
Dne 20. března 2015 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
naší milované manželky, maminky, babičky
a prababičky
paní Hany Němcové.
Stále vzpomíná
manžel a dcery s rodinami.

Prázdný je domov, ticho je v něm, co nám tu
scházíš, tatínku všem. Osud už nevrátí, co mi Tě
vzal, jen smutek a bolest tu po Tobě zanechal.
Dne 20. března vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Zdeňka Hanáka z Křenovic.
Za vzpomínku na něho děkuje
manželka Jana a děti Pavel, Lenka a Zdeněk
s rodinami.

Dne 20. března uplyne rok, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Stanislav Kapounek.
Vždy srdečný, plný elánu a optimismu. 
Stále vzpomíná
celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 20. března uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná přítelkyně, maminka,
babička
paní Andělka Langaufová z Brna.
Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Karel Ognar s rodinou.

Nezemřel, jen tiše spí…
Dne 20. března by se dožil 65 let
pan Viktor Židlík, muzikant z Bučovic
a 28. června tomu bude již 9 smutných let, kdy
nás beze slůvka rozloučení opustil.
Stále s láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
zarmoucená rodina.
Vám všem, kdo si vzpomenete s námi, děkujeme.

Dne 21. března to bude již 20 let,
co nás opustila naše maminka,
babička a prababička
paní Věra Paludová, učitelka v.v.
z Vyškova,
a to pouze půl roku po
nečekaném odchodu svého
manžela
pana Josefa Paludy.
S láskou a úctou na ně vzpomíná
celá rodina.

Nejde zapomenout, chybíš nám.
Dne 8. března by se dožil 90 let a
dne 22. března to budou 3 roky, co nás opustil
pan Karel Racek z Bučovic.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcera s manželem, vnoučata
a pravnoučátka.

Dne 22. března 2015 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Karla Dufka z Vyškova.
Tichou vzpomínku věnuje
rodina. 

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají….
Dne 23. března to bude již 7 let, co nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček
pan Zdeněk Stupka.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka na
pana Oldřicha Masaře, který by se
dne 23. března dožil 85 let.
Dne 5. května před 6 lety zemřel. 
Manželka Marie a dcera Iva s rodinou.

Dne 23. března vzpomeneme nedožitých 80 let
pana Prof. Ing. Kamila Kollerta, CSc.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří dne 17. března 

doprovodili naši drahou 
paní  Helenu Lžičařovou z Pavlovic

na její poslední cestě.
Děkujeme též za květinové dary a slova soustrasti a útěchy. 

Zarmoucená rodina.

Dne 19. března oslaví své 50. narozeniny
vyškovský muzikant
Darek Forejtar.
Všechno dobré, hodně štěstí, zdraví, lásky, Božího
požehnání a ještě mnoho krásných písniček mu
při této příležitosti přeje 
jeho rodina.

Ve Vyškově na náměstí je krámek s keramikou. 
V něm vládne paní, která

dne 21. března oslaví neuvěřitelných 75 roků
paní Věruška Korečková.

Do dalších let moc a moc zdraví, to ostatní přijde samo.
Přejí Alena, Petra a Michala s rodinou.

Čestmír Neubauer (1925), Rousínov † 10. 3.

MVDr. Jaroslav Zbořil (1928), Ivanovice na Hané † 10. 3.

Eva Obhlídalová (1924), Nesovice † 11. 3.

Dobromila Kameníčková (1940), Vyškov † 12. 3.

Marie Jančíková (1930), Kučerov † 12. 3.

Jan Holeček (1924), Slavkov † 12. 3.

Eliška Šímová (1940), Hodějice † 12. 3.

Jaromír Seifert (1929), Praha † 12. 3.

Miroslav Vajnrajch (1924), Nesovice † 13. 3.

Jaroslav Kořinek (1928), Vyškov † 13. 3.

Božena Skulínková (1923), Otnice † 13. 3.

Jaromír Slezák (1940), Topolany † 13. 3.

Karel Hudec (1930), Kroužek † 14. 3.

Bedřich Hladký (1932), Hodějice † 14. 3.

Marie Haflantová (1927), Křižanovice † 16. 3.

Bohuslav Janigáč (1947), Vážany † 17. 3.

Opustili nás

Blahopřání

Pozvánka na
Běh Drahanskou

vrchovinou
TJ LRS Vyškov a město Rou-

sínov v rámci akce Sportuj
s námi pořádají 29. ročník Běhu
Drahanskou vrchovinou o cenu
starosty města Rousínova, a to
dne 21. března 2015.

Prezentace proběhne na
Sušilově náměstí (ZUŠ) v Rou-
sínově od 8.30 do 9.30 hodin,
start bude v 10 hodin.

Trať, dlouhá 14,5 km povede
z Rousínova  na Kr.  Vážany,
Vítovice, Kalečník do Olšan,
kde bude běh ukončen v hos-
tinci U pštrosa. Věcné ceny za
1. až 3. místo předají starosta
Rousínova, starostka Olšan
a herec Boleslav Polívka.

Výsledky budou zveřejněny
na www.ligars.wbs.cz

Bližší informace podá Vlast.
Brandýs, mob.: 737 647 383

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

Požadujeme:
• vyučení v oboru
• praxe v gastronomickém provozu alespoň 2 roky podmínkou
• praxe ve velkých stravovacích provozech (výroba cca 1000 jídel

denně) 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.

