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Libuše Šilerová (1927), Bošovice † 20. 11.
Anna Kudličková (1913), Vyškov † 21. 11.
Miroslav Šťastný (1928), Vyškov † 21. 11.
Milada Bártová (1947), Vyškov † 22. 11.
Jaroslav Ondráček (1928), Nížkovice † 22. 11.
Marie Raková (1933), Vyškov † 23. 11.
Anna Sabolová (1927), Rousínov † 23. 11.
Zbyněk Šebesta (1989), Rousínov † 24. 11.
Petr Šebesta (1958), Drnovice † 24. 11.
Mgr. Helena Vágnerová (1948), Krásensko † 24. 11.
Josef Zajíc (1945), Slavkov u Brna † 24. 11.
František Hejtmánek (1940), Ivanovice na Hané † 25. 11.
Jaroslav Machaň (1931), Nesovice † 25. 11.
František Gryc (1930), Drnovice † 26. 11.
Zdenka Škrháková (1943), Habrovany † 26. 11.
Věra Paulíková (1939), Nemojany † 27. 11.

Opustili nás

Společnost Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s. informuje
Ceny vodného a stočného platné
od 1. 1. 2013

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s. rozhodlo na svém zasedání
26. 11. 2012 o cenách pro rok
2013. 

Dochází ke zvýšení ceny bez
DPH u vodného o 0,38 Kč/m3

a u stočného o 2,01 Kč/m3, což
představuje pro odběratele obou
služeb zvýšení o 2,39 Kč bez
DPH. 

Zvýšení cen o2,39Kč je skryto
ve zdražení nákladů, které vstu-
pují do kalkulace ceny – zejména
nakupované povrchové vody

o4,76%, účetních odpisů majet-
ku o 23 %, nájemného, cen
pohonných hmot adalších služeb
souvisejících s výrobou a distri-
bucí pitné vody nebo odváděním
vody odpadní.

Vzhledem k aktuálnímu stavu
legislativy a ve sdělovacích pro-
středcích avizovaným změnám
DPH je cena včetně DPH níže
uvedena ve dvou variantách,
z nichž předpokládáme, že jedna
bude platná k 1. 1. 2013.

Uvedené ceny i přes mírný
nárůst zůstávají na úrovni prů-
měrných cen v našem regionu
i v ČR.

Stav vodoměru k 31. 12. 2012
bude stanoven z denních spotřeb
fakturovaného období, popř. má
odběratel možnost stav vodomě-
ru k 31. 12. 2012 nahlásit nejpoz-
ději do 4. ledna 2013

– prostřednictvím webových
stránek www.vakvyskov.cz

– elektronickou poštou na
e-mail: info@vakvyskov.cz

– osobně písemně na zákaznic-
kém centru ve Vyškově,
Brněnská 410/13 vždy s iden-
tifikací odběrného místa
nebo číslem vodoměru.

Provozní doba oVánocích
Provozní doba zákaznického

centra ve Vyškově na ulici Brněn-
ské bude omezena v období
od 19. 12. do 28. 12. 2012 od 7.00
do 14.00 hodin. Dne 31. 12. 2012
budou zákaznické centrum
i ostatní provozy uzavřeny.

Vážení zákazníci, děkujeme
Vám za dobré obchodní vztahy
v roce letošním, přejeme Vám
pěkné Vánoce a těšíme se na spo-
lupráci v roce 2013.

Ing.Vladimír Kramář
ředitel společnosti

Ceny platné od 1. 1. 2013
bez DPH včetně  včetně 

15 % DPH 17,5 % DPH
(Kč/m3) (Kč/m3) (Kč/m3)

Vodné 32,40 37,26 38,07
Stočné 31,40 36,11 36,90
Celkem vodné a stočné 63,80 73,37 74,97

cena vodného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

!! NOVĚ OTEVŘENÁ VZORKOVNA !!

