
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli

v pátek 6. listopadu 2015 naposledy rozloučit
s panem Janem Alánem z Nosálovic.

Za květinové dary a projevenou soustrast děkuje
zarmoucená rodina.

Dne 4. listopadu 2015 oslavili 
manželé Hana a Jiří Šmídovi
65 let společného života,
kamennou svatbu.
Blahopřeje oběma
celá rodina.

Blahopřání

Dne 10. listopadu uplynulo 23 roků od úmrtí
pana Zdenka Spisara
a dne 15. listopadu by se dožil 70 roků.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Spisarova.

Utichl navždy Tvůj hlas, jen vzpomínka zůstala
v nás.
Dne 11. listopadu jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí
paní Ludmily Dvořákové z Bučovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná
manžel Zdeněk, dcera Zdeňka, syn Miroslav
s manželkou Věrou a vnoučata Terezka, Kateřina
a Lucie.

Dne 13. listopadu 2015 by se dožila 61 let
paní Alena Marková ze Slavkova u Brna. 
Na Štědrý den vzpomeneme nejsmutnější
1. výročí úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Jaroslav Marek a skuteční dobří přátelé.

Dne 14. listopadu by oslavil 100. narozeniny
pan František Jakubčík z Ivanovic na Hané,
bývalý vedoucí OD Hanačka, hasič a sokol.
Vzpomínají
dcera Hana a syn František s rodinami.

Dne 14. listopadu uplyne 1. smutné výročí, kdy
nás opustil
pan Milan Kučera z Rašovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Kučerova.

V duchu jsi stále s námi a my na Tebe nikdy
nezapomeneme.
Dne 15. listopadu uplyne 17 roků od úmrtí naší
maminky a babičky
paní Boženy Vévodové z Lysovic.
S vděčností vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál. Dny plynou, jak tiché
řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 18. listopadu uplyne 7 roků, kdy nás navždy
opustila
paní Hana Kusalová z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a dcera s rodinou.

Vzpomínky

František Čech (1932), Mor. Málkovice †  4. 11.
Marie Sotolářová (1926), Holubice †  4. 11.
Libor Hudec (1957), Račice †  5. 11.
Marie Dočkalová (1922), Olšany †  6. 11.
Prof. Eva Šinoglová (1930), Vyškov †  7. 11.
Jaroslav Dvořák (1939), Vyškov †  7. 11.
Antonín Michlíček (1943), Vyškov †  7. 11.
Vladimíra Plotěná (1956), Vyškov †  8. 11.
Zdeňka Řezáčová (1937), Pístovice †  8. 11.
Jaroslav Bastl (1943), Vyškov †  8. 11.
Marie Modlitbová (1922), Nemojany †  8. 11.
Marie Zatloukalová (1924), Mor. Málkovice †  9. 11.
František Skácel (1934), Švábenice †  9. 11.
Viléma Vymazalová (1921), Rousínov †  9. 11.
František Sedláček (1927), Rybníček †  9. 11.
Anna Životská (1925), Lovčičky †  9. 11.
Vladimír Zaoral (1957), Vyškov †  10. 11.

Opustili nás

PŘEDÁK LINKY BMS
Požadujeme: • praxe na obdobné pozici min. 1 rok výhodou
                       • znalost čtení výkresové dokumentace, znalost měřidel a práce na PC
                       • zkušenost s vedením týmu
                       • zkušenost s kontrolou kvality ve výrobní společnosti
                       • samostatnost, odpovědnost, pečlivost
                       • ochotu pracovat v nepřetržitém 12hodinovém provozu 
Náplň práce: • organizace práce týmu lidí ve výrobě
                       • provádění interních školení pracovníků
                       • organizace 100% kontroly dílů
                       • objednávání materiálu pro výrobní zákazníky
                       • spolupráce s oddělením kvality, logistiky a s průmyslovým

engineeringem
                       • řešení priorit s plánovačem nebo vedoucím střediska

DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
Požadujeme: • min. základní vzdělání nebo vyučení 
                       • praxe na obdobné pozici výhodou
                       • manuální zručnost, pečlivost, samostatnost, pozorovací schopnosti,

základní znalost práce na PC
                       • ochotu pracovat v nepřetržitém provozu
Náplň práce: • práce na výrobních linkách, obsluha strojů – operace podle výrobních

příkazů
                       • dokumentace průběhu výroby, pravidelná údržba stroje 
                       • stoprocentní kontrola kvality u nařízených výrobků

Nabízíme:
                   • zázemí silné nadnárodní společnosti
                   • zodpovědnou práci a odborné zaškolení 
                   • práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové

modely světově známých výrobců automobilů
                   • možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                   • prémie až 30 %
                   • 5 týdnů dovolené, stravenky, Flexipassy

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com.
Můžete nám také váš životopis předat osobně na recepci naší společnosti nebo zaslat na adresu
Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov,
případně nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 517 577 852 nebo 517 577 733.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti?
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí?

