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Dne 10. června tomu byly 3 roky, co nás navždy
opustil
pan Jiří Michálek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dne 12. června by se dožila 100 roků naše ma-
minka, babička a prababička
paní Antonie Hlaváčková.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcery s rodinami.

Dne 13. června by se dožila 90 let naše maminka,
babička a prababička
paní Františka Fialová.
S láskou vzpomíná
vnuk Jindra s rodinou.

Dnes, 14. června, je to 10 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
pan František Vinklárek. 
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcera a synové s rodinami.

Rok je už za námi, co neslyšíme tvůj milý hlas.
Zůstáváš však mezi námi a krásné vzpomínky žijí
v nás.
Dne 15. června 2012 uplyne rok, kdy nás navždy
opustil
pan Alois Švéda z Vyškova-Křečkovic.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jiřina, děti Mirek a Lenka s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 16. června by se dožila 90 roků moje maminka
paní Blanka Jandlová z Bučovic.
Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje
syn Zdeněk.

Dne 17. června 2012 uplyne 7 let, kdy nás navždy
opustil
pan Miloš Zouhar.
Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Jak smutno bývá bez tebe, jaký dlouhý čas, rádi
bychom tě spatřili, slyšeli tvůj hlas. Odešels tiše,
jako když hvězda padá, zůstala bolest, která ne-
uvadá.
Dne 17. června by se dožil 55 let
pan Radoslav Houšť z Bučovic.
Stále vzpomíná
manželka s dcerou Martinou.

Dne 17. června uplyne 5 let od doby, co nás navždy
opustil náš milovaný bratr, strýc a švagr 
pan Rudolf Formánek z Pařezovic.
Za tichou vzpomínku děkují
sestry s rodinami.

Vzpomínky

Ing. Stanislav Luhan (1927), Vyškov † 5. 6.
Karel Janoušek (1932), Snovídky † 6. 6.
Milada Brtníková (1932), Kroužek † 6. 6.
Stanislav Přerovský (1938), Šaratice † 7. 6.
Ing. Petr Indrych (1966), Třebíč † 7. 6.
Miloslava Travěncová (1936), Hodějice † 8. 6.
Vladimír Knesl (1925), Heršpice † 9. 6.
Josef Kovář (1955), Křižanovice u Bučovic † 10. 6.
Josef Šmedek (1941), Milonice † 10. 6.
Karel Sigmund (1922), Vyškov † 10. 6.
Anežka Kovářová (1939), Vážany † 11. 6.
Gabriela Valová (1934), Pustiměřské Prusy † 11. 6.
Věra Mikulášková (1931), Studnice † 12. 6.

Opustili nás

Dne 15. června slaví své 80. narozeniny
pan Václav Příborský z Nemotic.

Přejeme mu především pevné zdraví,
ať je na světě nejméně do 100 let, jak on sám často praví.

Rodina Příborská.

BlahopřáníJSTE ODBORNÍKEM V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ?

MODERNÍ STROJÍRENSKÁ FIRMA S VELKÝM
PORTFOLIEM ZAJÍMAVÝCH VÝROBKŮ

hledá

SVÁŘEČSKÉHO TECHNOLOGA
Požadujeme:
– diplom svářečského technologa IWT/EWT, ideálně inženýra IWE/EWE
– orientace v problematice svařování železničních kolejových vozidel (normy

ISO 15 085, ISO 3834, předpis V95/5 atd.)
– vysoké pracovní nasazení, dynamiku
– dobré komunikační a organizační schopnosti

Náplň práce:
– rychlé a kvalitní zpracovávání technologických postupů pro svařování

k jednotlivým zakázkám
– optimalizace stávajících technologických procesů
– úzká spolupráce s konstrukcí a s úsekem kvality
– svářečský dozor
– zkvalitňování svářečského personálu

Nabízíme:
– zajímavou a tvůrčí práci ve výborném kolektivu
– práci s moderním technologickým vybavením
– dobrou základní mzdu + odměňování na základě dosažených výsledků
– využívání celé řady zaměstnaneckých benefitů (týden dovolené navíc,

pružná pracovní doba, příspěvky na připojištění…)

Našimi zákazníky jsou světové jedničky v oblasti obráběcích strojů 
a elektrotechnického průmyslu a nově i výrobci železničních kolejových vozidel.

Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických
procesů, přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:

Romana Sobotková, personalistka, tel.: 517 321 368, e-mail: sobotkova@hestego.cz

POHYBUJETE SE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ
A DOSAHUJETE DOBRÝCH VÝSLEDKŮ

V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ?