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ VAŠEHO INTERIÉRU
DO KONCE ROKU SLEVA 10 % NA DVEŘE

• PODLAHY
• DVEŘE
• ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK
• SCHODY

BB PARKET
ŠVERMOVA 475 VYŠKOV
774 411 440, 777 706 705
www.bbparket.cz
e-mail: bbparket@seznam.cz

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
přijme do pracovního poměru 

zaměstnance s výkonem práce ve funkci účetní

Požadujeme:
• ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru,

s praxí 5 let nebo
• ukončené vysokoškolské vzdělání, s praxí 3 roky
• výborná znalost podvojného účetnictví
• obsluhu PC na velmi kvalitní úrovni – Word, Excel,

Internet, Outlook
• ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání
• pět týdnů dovolené
• sociální výhody.

Nástup do zaměstnání od 1. 4. 2013.
Písemné žádosti spolu s profesním životopisem zasílejte do
5. 12. 2012 na adresu: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
personální oddělení, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov nebo
elektronicky na e-mail: lefnerova@vakvyskov.cz 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
Zveme vás do malého sálu gale-

rie Orion na výstavu fotografií
s vojenskou tématikou Rakouské
a ruské jednotky 1805 – 1809 proti
Napoleonovi, jejichž autorem je
Ladislav Madlenák. Výstava bude
k vidění od 2. do 30. prosince
2012.

KULÍŠKÁRNY – 1. 12. 2012 od
15.30 hodin

V letošním roce se v areálu ZOO
PARKU Vyškov opět vyrojí hejno
čertíků, čertic i andílků. Celé miku-
lášské odpoledne vás bude prová-
zet rozpustilý čertík Kulíšek se svý-
mi kamarády. Těšit se můžete na
zajímavou cestu do pekla, během
které budete poznávat čertovské
zvyky a plnit Luciferovy úkoly, za
které dostanete malý dárek. Dopro-
vodný program předvedou žáci
pěveckého oboru ZUŠ Vyškov. Za
příznivého počasí bude připravena
jízda na pekelných i andělských
koních po ztemnělé zoologické
zahradě. Až se setmí, budeme spo-
lečně očekávat příchod Mikuláše
s jeho nadílkou.

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 30. 11. – DJ Corona
Sobota 1. 12. – Radim Bla-

žek – RÁDIO JIH

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

U PRCKA:
Pátek 30. 11. a Sobota 1. 12.

2012 – DISCO – akce FRISCO
za 3 ks dárek – DJ ZILVAR

ROCK PUB B-29:
Pátek 30. 11. – ROCKOVÝ

VEČÍREK – akce: Key rum –
rasta čepky a spousta dalších
dárků

Sobota 1. 12. – LIVE: Barbar
Punk,  Princip násilné smrti.

Moped Team Rychtářov
Zve děti s rodiči na Mikulášskou

stezku dne 1. 12. ve 13.00 hodin na
sále Pohostinství Rychtářov.

Přijďte se podívat na Mikuláše.
Čeká vás překvapení, zpívání
koled, vyrábění vánočních dekora-
cí i opékání klobásky.

DDM Vyškov
1. prosince 2012 OTEC A SYN

– zážitková sobota na DDM Vyškov
pro tatínky a jejich syny, věk synů
4.–9. třída, ve spolupráci s Cen-
trem pro rodinu Vyškov. Tato akce
navazuje na předchozí úspěšnou
zážitkovou sobotu, která se konala
pro Mámy a dcery v březnu. Ten-
tokrát se jedná o „pánskou jízdu“.
Jejím cílem je prohloubit vztah
otce a syna, kteří společně stráví
svůj  volný čas. Na programu je
například střelba ze vzduchovky,
bubnování na africké bubny, bow-
ling či odpolední bojová hra, kde
prověříme schopnost spolupráce
tatínka a jeho ratolesti.

