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Dne 25. září to bylo 6 roků, co nás opustil
pan Václav Lancingr.
Dne 27. října by se dožil 71 roků.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, synové, dcera a vnuk.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 7. října to bylo 18 roků, co zemřel
pan Rudolf Alturban z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
synové Zdeněk aVladimír.
Děkujeme všem, kdo na mistra natěrače a malíře pokojů
nezapomněli.

Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky
zůstávají dál. Nic víc, než kytičku na hrob Ti
můžeme dát a tiše vzpomínat.
Dne 10. října 2012 tomu bylo již 25 let, co nás
navždy opustil náš tatínek, tchán a dědeček,
pan Petr Potěšil z Bučovic.
S láskou vzpomínají
dcera Jiřina a synové Petr a Jan s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Již není mezi námi slyšet jeho hlas, nám zůstalo
jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás
rád.
Dne 11. října tomu bude rok, co nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Vladislav Eremiáš ze Slavkova u Brna.
S láskou vzpomínají
manželka Věra, synové Vladislav a Radovan
s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dnes, 11. října, je to 10 let od úmrtí
pana Jana Daňka z Vyškova-Nouzky.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Dcera a syn.

Dne 12. října uplyne 37 roků od
úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Josefa Vrtílka z Vyškova-
Nosálovic.
V pondělí 15. října vzpomeneme
1. výročí úmrtí maminky, babičky
a prababičky,
paní Vlasty Vrtílkové.
S láskou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré
srdce. Očima už se nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 13. října 2012 tomu bude rok, co nás navždy
opustila
paní Danuše Spisarová, roz. Kroupová.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera Dana s manželem Stanislavem a vnučkou
Haničkou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 12. října vzpomeneme nedožitých 
60. narozenin
pana Oldřicha Gregora z Bučovic (původem
z Klobouček).
Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Rodina.

Dne 12. října 2012 to bude 7 roků
od úmrtí
pana Bohuslava Procházky
a dne 20. října vzpomeneme 
3. výročí smrti jeho otce,
pana Bohuslava Procházky
z Ivanovic na Hané.
Na oba stále vzpomíná
celá rodina.

Předpokládal, že na tomto světě bude pouze
jednou, proto jakoukoliv dobrou věc, kterou mohl
udělat, nebo laskavost, kterou mohl prokázat
jakékoliv jiné bytosti, udělal. Neodkládal ani
nezanedbával, protože znovu nemusel dostat
příležitost.
Dne 12. října by oslavil 70. narozeniny
pan Alois Voráč.
Tichou vzpomínku věnují
manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 13. října vzpomeneme na 1. výročí úmrtí
pana Františka Trojáčka.
S láskou vzpomínají
manželka Marie a dcery Ivana a Lenka
s rodinami.
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuji.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme příbuzným, přátelům, známým, spolupracovníkům
Okresní správy silnic a kamarádům, kteří se naposledy přišli

rozloučit
s panem Bohumilem Štarhou.

Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti.
Manželka.

Jarmila Sabáčková (1936), Vyškov † 3. 10.
Miroslav Ondroušek (1967), Komořany † 5. 10.
Tomáš Surka (1984), Vyškov † 6. 10.
Jaroslava Brázdová (1936), Slavkov u Brna † 6. 10.
Antonín Dempír (1927), Nevojice † 7. 10.
Marie Jelínková (1932), Opatovice † 7. 10.
Eliška Gottvaldová (1924), Vyškov † 7. 10.
Petra Tangelová (1973), Ivanovice na Hané † 8. 10.
Antonín Štrajt (1924), Rousínov † 8. 10.

Opustili nás

Mama tŕpne pre každý náš krôčik a dá aj to, čo
sama postráda. Srdcom je při nás, kam nevidia
oči. Nechce nás stratiť. Veľmi nerada. Preto sa
bojí snáď viac, než by chcela. Hádam viac, než my
sami o seba. Snáď myslíme si, že by nemusela a že
takej lásky netreba. Nech neradí a nech sa
nevyzvedá. A vtedy mnohý z nás sa poraní, keď
rady mamky za lesk světa predá.
Mama vždy chcela iba ochrániť. Potom snáď tuší
utajenú bolest ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé. Mama, ten
člověk, čo vždy vie mať rád.
Paní Aničce Tomáškové k životnímu jubileu přejí
všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí
dcery s rodinami a sestra.

Blahopřání JSTE ZODPOVĚDNÝ A PEČLIVÝ ČLOVĚK?
MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ

STROJÍRENSKÁ FIRMA VE VYŠKOVĚ
hledá

EXPEDIENTA
Výsledkem vaší práce bude řádně podle balicího předpisu zabalené, 

ve správném počtu a se správnými průvodními doklady předané zboží 
či materiál dopravci.

Výsledek práce expedienta je vždy to první, co náš zákazník uvidí 
a podle čeho začíná hodnotit úroveň spolupráce s naší firmou.