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ
STROJÍRENSKÁ FIRMA

hledá

MISTRA
Požadujeme:
– znalost strojírenské výroby
– zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
– vynikající organizační a komunikační schopnosti
– manažerské dovednosti (rozhodování, delegování, hodnocení zaměstnanců…)
– prokazatelné výsledky z předchozích zaměstnání

Náplň práce:
– samostatné řízení výroby na svěřeném úseku
– zodpovědnost za dodržování termínů, za kvalitu, za zvyšování efektivity

a produktivity práce

Nabízíme:
– prestižní pozici liniového manažera
– dobrou základní mzdu + odměňování na základě dosažených výsledků
– možnost využití celé řady zaměstnaneckých benefitů

Naše firma je dodavatelem pro renomované výrobce 
z oblasti obráběcích strojů a elektrotechnického průmyslu.

TATO POZICE JE PRO VÁS VÝZVOU! 

Budete se podílet na dalším rozvoji naší výroby, poskytneme vám nadstandardní možnosti
dalšího vzdělávání a v případě výrazných úspěchů i vysoké ohodnocení vaší práce.

Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických
procesů, přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:

Romana Sobotková, personalistka, tel.: 517 321 368, e-mail: sobotkova@hestego.cz

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Polná–Vyškov
Krajský přebor
Rousínov–Podivín (so)
I. A třída
Mikulov–Slavkov u Brna (so)
Hrušovany nad Jevišovkou–Šaratice
Vacenovice–Dražovice (so)
Velké Pavlovice–Bučovice (so)
I. B třída
Svratka Brno–Ivanovice na Hané (so)
Medlánky–Švábenice (so)
Bohdalice–Rousínov B (so)
FKD–Kunštát (10:15)
Křenovice–Slatina (so)
Okresní přebor
Velešovice–Vážany nad Litavou (so)
Letonice–Křižanovice (so 16.00)
Nesovice–Pačlavice (so)
Otnice–Mouřínov
Vícemilice–Brankovice (so 13.30)
Dědice–Pustiměř (so 15.30)
III. třída skupina A
Moravské Málkovice–Kučerov
Habrovany–Vyškov B
Bohdalice B–FKD B
Račice–Dražovice B (so)
Hoštice/Heroltice–Komořany (so)
Rychtářov–Opatovice
Chvalkovice na Hané–Pustiměř B (so
15.00)
III. třída skupina B
Křenovice B–Bošovice (so 10.00)
Nížkovice–Vážany nad Litavou B (so)
Letonice B–Heršpice (10.00)
Hodějice–Kobeřice

Kroužek–Němčany (so 14.30)
Slavíkovice–Lovčičky (so)
Slavkov u Brna B–Zbýšov
IV. třída skupina A
Ježkovice–Ivanovice na Hané B (so
15.00)
Bohdalice C–Chvalkovice u Bučovic
(14.00, hř. Milonice)
Kroužek B–Pačlavice B (so)
Hoštice/Heroltice B–Milonice/Uhřice
(so 14.15)
Dědice B–Opatovice B (so 13.00)
IV. třída skupina B
Křenovice C–Bošovice B (10.00)
Vícemilice B–Rašovice (so)
Nesovice B–Křižanovice B (so 14.00)
Nížkovice B–Kobeřice B (10.30)
Otnice B–Šaratice B (10.00)
Slavíkovice B–Lovčičky B (so 14.15)
Velešovice B–Zbýšov B (so 10.00)
Dorost
Krajský přebor
Bučovice–Slatina (so 14.15 st., 16.30
ml.)
I. třída
Slavkov u Brna–MCV Brno (14.00)
Letonice–Šlapanice (so 14.00)
Rousínov–Kunštát (so 13.15)
Okresní přebor dorostu
Moravské Málkovice–Křenovice
(14.00)
Velešovice–Křižanovice (so 14.15)
Bohdalice–Dražovice (14.15)
Hodějice–Šaratice (14.15)
Otnice–Brankovice (so 15.00)
Hoštice/Heroltice–Pustiměř (so 10.00)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
17. 6. 2012 v 16.30 hodin.

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 27. 6. 2012 od 8.30 do 13.30 hod.
Vypnutá oblast: 
Ivanovice na Hané
ul. Dolní Valy č. p. 1, 3, 5
Husova č. p. 2
Komenského č. p. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 852
Smetanova – celá ulice
Tyršova – Bayer Immo s. r. o.
Tyršova č. p. 1, 2 /ZŠ/, 4
Žižkova od křižovatky s ul. Smetanovou po ul. Nádražní

Dne 9. 7. 2012 od 7.30 do 17.00 hod.
Vypnutá oblast: 
Ivanovice na Hané
ul. Tyršova – mimo ZŠ
ul. Žižkova od kříž. s ul. Smetanova směr statek

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

VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Pátek 15. 6. – FACEBOOK

PARTY – DJ Mirek Karásek
Sobota 16. 6. – DJ Corona
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA –

každý pátek a sobotu hraje
DJ Edit a hosté.