5. prosince 2012 ČERTOVINY
– 16.00 hod., Masarykovo náměstí
Vyškov, čertovské soutěže, ohňo-

stroj a mikulášská nadílka pro
děti

7. prosince 2012 VÁNOČNÍ
ZVONĚNÍ – výroba zvonečků
v keramické dílně DDM Vyškov,
15.00–17.00 hodin, GLAZOVÁNÍ
ZVONKŮ 14.12.2012

7. a 8. prosince 2012 SKLENĚ-
NÝ DEN – VITRÁŽE TIFFANY
A LEHANÉ SKLO – práce s barev-
nými skly a zrcadly, 15.00–20.00
hod. (SO 9.00–14.00 hod.), v DDM
Vyškov

Slavnostní koncert souboru Musica
Nova při příležitosti 207. výročí
bitvy u Slavkova

Již tradiční koncert, který na
slavkovském zámku opět pořádá
Mohyla míru – Austerlitz o.p.s.,
tentokráte představí soubor Musi-
ca Nova. Koncert se koná u příle-
žitosti 207. výročí bitvy u Slavkova
a odehraje se 29. listopadu 2012
v 19.00 hodin. 

Na slavnostním koncertu se
představí sólisté Tomáš Matula
a Jindřich Švehla (trumpety) a Ště-
pán Švestka (violoncello). Umělec-
kým vedoucím souboru, založené-

ho již v roce 1995 v Jedovnicích, je
Jaroslav Martinásek. Z repertoáru
očekávejte velikány klasické hudby
v podobě J. S.Bacha,G. F. Händela,
J. Pachelbela, či českého klasika 
L. Janáčka. 

Na koncert, který se koná v His-
torickém sále zámku, vás srdečně
zveme. VSTUP VOLNÝ.

MC Radost zve na šicí dílnu
V neděli 2.12. od 14.00 proběhne

další šicí dílna na téma „povlaky
a povlečení“. Kdo má zájem přijít,
ať prosím píše na karlova@email.cz

VÝSTAVA MODELŮ
Modelářský kroužek při školním

praporu Vojenské akademie ve Vyš-
kově s klubem leteckých modelářů
Podlipák, HKPM Prostějov a MK
Křenovice zvou všechny příznivce
letectví a modelařiny na předvá-
noční výstavu rádiem řízených
modelů letadel a plastikových
modelů, která se bude konat ve
dnech 11. a 12. prosince 2012 ve
vestibulu společenského klubu
kasáren. Výstava bude otevřena
vždy v době od 9 do 18 hodin.

Dne 28. listopadu oslavila 80. narozeniny
paní Emílie Trávníčková ze Slavkova u Brna.
K jubileu jí přejí hodně štěstí, zdraví a mnoho
elánu jako doposud 
dcera Zdeňka s rodinou, vnoučata Michal, Šárka,
Kristýna a pravnuk Patrik.

Blahopřání

Nikdy nejde zapomenout na toho, koho máme rádi.
Nikdy nejde zapomenout na toho, který nám moc
schází.
Dnes, 29. listopadu,  je to 5 let, kdy nás navždy
opustila milovaná manželka a naše maminka
a babička,
paní Marie Hasíková.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manžel, syn a dcera s rodinami.

Dnes, 29. listopadu  2012,  je to rok, co zemřela
naše milovaná 
paní Marie Bočková.
S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina.

Dne 30. listopadu uplyne 15 let, kdy nás náhle
opustil 
pan Jiří Novák.
Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou a úctou
vzpomíná
dcera Hana s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 2. prosince 2012 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
pana Jaromíra Kraicigera z Nížkovic.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka Marie a dcera s rodinou.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest jsi
zanechal v nás.
Dne 2. prosince 2012 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Jiřího Plisky.
Za tichou vzpomínku děkuje
Marie a dcery s rodinami.

Na čerta a Mikuláše vzpomenou si srdce naše,
kdyby tady ještě byl,  osmdesát by oslavil. Na svět
on se stále smál, lidi kolem vtipem hřál.
Dne 5. prosince 2012 by se dožil 80 let
pan František Hromek z Bučovic.
Vzpomíná
manželka a dcery Jana a Jitka s rodinami.

Dne 5. prosince vzpomeneme nedožité 56. narozeniny
pana Milana Vally.
V letošním roce uplynulo 20 let od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka.

Vzpomínky

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756


