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Marie Novotná (1945), Švábenice † 24. 8.

Marie Pospíšilová (1928), Pustiměřské Prusy † 25. 8.

Josef Daněk (1922), Ruprechtov † 25. 8.

Jiří Rozbořil (1950), Šaratice † 26. 8.

Doc. Ing. Vítězslav Stodůlka, CSc. (1949), Vyškov † 27. 8.

Vlasta Pipková (1932), Lovčičky † 27. 8.

František Drmola (1942), Bučovice † 27. 8.

František Lánský (1946), Bučovice † 28. 8.

Zdeněk Pazourek (1956), Nevojice † 29. 8.

Jiří Gottvald (1973), Vyškov † 30. 8.

Opustili nás

Odešel jsi náhle, nevrátíš se víc, vzpomínka na
Tebe bolí stále víc. Zlý osud nám Tě vzal, bolest
a žal v srdcích zanechal.
Dne 22. srpna 2015 tomu bylo 15 let, co nás
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, bratr
pan Jaroslav Pleva z Kroužku.
Za celou rodinu
manželka, dcery Miroslava a Jaroslav
a s rodinami.

Ty jsi nás milovala a všechny kolem sebe.
My jsme nadevšechno milovali Tebe. V našich
srdcích žiješ stále dál.
Dne 24. srpna 2015 uplynulo 11 roků, kdy nás
opustila naše milovaná dcera
slečna Lucie Kudýnová z Ivanovic na Hané.
S láskou, úctou a bolestí, která nikdy neuvadne
stále vzpomínají
rodiče.
Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně
děkujeme.

Časem se všechno změní i pláč ustane, v srdci
však bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.
Dne 25. srpna 2015 uplynuly 4 roky, kdy utichlo
srdce našeho milovaného manžela, tatínka
a dědečka
pana Eduarda France z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Ludmila, dcery Ivana, Marcela a syn
Pavel s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá….
Dne 1. září 2015 uplynulo 16 roků od úmrtí
pana Milana Švédy z Vyškova.
S láskou vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.

Dne 4. září to bude 13 let, co nás opustil
pan Luděk Matyáš.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Lenka, děti Patrik a Nellinka, rodiče
a bratr.

Dne 4. září 2015 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
pana Stanislava Smetany z Rousínova.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.

Smutná je vzpomínka na toho, kdo už s námi
není…
Dne 5. září uplyne rok, co zemřela naše
kamarádka
paní Eva Koutná.
Stále vzpomínají
kamarádky Nora, Lida, Hela, Vlaďka
a Ludmila.

Dne 5. září uplyne 7 smutných let ode dne,
kdy nás opustil
pan Václav Švancara z Vyškova.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
manželka a synové.

Dne 5. září by se dožil 60 let
pan Karel Dvorský z Vyškova.
Stále vzpomínají
manželka, dcera s rodinou, syn a sestra.

Dne 7. září tomu budou 3 roky, co nás navždy
opustila
paní Marie Veselá.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Pozůstalá rodina.

Dne 7. září vzpomeneme nedožité
72. narozeniny
paní Věry Kratochvílové z Ivanovic na Hané.
Vzpomíná
dcera Lenka s rodinou.

Spi sladce…
Dne 8. září, před 5 lety, ve věku 29 let nás
opustil můj milovaný syn, bratr a vnuk
pan David Valouch z Drnovic.
Nikdy nezapomeneme.

Jen svíci hořící a krásnou kytici na hrob
položíme. Tiše se zastavíme, tichounce
pomodlíme, na Tebe zavzpomínáme. 
Dne 9. září 2015 uplynou 2 roky, co nás navždy
opustil
pan František Valach.
S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Vzpomínky
Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.
Dne 9. září 2015 by oslavila své 90. narozeniny
paní Růžena Autratová z Křižanovic uVyškova.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.

Vzpomínky

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.

Nabídka vyškovského zooparku

Všichni jsou dočasně umístěni ve vyškovském zooparku, 
tel.: 517 346 356, 725 726 374. 

Možno i nahlédnout na webové stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme nové majitele:

Hledáme původního majitele: 

Pes –rezavý jezevčík.
Bázlivější povahy, ale
jakmile si zvykne, je
z něj velký mazel. Je
starý cca 2 roky. 

Pes – NO ve věku cca
5–6 let. Pes je zdravý
a výborný na hlídání
či do objektů. Půso-
bí ostře, ale je ovla-

datelný. Vhodný pro někoho, kdo
má zkušenost se psy NO. 