SVATOMARTINSKÝ KOŠT
V DRNOVICÍCH

Sobota 16. 6. v 16 hodin, Kul-
turní dům Drnovice

Svatoantonínský košt. Hraje:
Cimbálová muzika „Sourozen-
ci Osičkovi“.

***
MEDOVÝ DEN 
Odpoledne plné medového

opojení pořádá ZOO PARK Vyš-
kov v neděli 24. 6. 2012. Zahá-
jení ve 14.00 hodin u nové expo-
zice včel v 1. patře stodoly na
Hanáckém statku.

Program:
Stáčení medu a ochutnávka
Povídání o včelkách, film
Ochutnávka „včelích jídel“
Tvořivé dílničky: - zdobení

perníčků, výrobky z medových
plástů

Dětičky, pojďte si hrát na vče-
ličky

Prodej včelích produktů 
***

BENÁTSKÁ LETNÍ NOC
NA ZÁMKU

U příležitosti 70. výročí zalo-
žení spolku pořádá Moravský
rybářský svaz, o. s. MO Slavkov
u Brna ve spolupráci se Zámkem
Slavkov – Austerlitz taneční
večer na zámeckém nádvoří.
Tato událost navazuje na dlou-
holetou tradici Zámeckých let-
ních nocí na nádvoří nebo Císař-
ských letních nocí v zámeckém
parku, které se konaly od začát-
ku devadesátých let. Benátská
letní noc se uskuteční v pátek
29. června 2012 od 19.00 hodin.
Hraje Panorama Band Brno.
Kapacitně limitované vstupné
v ceně 150Kč je možno zakoupit
v předprodeji na pokladně
zámku.

***
POZVÁNKA NA VYCHÁZ-

KU
KČT odbor Vyškov zve

v sobotu 16. 6. 2012 na vycház-
ku Buchlovskými lesy.

Odjezd  bude vlakem v 6.43 h
přes Přerov, návrat vlakem
v 17.17 hodin. 

***
FESTIVAL SLAVKOV 2012
A je to tady! Velká hudební

událost se bude konat o pro-
dlouženém víkendu 6.–7. čer-
vence 2012 v prostorách zámec-
kého parku ve Slavkově u Brna.
Pro návštěvníky je přichystán
pestrý kulturní program, který
začíná vždy od 14.00 hod.
Během dvou dnů vystoupí
následující interpreti a skupi-
ny:

QUEEN SYMPHONY IN
ROCK (Filharmonie Brno pod
vedením známého německého
dirigenta Friedmanna Riehleho
se sólisty Hlasu Českosloven-
ska)

Čechomor, Mňága a Žďorp,

Sto zvířat, Petr Bende, Markéta
Poulíčková, Petr Kutheil &
Rockstars, Airfare, Popcorn
drama, AC/DC revival

Celou akci moderuje Yvetta
Blanarovičová.

Vstupenky jsou již v předpro-
deji, v sítích TicketStream aTic-
ketPro

Na místě cena 300 Kč za den
festivalu a 450 Kč za oba dny
festivalu.

Vozíčkáři s průkazem ZTP
vstup zdarma.

***
POZVÁNKA DO BUČOVIC-

KÉHO MUZEA
Zveme vás na novou výstavu

s názvem „Hudební tradice
Bučovicka a 150 let Hvězdy“,
která probíhá od 30. 5. do 24. 6.
2012 v Muzeu Bučovice

***
POZVÁNKA DO VYŠKOV-

SKÉHO MUZEA
Srdečně Vás zveme na dvě

výstavy Čokoládové mámení
a Svatopluk Souček – malíř,
kreslíř, muzejník. Výstava
Čokoládové mámení provede
návštěvníky prvopočátky čoko-
lády, představí historii čokolády
v českých zemích, první továrny
a cukrárny, kde se čokoláda
vyráběla a prodávala. Část
výstavy bude věnována historii
cukrárny Janský ve Vyškově. 

Druhá výstava Svatopluk
Souček – malíř, kreslíř, muzejník
přiblíží v galerii Ve věži osobnost
malíře, který se aktivně mnoha
činnostmi podílel na kulturním
rozvoji Vyškova. Na výstavě
budou prezentovány obrazy
akresby ze sbírky našeho muzea.

První z uvedených výstav
proběhne v novém výstavním
sále Zámecká komora. Těšíme
se na Vaši návštěvu!

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Studnice ve spolupráci s místními
organizacemi a podnikateli si Vás dovolují pozvat na
oslavy 670 let od prvním zmínky o obci Studnice, spojené
se sjezdem rodáků.
Oslavy se budou konat v sobotu 23. června 2012, zahájení ve
13.00 hodin v areálu za Hasičskou zbrojnicí.

Srdečně zvou pořadatelé.