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti,
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu. 

Pro výrobní závod ve Vyškově, který vyrábí elektromechanické prvky
pro automobilový průmysl, hledáme vhodné kandidáty na pozice:

pro dílnu CNC (provoz soustruh a tříosová frézka):

mistra (29 000,– brutto/měsíc)
s praxí, schopnostmi a zkušenostmi s organizací práce dílny

pracovníka (21 000,– brutto/měsíc)
s pracovními zkušenostmi na výše uvedených strojích

Požadujeme:
• zodpovědný a aktivní přístup k práci
• schopnost samostatného řešení úkolů

Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr
• možnost dlouhodobé spolupráce
• zázemí prosperující firmy
• dobré platové podmínky

Kontakt: e-mail – info@jmqc.cz, tel.: 777 648 442
Jana Šebestová, doba k zastižení 8–16 h

Švýcarská strojírenská firma
se sídlem ve Vyškově
hledá k okamžitému nástupu

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r. o. 
Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov 
tel.: 517 333 699, e-mail: tsm@tsmvyskov.cz

si vás dovoluje pozvat na odborné jednodenní semináře
konané ve Vyškově: 

26. 11. 2015 ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY V DANÍCH
A ÚČETNICTVÍ

27. 11. 2015 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ
ČINNOSTI – PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 
A JEJICH ZDAŇOVÁNÍ V ROCE 2015

8. 12. 2015 AKTUALITY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ
10. 12. 2015 DAŇ SILNIČNÍ
15. 12. 2015 DPH OD 1. 1. 2016

Více informací najdete na www.tsmvyskov.cz

Obec Hlubočany nabízí k prodeji 

stavební pozemky k výstavbě rodinných domů
v lokalitě „Za Pancířovým“. 

Jedná se o 9 parcel včetně inženýrských sítí o výměře
od 745 m2 do 1 566 m2 za cenu 1000 Kč/m2.

Bližší informace na OÚ Hlubočany,
tel.: 517 358 921, e-mail: obechlubocany@seznam.cz,

www.obechlubocany.eu

Firma JANÍČKOVI stravování s. r. o. příjme:
pracovnici na výdej obědů spojené s mytím nádobí
v Rousínově, jedná se o zkrácený úvazek

Pracovní doba: 8.30–14.30 pondělí až pátek

Nástup: ihned

Požadujeme: potravinářský průkaz, dobrou fyzickou zdatnost,
spolehlivost,…

V případě zájmu zašlete svůj životopis
na e-mail: info@janickovi-stravovani.cz  

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
RODIČE I DĚTI POTŘEBUJÍ
PODPORU

Zážitkový seminář efektivního rodi-
čovství 14. 11. 2015, 9–13 hod., Maják
Vyškov (DDM).

Cena 250 Kč. Informace, přihlášky:
cprvyskov@ado.cz, tel.: 732 769 404,
pořádá Centrum pro rodinu Vyškov.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Leden–březen 2016, 8 setkání vždy

v úterý od 17.30 do 20.00 hod., cena kurzu
500 Kč/osoba, 700 Kč/pár, počet míst je
omezený, informace, přihlášky: e-mail:
cprvyskov@ado.cz, tel. 732 769 404.

Pořádá Centrum pro rodinu Vyškov.

BABY MASÁŽE
Milé maminky, trápí vaše dítě bolesti

bříška, bývá často nemocné, je plačtivé,
nebo špatně usíná? Nabízím vám pomoc
formou Baby masáže. Jedná se o ucele-
nou sestavu lehkých, jemných doteků na
daných částech těla.Další přednosti
masáže: aktivace imunitního systému,
podpora činnosti střev, zabraňuje zácpě,
odstraňuje úzkost, strach – překonání
popoprod. traumat.

Přednáška o této metodě proběhne
v MC Radost, Tyršova 142/29, Vyškov
(Dům s pečovat. službou)

Dne 26. 11. V 10.00 hod. zde budou
také probíhat jednotlivé lekce. Maminky
se naučí své děti masírovat samy.

Kontakt: Fyzioterapeutka Renáta
Piňousová, mob.: 737 53 80 41, e-mail:
r.pinousova@seznam.cz

JAK MANIPULOVAT
S NOVOROZENCEM

MC Radost pořádá  kurz Manipulace
s novorozencem.

Přednášející pí .Černická, přihlášky
a info na: e-mail: jirule83@gmail.com

 Termín podle dohody.