Pes – kříženec bígla bílorezavé barvy, velice hodný, mladý
Husky – pes. Je hodný

Pes – černý kříženec
s bílou náprsenkou.
Velice ostrý. Byl
vyhozen do záchyt-
ných kotců v době,

kdy tam uklízela ošetřovatelka apes
jí způsobil nemalé problémy. Pes se
sice v záchytných kotcích aklimati-
zuje, ale stále je agresivnější povahy.
Potřebuje někoho, kdo má trpělivost
a zkušenosti s takovým typem psů. 

Pes –mladý kříženec
NO, cca 3 roky. Pes je
vitální, dobře zdolá-
vá překážky, je
nesnášenlivý k jiným

psům. Na lidi a děti je hodný. Vhodný
k hlídání objektů, nebo pro někoho,
kdo nemá jiné psy. Na fenky je pes
hodný. 

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 11. 9. 2015 od 7.30 do 9.30 hodin
Vyškov, ul. Krátká – část

Dne 11. 9. 2015 od 9.30 do 14.30 hodin
Vyškov-Dědice, ul.  A. B. Svojsíka, Dědická – část od Pazderny po Revoluční,
Jízdárenská, Juranova, Mánesova, Pazderna 24, 31, 33, Revoluční, U Mlýna,
U Splavu, V Hliníku, Závodí – část

Dne 14. 9. 2015 od 7.30 do 14.30 hodin
Lhota – část směr Rychtářov, Pařezovice, Rychtářov

Dne 17. 9. 2015 od 7.30 do 14.30 hodin
Hamiltony, Vyškov-Dědice: Nám. Svobody, Palackého – část, Minátky,
Morávkova, V. Nejedlého, Závodí – část

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

Firma bentglass a. s., Ivanovice na Hané,
přijme pracovníka na pozici technik – obchodník
Požadujeme:
• SŠ vzdělání technického směru
• vhodné zejména pro absolventy stavební průmyslovky
• schopnost základního porozumění stavebním výkresům
• dobré organizační a komunikační schopnosti

Vaším úkolem bude:
• příprava technické dokumentace pro výrobu
• práce se zákazníky

Životopis zašlete na e-mail: info@bentglass.cz

Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s.

přijme do pracovního poměru
zaměstnance s výkonem práce ve funkci

účetní na ekonomický úsek ve Vyškově

Požadujeme:
 ukončené středoškolské nebo ukončené vysokoškolské vzdělání

ekonomického směru, s praxí v obdobné pracovní pozici
 výbornou znalost podvojného účetnictví, daně z příjmů a DPH
 obsluhu PC na velmi kvalitní úrovni – Word, Excel, Internet,

Outlook, výhodou znalost IS Qi
 ochotu učit se novým věcem, flexibilitu, pečlivost a odpověd-

nost.

Nabízíme:
 stabilní zaměstnání
 pět týdnů dovolené
 sociální výhody.
Nástup do zaměstnání od 1. 3. 2016

Písemné žádosti spolu s profesním životopisem zasílejte do 25. 9. 2015 na adresu:
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., personální oddělení, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov nebo
elektronicky na e-mail: lefnerova@vakvyskov.cz 

Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s.

přijme do pracovního poměru
zaměstnance s výkonem práce ve funkci

provozní elektrikář
pro středisko kanalizací a ČOV ve Vyškově

Požadujeme:

 platné Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
podle § 6 vyhl. č. 50/78 Sb.

 řidičský průkaz skupiny B
 základní znalosti práce s PC
 pracovní flexibilitu, ochotu učit se novým věcem.

Uvítáme:

 praxi na obdobné pozici.

Nabízíme:

 stabilní zaměstnání
 pět týdnů dovolené
 sociální výhody.
Nástup do zaměstnání podle dohody
Písemné žádosti spolu s profesním životopisem zasílejte do 21. 9. 2015 na adresu:
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., personální oddělení, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov nebo
elektronicky na e-mail: lefnerova@vakvyskov.cz 

NÁBOR ODDÍL JUDO
Jsi hravý a dravý? – Jsi holka nebo
kluk? Chceš se naučit bojovat podle
pravidel? Chceš získat velkou partu
kamarádů? Je ti od 7 let do 100? Přijď
za námi - oddíl Judo při TJ Sokol Dě-
dice pořádá nábor do svých řad od
září každé pondělí a čtvrtek pro děti
od 16-18 hod a pro dospělé od 18-20

hod. pod vedením zkušených trenérů.
Více informací tel.: 724 136 979
p.Králíková
SPORTOVNÍ ODDÍL ORLÍK
Pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit
svoje dítě do Orlíku (sportovní oddíl
pro malé atlety) se koná informativní
schůzka ve čtvrtek 10. 9. od 18 hodin
vOrlovně Jednoty Vyškov (Hřbitovní 7)