Kuchař/kuchařka

Atletika * Atletika * Atletika

Rychlé, ale i rozmanité tratě ve sportovním frýdecko-místeckém
areálu hostily běžecký výkvět Moravy a Slezska při tradičním Sle-
zanském krosu. Navíc, termín závodu - týden před republikovým
mistrovským závodem, vytvořil z tohoto závodu místo, kde si každý
závodník mohl v tvrdé konkurenci ověřit svoji výkonnost před
domácím krosovým vrcholem. 

Výprava Atletického klubu
AHA Vyškov tento závod pojala
také jako generálku před MČR
v Rumburku. Mrholilo a bylo
chladno, přesto bojovnost
našich závodníků byla veliká,
odměnou celé výpravě byly
hned tři mistrovské medaile. 
Mladší žákyně, 2110 m,
29 startujících
7. místo – Adéla JELÍNKOVÁ
12. místo – Tereza MAZLOVÁ
Mladší žáci, 2110 m,
36 startujících
17. místo – Štěpán ŠMÍD
26. místo – Jakub DERKA
Starší žákyně, 2110 m,
29 startujících

6. místo – Klára STRNADOVÁ
Starší žáci, 3040 m,
28 startujících
2. místo – Marek KALOUS
22. místo – Šimon ŠEVČÍK
27. místo – Martin JAKUBČÍK
DNF – Tomáš HUJŇÁK 
Dorostenci, 3040 m,
13 startujících
3. místo – Jan OSOLSOBĚ
11. místo – Dominik PAPP
Absolutní mistrovský závod
mužů, 7440 m:
3. místo - Jiří NĚMEČEK

V závodě veteránů Slezan-
ského krosu 45 až 54 let obsadil
Jiří Hajzler 3. místo.

Tři mistrovské frýdeckomístecké medaile.
Marek KALOUS stříbrný, Jiří NĚMEČEK a Jan OSOLSOBĚ

s bronzem

V atletické hale Otakara Jandery v Praze se v neděli 15. 3.  usku-
tečnilo tradiční halové meziměstské utkání mladšího žactva. 

V nominaci družstva Brna
pamatovali i na mladé vyškov-
ské atlety, a ti v dresu brněnské
reprezentace odevzdali tyto
výkony: 
2. místo – Adam KAPLÁNEK,

vrh koulí 3 kg 9,98 m
4. místo – Michaela HORVÁ-

THOVÁ, výška 1,39 m

5. místo – Štěpán ŠMÍD, 60 m
př. 11,78 s.

6. místo – Adéla JELÍNKOVÁ,
60 m př. 12,97 s.

6. místo – Štěpán ŠMÍD, 1500 m
5:37,66 min.

7. místo – Adéla JELÍNKOVÁ,
800 m 2:45,20 min.

PRAHA –BRNO s vyškovskou stopou

Halová sezona končí, 86 výškařů se sešlo v pátek 14. 3. ve Valaš-
ském Meziříčí při tradiční Valašské laťce.

Juniorky:
3. místo - Eva ŠENKOVÁ, 1,55 m

Eva Šenková na Valašské laťce třetí

Pořadatelé zAtletického klu-
bu AHA Vyškov srdečně zvou
všechny, kteří si chtějí poměřit
své síly na klasických tratích
běžeckého dráhového závodu
na atletickém stadionu Za par-
kem ve Vyškově. Ve čtvrtek
19. března 2015 od 14.30 hod.
začíná 6. ročník Běhání se svíč-
kou, což je zahajovací závod již

14. ročníku běžeckého seriálu
Dlouhé míle, i v tomto roce
pořádaném pro dětské a mlá-
dežnické kategorie. Závod je
pořádán jak pro registrované,
tak pro neregistrované závod-
níky, děti startují od 15.20 hod.,
dospělí od 17 hod. Bližší infor-
mace najdete na www.ahavys-
kov.cz nebo mob. 721 715 071.

Pozvánka –Běhání se svíčkou,
14. ročník Dlouhé míle začíná

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: p. Novák, mistr a technolog výroby, e-mail: anovak@vanleeuwen.cz,
tel.: 778 530 033, 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.

Den, 24. březen 2015, je prvním smutným
výročím úmrtí
paní Marie Budíkové, roz. Nebojsové z Nesovic.
Stále vzpomínáme na její věrnou lásku,
vstřícnost a obětavost, kterou vždy oplývala.
Upřímně děkujeme všem, kteří si vzpomenou
s námi.
Manžel a synové s rodinami.

Dne 24. března uplyne 1. smutné výročí od úmrtí
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Josefa Vrtila z Vyškova.
S láskou stále vzpomínají
manželka s rodinou.

Dne 25. března vzpomeneme 100 let od narození
pana Jana Skoupila z Křižanovic uVyškova.
Stále vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska
a vzpomínky zůstávají dál.
Dne 25. března to budou 2 roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Stanislav Čechmánek.
Za tichou vzpomínku děkují, s láskou a úctou
stále vzpomínají
manželka Marie, dcera Hana a syn Ivo
s rodinami.

Vzpomínky

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437