SVATOMARTINSKÝ BÁL
Charita Vyškov zve ina Svatomartin-

ský bál, který se uskuteční 13. 11. 2015
ve vyškovské Orlovně. Zahájení je od
16.00, kdy vystoupí dětský folklórní sou-
bor Klebetníček. K poslechu i k tanci
bude hrát živá hudba, uskuteční se košt
vín. Vstupné je dobrovolné.

JARMARK V KŘENOVICÍCH
Křenovské občanské sdružení dětí

a mládeže pořádá v době předadventní
ŘEMESLNÝ JARMARK, který se bude
konat v úterý 17. listopadu (volný den)
od 9.00 do 17.00 v Křenovicích u Slav-
kova ve společenském sále na Václavské
ulici. A jaký bude jarmark?

Předvánoční – k zakoupení budou
vánoční dárky, ozdoby – výrobky tři-
cítky uměleckých řemeslníků, výtvar-
níků nebo milovníků výtvarných tech-

nik. Tvořivý – pro děti i dospělé jsou
připraveny tvořivé dílničky, které
umožní proniknout do tajů různých
výtvarných technik. Inspirativní –
milovníci tvoření zde najdou nejen
inspiraci, ale také pestrou nabídku
pomůcek pro vlastní tvoření. Provo-
něný – v nabídce budou medové per-
níčky, sušené plody, čaje, koření, káva.

Informace o jarmarku, připravo-
vaných výtvarných dílnách si můžete
prohlédnout na internetových strán-
kách www.jarmark-krenovice.web-
node.cz. Stránky jsou postupně
doplňovány. 

Vstupné 20 Kč, děti do 10 let vstup
zdarma. 

DEN PRO ZDRAVÍ
Územní organizace Svazu diabetiků

ČR ve Slavkově u Brna ve spolupráci
s Městským úřadem aVšeobecnou zdra-
votní pojišťovnou pořádají ve čtvrtek
12. listopadu 2015 v době 9–13 hodin ve
SC Bonaparte DEN PRO ZDRAVÍ.
Návštěvníci si mohou dát zdarma změřit
glykémii, tlak krve, obsah tuku avyšetřit
zrak. Také si budou moci nakoupit potře-
by pro diabetiky, výrobky zdravé výživy,
zdravotní obuv a ponožky, přírodní kos-
metiku, sladidla. U příležitosti Světo-
vého dne diabetu a 25. výročí založení
Svazu diabetiků ČR se mohou všichni
účastnit „Pochodu proti diabetu“
a vykročit tak za zdravým životním sty-
lem. Všechny vstupenky budou slosova-
telné. Věnujte alespoň jeden den v roce
svému zdraví.

NOVINKA: CVIČENÍ PILOXING
V ROUSÍNOVĚ!!

Od 3. 11. 17.30–18.30 TĚLOCVIČNA
EM CAFÉ, TRÁVNÍKY 16, ROUSÍNOV.

1. UKÁZKOVÁ HODINA jen za 30Kč.
Více na telefonu 736 488 865 nebo na

www.danceafitness.cz

BAZÁREK HRAČEK
Občanské sdružení při ZŠ a MŠ

Vyškov, Letní pole pořádá bazárek
hraček v pátek 13. 11. 2015 od 16.00
do 19.00 hodin v jídelně ZŠ a MŠ Vyš-
kov, Letní pole. Příjem čistých funkč-
ních hraček proběhne ve čtvrtek
12. 11. 2015 od 16.00 do 18.00 hodin
v prostorách školy. Do prodeje možno
nabídnout hračky, různé stavebnice,
dětské knížky, plyšáky, učební a spor-
tovní pomůcky. Z časových důvodů je
vhodné využít elektronického zaregi-
strování nabízených hraček, přede-
vším v případě většího množství
položek. Více na stránkách
www.oszs letnipole .estranky.cz
a vyplněný formulář zaslat na adresu:
srpsletnipole@seznam.cz.Těšíme se na
vás.

Hornická desítka lámala rekordy
Neuvěřitelné počty startují-

cích se představily na prestiž-
ním závodě Hornická desítka
ve Frýdku-Místku. Celkem
2862 běžců soupeřilo na jednot-
livých tratích, skvělé umístění
zde získali dorostenci Jan Osol-
sobě a Dominik Papp, statečně
bojoval i Rysáček Jindřich
Osolsobě.

Mílaři, 3,3 km:
4. místo – Jan OSOLSOBĚ,

18:13 min. (184 startujících)

Dorostenci, 836 m:
4. místo – Dominik PAPP, 2,14

min.
5. místo – Jan OSOLSOBĚ,

2:15 min.
Hoši, roč. 2004, 836 m:
16. místo – Jindřich OSOL-

SOBĚ, 3:06 min.
Blahopřejeme a děkujeme za

skvělé výsledky!
Kompletní výsledky najdete

na stránkách Atletiky Frýdek-
Místek.