Co po vás požadujeme:
• základní orientaci v logistice – doprava, skladování, balení
• řidičský průkaz sk. B, oprávnění na VZV (jeřábnický průkaz výhodou)
• SAMOSTATNOST, zručnost a pečlivost při balení
• dobré komunikační schopnosti a dobrou fyzickou kondici
• uživatelskou znalost ovládání PC (MS Windows, MS Office), 

znalost libovolného ekonomického informačního systému výhodou

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání a jistotu pravidelného výdělku

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

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 12. 10. – Mitek Karásek –

Rádio Haná
Sobota 13. 10. – Radim Blažek –

Rádio Jih

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 12.10.+ So 13. 10. –

DISCO BAR U PRCKA – DIS-
CO S FERNETEM – za 3 paná-
ky dárek – DJ MARIO

PROGRAM V KŘESŤANSKÉM CENTRU
Srdečně vás zveme při příležitosti roč-

ního výročí otevření Křesťanského cent-
ra aslavnostního otevření nových prostor
Klubu mládeže a dětí na doprovodný
program: 12. a13. 10.–prohlídka prostor
+ výstava Biblí (dárek amalé občerstvení
pro návštěvníky); 13. 10. od 18.00 hodin–
koncert manželů Valerových – Darovat
naději; 14. 10. od 9.30 hodin – slavnostní
bohoslužba Apoštolské  církve; 17. 10. od
14.00 hodin – slavnostní otevření Klubu
mládeže iYouth.cz (možnost prohlídky
do 20.00 hodin). Kontakt: www.kc.vys.cz,
mob.: 739 600 007.

DRNOVICKÉ KINO V ŘÍJNU
Občanská sdružení Kolokoč a Drnka

ve spolupráci s Obecním úřadem Drno-
vice vás zvou do drnovického kina. 

V neděli 14. říjnapromítáme od 16.30
hod. animovanou dobrodružnou kome-
dii DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu
a od 19.30 hod. českou sci-fi komedii
PROBUDÍM SE VČERA. Další promí-
tání proběhne vneděli 28. října. Od 19.30
hod. promítáme českou komedii
OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas
Pepika Hnátka. Vstupné je 50 Kč. 

OSVĚTOVÁ BESEDA DRNOVICE O. S.
Pořádá v sobotu 13. 10. 2012 v Kul-

turním domě v Drnovicích TANEČNÍ
ZÁBAVU – Vinobraní. Začátek ve 20.00
hod. Pravý BURČÁK ze slováckých skle-
pů zajištěn. 

K poslechu a k tanci hraje Folk-
rocková skupina LAMENT. Vstupné
60 Kč. www.obdrnovice.estranky.cz

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZO „SOUKROMNÍCI“ ve Vyškově

vás zve na 14. zahrádkářskou VÝSTAVU
v sobotu a v neděli 20.–21. 10. 2012 od
9.00 do 17.00 hod. ve Střední odborné
škole ve Vyškově, Komenského 7.

Poradenská služba, expozice sorti-
mentu ovoce ze ZS Lysice a od p. Buzrly
zMor. Žižkova, prodejní výstava bonsají
pana Navrátila z Manerova, prezentace
ZO Českého svazu včelařů Vyškov včetně
prodeje medu. Zahrádkáři! – Chcete-li
vystavit vaše produkty – také rarity či
kuriozity ze zahrádky, pomůcky apod.,
předejte je ve škole v pátek  19. 10. 2012
od 16 do 18 hod. 

VÝSTAVA STAVEBNICE MERKUR V BUČOVICÍCH
Výstava stavebnice Merkur  v muzeu

v Bučovicích je v říjnu otevřena v úterý
až pátek od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin,
v sobotu a neděli pak od 14 do 16 hodin.

BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ
16. 10. 2012 Kulturní dům Drnovice

Blázinec v1. poschodí. Vhlavních rolích:
Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrá-
til. Předprodej vstupenek: TIC Vyškov
a trafika Drnovice.

VÝSTAVA JANY HAVLÍKOVÉ
Kino Sokolský dům si vás dovoluje

pozvat na výstavu – Z DUŠE autor-
ky Jany Havlíkové. Výstava obrazů potrvá
od 2. října do 7. listopadu 2012 otevřeno
vždy 1/2 h před začátkem projekce.

Mandala je stará jako lidstvo samo.
Pro lidi byla od pradávna velice důležitá.
Jejich přesný a jasný původ je ne určený,
ale vzhledem k tomu, že jich bylo vytvo-
řeno a dochováno nepřeberné množství,
měla zřejmě důležitý význam. Slovo

mandala v sanskrtu znamená kruh.
Tudíž nekonečno, nemá konec ani začá-
tek. Nekonečný proud energie. Věčnost.
http://www.janaha.webgarden.cz/man-
daly, http://www.janaha.webgarden.cz

PAVEL ŠPORCL – POCTA PAGANINIMU
V sobotu 13. října 2012 bude Zámek

Slavkov-Austerlitz hostit světoznámého
houslového virtuosaPavla Šporcla. Kon-
cert se uskuteční v Historickém sále
zámku v 18.00 hodin.

