
Dne 18. září 2015 uplyne 5 let, co zemřel náš
tatínek a dědeček
pan Svatomír Engl.
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli.
Manželka, synové a vnoučata

Smutný je domov i život bez Tebe.
Dne 21. září uplynou 2 roky, co nás navždy
opustil 
pan Josef Šuba z Dědic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Jak tiše žil, tak tiše odešel…
pan Josef Přecechtěl z Hamilton.
Dne 22. září tomu bude rok, co nám zůstala
v srdci jizva,  kterou ani čas nezahojí.
S láskou na Tebe, táto, vzpomínají
Josef a Antonín s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět…
O to těžší je vyrovnat  se s jejich ztrátou
a naučit se bez nich žít …
Dne 22. září vzpomeneme 1. výročí  úmrtí 
pana Zdeňka Césara.
Za tichou vzpomínku na mého manžela děkuje
manželka Heda s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…. 
Dne 23. září vzpomeneme 12. výročí úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka 
pana Miroslava Cigánka zVyškova. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S úctou
a láskou vzpomíná 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínky 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 25. 9. 2015 od 7.30 do 12.30 hodin
Vyškov, ul:  Bratří Honů, Dr. Bukovského, Fučíkova, Hybešova – část, 

Joklova, Na Vyhlídce, Švermova – č. p. 9, 11, 12, 14, Trpínky, 

Tržiště – část, Vojtěcha Procházky, Žižkova  č. p. 11, 25

Dne 30. 9. 2015 od 8.00 do 16.30 hodin
Rousínov, ul. U Náhonu, ul. Kalouskova – část 

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

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

Už dva roky nám chybí….
Ing. Zdeněk Müller.
Mše svatá za něj bude sloužena
v neděli, dne 20. září 2015 v 17.30 hod.
ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.

Dne 15. 9. 2015 uplynulo první smutné výročí
úmrtí
pana Václava Příborského z Nemotic.
Stále vzpomíná 
rodina Příborská. 

Dne 15. září to bylo 5 let od smutného
rozloučení
s paní Marií Pernicovou.
Všichni stále vzpomínáme.

Dne 16. 9. jsme vzpomněli nedožitých
85. narozenin našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Drahomíra Pokludy.
S láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Maminky neumírají, jenom usínají, aby se
každé ráno probouzely ve vzpomínkách svých
dětí.
Dne 16. září uplynulo 10 let, co nás navždy
opustila 
paní Mgr. Jitka Masaříková, roz. Rieglová.
S láskou a úctou stále vzpomínají děti Tomáš
a Kateřina, tatínek Václav a bratr Milan

Dnes 17. září 2015 vzpomeneme 15. výročí
úmrtí 
pana Oldřicha Šustka.
Stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za
lásku, kterou jsi nám dal, za ruce, které nám
pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl.
Dne 17. září vzpomeneme 2. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Jana Boudy z Moravských Málkovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
celá rodina.

Žádný čas není tak dlouhý, abychom
zapomněli.
Dne 19. září vzpomeneme 9. výročí úmrtí 
pana Františka Suchomela.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 21. 9. 2015  uplynou 2 smutné roky,
co odešel náhle bez slůvka rozloučení 
můj přítel Pepa Fiala z Lulče.
Stále na něj  vzpomíná a nikdy nezapomene 
Dana 

Maminka neumírá, jen tiše spí a v srdci
zůstává.
Dne 22. září 2015 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky 
paní Františky Počové.
Stále s úctou a láskou vzpomínají 
dcery Svatava, Hana a Alena s rodinami.

Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli
k narozeninám přát. Jen kytičku Ti na hrob
dáme a na Tebe budeme stále vzpomínat.
Dne 22. 9. 2015 by oslavil své 78. narozeniny 
pan František Valach z Vyškova.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 23. září vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí 
pana Františka Olejníčka.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera, syn s rodinou.

Dne 23. 9. 2015 tomu bude rok, co nás opustil
milovaný manžel, tatínek, bratr a strýc
pan Jan Luska.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jana a děti Martin a Lucie.

Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky
zůstávají dál. Nic víc, než kytičku na hrob dáme
a tiše zavzpomínáme.
Dne 21. září 2015 tomu bude již 15 let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička
a prababička paní Marie Fryčarová z Bučovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky

Karel Špaček (1923), Nížkovice † 9. 9.
Jiřina Hromádková (1924), Bučovice † 9. 9.
Marie Műllerová (1942), Vyškov † 9. 9.
Oldřich Večeřa (1937), Nížkovice † 9. 9.
Květoslava Michalcová (1921), Luleč † 9. 9.
Stanislav Maršál (1943), Šaratice † 11. 9.
Růžena Puklová (1927), Nesovice † 11. 9.
Jiří Kropáč (1935), Habrovany † 11. 9.
Marie Hošková (1929), Nevojice † 12. 9.
Richard Luska (1949), Lhota † 12. 9.
Jaroslav Jiříček (1947), Ivanovice na Hané † 12. 9.
Matyášek Pavlík (2014), Milonice † 12. 9.
Pavel Bodeček (1944), Bučovice-Vícemilice † 13. 9.
Ludmila Maráková (1928), Vyškov † 13. 9.
Konrád Šebesta (1934), Vyškov † 13. 9.
Vlastislav Zouhar (1927), Vážany † 13. 9.
Josef Hedl (1950), Dražovice † 14. 9.
Marta Skřivánková (1944), Rousínov † 14. 9.
Jitka Palasiewiczová (1956), Vyškov-Dědice † 15. 9.

Opustili nás

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
POZVÁNKA NA SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

Zveme vás na Svatováclavský kon-
cert, který se koná 27. 9. 2015 v 19 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Vyškově. Účinkuje: pěvecký sbor Canti-
cum z Němčic nad Hanou s dirigentem
Jindřichem Novákem, vokálně instru-
mentální soubor Potulní muzikanti
a taneční soubor Ruth z Prostějova pod
vedením Mgr. Evy Štefkové.

POZVÁNKA NA DREZURNÍ ZÁVODY
Sdružení „Piafa“ ve Vyškově srdečně

zve malé i velké příznivce koní na akci
Drezurní závody 19. září 2015 od 8.30
hod. na Šafářském dvoře – jezdecký areál
vcentru Vyškova, za zámeckou zahradou,
u ZOO parku.

SIT ON TOP CUP V PÍSTOVICÍCH
Zveme vás na zajímavou vodáckou

akci, která se uskuteční 19. 9. 2015vdobě
od 12 hodin vPístovicích na rybníce. Jed-
ná se o závěrečný pátý závod prvního
ročníku Sit on top Cupu 2015.. Na závěr
proběhne vyhodnocení celého ročníku
včetně předání cen pro vítěze v jednot-
livých kategoriích (nové sit on topy).

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
srdečně vás zveme na výstavu Deva-

tero pohádek Karla Čapka, která pro-
běhne od 17. 9. do 15. 11. 2015 ve výstav-
ním sále v 1. patře Muzea Vyškovska.
Kniha, podle které je výstava pojmeno-

vaná, vznikla vroce 1932 astále má dětem
co říci. Vtipné příběhy jsou plné králů,
princezen, vodníků, černokněžníků, ale
také pošťáků, policajtů, doktorů, úřed-
níků, koček a psů… Čapkův rozmanitý
jazyk, pro pohádky netradiční témata
a veselé ilustrace bratra Josefa zařadily
knihu mezi nejpopulárnější dětské tituly.
Na výstavě čeká děti množství úkolů, při
kterých si mohou vyzkoušet své fyzické
schopnosti, otestovat svoji paměť nebo
třeba prověřit – ve výtvarné dílně – svůj
umělecký talent aporovnat ho snadáním
ilustrátora Josefa Čapka. Nechybí infor-
mace o bratrech Čapkových a době, ve
které žili a tvořili. Zábavná a „komuni-
kující“ výstava pro soutěživé, hravé atvo-
řivé děti i dospělé. K většině témat je
vytvořena prostorová kulisa s krátkým
pohádkovým textem a 1–3 soutěžními
úkoly – tj. interaktivní stanoviště vychá-
zející z příběhu pohádky. Nechybí hrací
list shádankami, doplňovačkami akvízy.
Pokud budete chtít, můžete si zahrát na
pohádku přímo na výstavě – kostýmy
a kulisy jsou vám k dispozici!

BABSKÉ HODY V NEMOJANECH
Nemojanské stárky zvou na již tradič-

ní Babské hody, které proběhnou vsobotu
19.září 2015. Zahájení s předáním práva
bude ve 14.hod u obecního úřadu.
K odpolednímu průvodu zahraje DH
Voděnka. Večerní taneční zábavu, která
začne ve 20 hod, doprovodí Mira Band.


