.
Věra Nohýnková (1936), Kojátky † 8. 7.
Bohumír Provazník (1951), Pustiměřské Prusy † 8. 7.
Zdeňka Perníkářová (1927), Křenovice † 8. 7.
Alois Najman (1938), Vyškov † 9. 7.
Františka Kučerová (1922), Dobročkovice † 9. 7.
Milan Plch (1956), Studnice † 10. 7.
Emil Brtník (1923), Rousínov † 10. 7.
Jan Štefan (1943), Hrušky † 10. 7.
Miroslav Šíbl (1944), Ruprechtov † 11. 7.
Jaroslav Matula (1958), Vyškov † 11. 7.
Jozef Čonka (1946), Kojátky † 12. 7.
Jozef Boško (1944), Hrušky † 12. 7.
Marie Dobšáková (1920), Otnice † 13. 7.
Ludoslava Němečková (1927), Vyškov † 13. 7.
Marie Nováková (1921), Moravské Prusy † 14. 7.

Opustili nás

Blahopřání STAEG Facility, spol. s r. o. 
hledá pro své moderní stravovací zařízení Gastrocentrum

Vyškov-Průmyslová zóna, zajišťující závodní stravování a catering na
významných společenských akcích vhodného uchazeče/uchazečku na pozici

kuchař / kuchařka
Požadujeme:
– vyučení v oboru
– praxe v gastronomickém provozu alespoň 2 roky podmínkou
– praxe ve velkých stravovacích provozech výhodou
– vysoké pracovní nasazení
– samostatnost, odpovědnost

Nabízíme:
– moderní pracovní prostředí
– mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
– pracovní doba v jednosměnném provozu pondělí-pátek
– možnost profesního růstu
– nástup možný ihned
– pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení

Pokud vás nabídka zaměstnání zaujala, zasílejte, prosím, své profesní
životopisy na e-mail: pekarova@staeg.cz.

DONAK, spol. s r. o., Průmyslová 726/8a, Vyškov

Čerpací stanice, nacházející se
v areálu firmy nabízí:
■ Od 1. 7. 2015 možnost bezhotovostní platby platební kartou
■ Nejnižší cenu nafty a Ad Blue na Vyškovsku
■ Ručíme za kvalitu nafty – bezproblémové kontroly ČOI a Celní správy
■ Tankujeme naftu do vlastních i firemních vozidel  
■ Možnost uzavření smlouvy o odběru PHM se splatností na fakturu
■ Při vyšších odběrech a dobré platební morálce možnost slev!
Děkujeme všem stálým a spokojeným, ale i novým zákazníkům za přízeň.

Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ MĚÚ VYŠKOV 

– SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
Podrobné informace na adrese 
www.vyskov-mesto.cz

muže, ženy, brigádníky
do dvousměnného provozu výroby izolačních skel

AGC Fenestra a. s.
pro provoz Nesovice

přijme

Tel.:  517 325 411, 724 206 817
e-mail: agcfenestranesovice@eu.agc.com

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.

Dne 8. července to byl již rok, co nás navždy
opustil
náš tatínek a dědeček, 
pan Jaromír Karabina z Dědic.
Za vzpomínku děkují 
dcera Dagmar a syn Jaromír s rodinami.

Dne 8. července tomu bylo 30 roků, co nás opustil
můj manžel, náš tatínek, syn, bratr a švagr
pan Miroslav Sommer z Bohdalic.
Za vzpomínku děkuje
manželka Hana, syn Tomáš, dcera Gabriela
s rodinou a švagrová Jitka.

Zhasly oči plné obětavé lásky naší maminky,
nezhasnou však nikdy na ni naše vzpomínky.
Dne 13. července uplynulo 10 roků od úmrtí naší
maminky, babičky, prababičky
paní Růženy Heinclové z Kroužku.
S láskou a úctou stále vzpomínají
syn a 4 dcery s rodinami.

Čas rychle plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 14. července 2015 by oslavil 85 let
pan Jan Rosák z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomíná
manželka Růžena a synové Jan a Miloš
s rodinami.

Dne 14. července to bylo rok, co nás navždy
opustil náš manžel, tatínek a dědeček
pan Bedřich Vaněk.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem
známým děkují
manželka, syn Igor a syn Petr s rodinou.

Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém
srdci.
Dne 15. července uplynuly 2 roky, co nás navždy
opustil
pan Miroslav Horáček z Bučovic.
S láskou vzpomínají
manželka, synové s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 15. července jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
paní Jitky Krejčířové.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel a synové s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi, děkujeme. 

Dnes, 16. července 2015, jsou to 3 roky od úmrtí
mé manželky
paní Ludmily Hladké z Dědic.
Stále vzpomínají
manžel Miroslav, syn Vlastimil s přítelkyní, dcera
Lidka s rodinou a dcera Mirka s přítelem.

Dne 16. července 2015 vzpomeneme 6. výročí úmrtí naší
maminky, babičky, prababičky a praprababičky

paní Vladimíry Alturbanové z Vyškova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Synové Zdeněk aVladimír s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe krásné
vzpomínky zůstávají. Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvé veselé tváře zůstávají v nás. Každičká
vzpomínka, smutný je vzdech, navždy však
zůstane v srdcích nás všech.
Dnes, 16. července, je to rok, co zemřel
pan Antonín Kuča.
Stále vzpomíná
družka Eva, vnoučata Kristýnka a Jirka.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 17. července 2015 by se dožil náš tatínek
a dědeček
pan Jindřich Spisar 91 roků.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Dana s manželem Stanislavem a vnučkou
Haničkou.

Dne 5. února 2015 by se dožil 80 let
pan Bohumil Valášek
a dne 18. července 2015 by se dožila 80 let
paní Anna Valášková.
Stále vzpomíná
syn s rodinou.

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 21. 7. 2015 od 8.30 do 15.00 hodin
Vyškov, ul. Sochorova

Dne 23. 7. 2015 od 7.30 do 14.30 hodin
Vyškov, ul. Sadová č.p. 8, 10, 12, 14, 16

Dne 27. 7. 2015 od 7.30 do 16.00 hodin a 30. 7.
2015 od 7.30 do 16.00 hodin
Rousínov, ul. Skálova, Kalouskova, Kroužecká, Louky, Trávník, V Uličkách,
U Náhonu

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