Pravděpodobně nejoriginálnější čes-
ký houslista představí program snázvem
„Pocta Paganinimu“, v jehož rámci, jak
vás již jistě napadá, představí svébytnou
interpretaci skladeb od zřejmě nejslav-
nějšího houslisty historie – Niccola Paga-
niniho. Ti z vás, kteří Paganiniho znají,
vědí, jak náročné jsou jeho skladby na
provedení a kolik vyžadují uměleckého
vypětí. Tomuto mistrovi však bude věno-
vána pouze hlavní část. Těšit se můžete
například také na vybrané skladby od
J. S. Bacha (Ciaccona d – moll a další).

Pavel Šporcl, nejvýraznější český
houslista, slaví díky svému nekonvenč-
nímu vystupování již řadu let úspěchy
u široké, ale i odborné veřejnosti. Tímto
přispívá k nezbytné popularizaci kla-
sické hudby u laiků, zejména mezi mla-
dými lidmi. A ti vám nakonec jistě
potvrdí, že klasická hudba je často vlast-
ně zajímavější, než leckterá současná
pop music – a právě o tomto se můžete
přijít sami přesvědčit!

Vstupenky na tuto výjimečnou udá-
lost jsou k zakoupení na pokladně
zámku (tel. 544 227 548) v předprodeji
za zvýhodněnou cenu za 250Kč. Na mís-
tě budou vstupenky stát 350 Kč.

V. ZÁMECKÉ DÝŇOBRANÍ
Zámek Slavkov-Austerlitz a Dům

dětí a mládeže Slavkov u Brna pořádají
pro všechny šikovné děti již popáté
v řadě Dýňobraní. Přijďte se svými dět-
mi v neděli 14.října 2012 ve 14.00 hodin
na nádvoří zámku a nechejte je vyzkou-
šet vyřezávání, zdobení či malování dýní.
Pokud máte možnost, přineste dýně
ssebou, pokud ne, lze je na místě za sym-
bolickou cenu zakoupit. Ozdobené dýně
si pak děti vystaví v podzemních výstav-
ních prostorách zámku a od 16.00 hodin
je za svitu svíček ukáží svým rodičům,
prarodičům a kamarádům. Pro dospělé
a nejen pro ně je po celou dobu konání
akce připraveno občerstvení a ochut-
návka dýňových specialit. 

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije
v našich srdcích dál. 
Dne 13. října 2012 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní MUDr. Evy Butulové.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou a úctou
vzpomínají
manžel Stanislav a dcera Eva s rodinou.

Dne 15. října 2012 tomu budou 2 roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, syn a bratr,
pan Ladislav Křetínský z Vyškova-Račic.
Všem, kteří zavzpomínají s námi, děkuje 
rodina Křetínských.

Krutý osud vzal, co drahé bylo, jen prázdný
domov a mnoho vzpomínek nám zbylo.
Dne 15. října uplynou 3 roky, kdy nás nečekaně
opustila
paní Jiřina Svobodová.
S láskou a vděčností vzpomínají
manžel Lubomír, syn Radek s rodinou a syn Jiří.

Vzpomínky

JSTE SILNÁ VŮDČÍ OSOBNOST A MÁTE
PROKAZATELNÉ VÝSLEDKY V OBORU PLÁNOVÁNÍ?

HESTEGO a. s. perspektivní strojírenská společnost v současné době hledá
produktivního člověka na pozici:

VEDOUCÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
Výsledkem práce na této pozici bude fungující tým plánovačů zakázkové
strojírenské výroby zajišťující plynulý a bezproblémový tok zakázek za

pomoci kapacitního plánování. 
K tomu budete potřebovat pracovat s nadhledem a uplatňovat strategické myšlení,

budete muset asertivně prosazovat své záměry a odolávat stresu, budete muset
komunikovat a pružně reagovat na potřeby zákazníků i na situaci ve výrobě.

Požadujeme:
• znalost moderních principů plánování výroby
• zkušenosti s plánováním v zakázkové výrobě
• zkušenosti s plánováním ve strojírenské výrobě výhodou
• zkušenosti s kapacitním plánováním výhodou

Nabízíme:
• práci v moderně řízené stabilní strojírenské firmě
• různorodost, dynamiku, práci s širokým portfoliem produktů
• odměňování v závislosti na dosažených výsledcích
• nadstandardní péči o zaměstnance
• přátelský kolektiv 

O naší firmě se více dozvíte na www.hestego.cz

Jste-li výkonný 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, adresa: Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov
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POZVÁNKA DO MUZEA NA VÝSTAVU

Srdečně vás zveme na výstavu Pří-
běh kaple sv. Anny ve Vyškově, jejíž
autorkou je Mgr. Zdeňka Jeřábková.
Výstava bude k vidění v sále Zámec-
ká komora od 9. 10. do 18. 11. 2012.

Kaple sv. Anny, nacházející se na
Dukelské ulici ve Vyškově, je pozo-
ruhodná sakrální renesanční stavba

z první poloviny 16. století, která ani
jako objekt sloužící nyní pro kulturní
účely neztratila své kouzlo a atmos-
féru. V druhé polovině 20. století se
dočkala několika zasloužených
oprav. V roce 2006 zrestaurování
nástěnných maleb a v roce 2012
dokončení oprav omítek a výmalby.
Seznamte se s ní…


