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Už to bylo půl roku, co zemřel můj nejlepší kamarád
Franta Hošek z Hlubočan.
Moc se mi po něm stýská, nikdy na něj nezapomenu. 
Petra z Pardubic.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 28. března uplynulo 23 let, kdy nás navždy
opustila naše maminka a babička,
paní Ludmila Říhová z Bučovic.
Stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci.
Své drahé tu člověk ukládá, vzpomínat a modlit
se sem vrací. Kytičku přinesem, svíci
rozžehnem, na Tebe nikdy nezapomenem.
Dne 4. dubna uplynulo dlouhých 10 let, kdy nás
beze slůvka rozloučení opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček,
pan Stanislav Jelínek z Ivanovic na Hané.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka a dcera s rodinou.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám
nevrátíš, už není naděje. 
Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám
tatínku, chybíš nám všem.
Dne 4. dubna 2012 uplynul 1 rok, kdy nás
navždy opustil
pan Jaroslav Lilko ze Slavkova u Brna.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 5. dubna uplynulo 40 let, co nás navždy opustil
pan Karel Tenora z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina Tenorova a Smékalova.

Tak mnoho se Ti chtělo žít, osud rozhodl
a musela jsi odejít.
Dne 8. dubna  uplyne rok, kdy nás navždy
opustila
paní Alena Štěpánková z Rousínova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Karel a synové s rodinami.

Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné.
Dne 9. dubna 2012 vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí mého manžela,
pana Ing. Josefa Vašíčka.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Dne 9. dubna vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Ing. Miloše Žočka z Rousínova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a vnukové.

Poslední sbohem jsi nám nestačil dát, zaplakal
každý, kdo Tě měl rád. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 11. dubna to budou 3 roky, co zemřel
pan Jiří Čech z Vyškova.
S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkuji touto cestou všem příbuzným, přátelům, kamarádům,
spolupracovníkům, známým a klientům, kteří se přišli v pátek

dne  30. března 2012 naposledy rozloučit s mým drahým
manželem panem MVDr. Lubomírem Svobodou,

dlouholetým ředitelem společnosti MAGNUM CAR, a. s. Vyškov.

Zvláště pak děkuji ing. Miroslavu Vymazalovi za slova uznání
ve smutečním proslovu, všem zúčastněným i těm, 

kteří mi napsali a píšou krásné
kondolence, za projevy soustrasti a nespočetné květinové dary.

Všem Vám děkuji za podporu a pomoc 
v těchto pro mě velmi těžkých chvílích.

Čest jeho památce.
Zarmoucená manželka Magdalena.

Dne 5. dubna oslaví své 70. narozeniny
pan Josef ABERLE, primáš hudecké muziky FS
Trnka Vyškov.
Milý Josefe,
přejeme Ti do dalších let hlavně zdraví a hodně
inspirace při hře na milované housličky. Ať nás
ještě dlouho provází Tvá hudba na všech našich
cestách. Vše nej… Tví „trnkáči“.

Blahopřání

PÁNSKÉ ODĚVY KK
Dovolujeme 
si Vás pozvat 
do otevřené prodejny 
s pánskými oděvy,
která se nachází 
ve Vyškově 
na ulici Sokolská 4
(pod poštou).

Oděvy českých a slovenských výrobců.

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

RESTAURACE LAGUNA
(Pístovice u rybníka)

5.–8. 4. 2012 RYBÍ DNY
(5. 4. od 15.00 hod.)

5. 4. TOČÍME ZELENÉ PIVO
Rezervace na tel.: 608 206 344

www.laguna-pistovice.cz

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Sparta Brno-Vyškov (so)
Krajský přebor
Kuřim-Rousínov (so)
I. A třída
Šaratice-Miroslav (so)
Bosonohy-Slavkov u Brna (so)
Bučovice-Bořetice
Dražovice-Velká nad Veličkou
I. B třída
Veverská Bítýška-FKD
Tišnov-Bohdalice
Černá Hora-Ivanovice na Hané
Rousínov B-Švábenice (10.15)
Kostice-Křenovice
Okresní přebor
Vícemilice-Radslavice (10.00)
Dědice-Otnice (so)
Pustiměř-Nesovice
Brankovice-Letonice (10.00)
Mouřínov-Velešovice
Pačlavice-Lysovice
Křižanovice-Vážany nad Lita-
vou
III. třída skupina A
Rychtářov-Moravské Málkovice
Chvalkovice na Hané-
Hoštice/Heroltice (15.00)
Pustiměř B-Račice (13.00)
Opatovice-Bohdalice B
Komořany-Habrovany
Dražovice B-Kučerov (10.00)
Vyškov B-FKD B (10.00)
III. třída skupina B
Slavíkovice-Křenovice B
Slavkov u Brna B-Kroužek
Zbýšov-Hodějice
Lovčičky-Letonice B (13.15)
Němčany-Nížkovice
Bošovice-Kobeřice (13.00)
Heršpice-Vážany nad Litavou B

IV. třída skupina A
Dědice B-Hoštice/Heroltice B
(so 13.00)
Opatovice B-Kroužek B (10.00)
Brankovice B-Bohdalice C
Pačlavice B-Ivanovice na Hané
B (12.45)
Chvalkovice u Bučovic-Švábe-
nice B
IV. třída skupina B
Slavíkovice B-Křenovice C
(13.15)
Velešovice B-Otnice B (10.00)
Zbýšov B-Nížkovice B (10.00)
Lovčičky B-Nesovice B 
Šaratice B-Vícemilice B
Bošovice B-Kobeřice B
Křižanovice B-Rašovice (13.00)
Dorost
SCM MSDL U19
Karviná-Vyškov (so 11.00, hř.
Kovona)
SCM U17
Kroměříž-Vyškov (10.15)
SCM U16
Kroměříž-Vyškov (12.15)
Krajský přebor
Ivančice-Bučovice (so 13.15
starší, 15.30 mladší)
I. třída
Veverská Bítýška-Slavkov
u Brna (13.00)
Čebín-Rousínov (so 13.15)
Tišnov-Letonice (13.15)
Okresní přebor dorostu
Hoštice/Heroltice-Moravské
Málkovice (so)
Pustiměř-Otnice (so)
Brankovice-Hodějice (13.15)
Šaratice-Bohdalice (13.00)
Dražovice-Velešovice (13.00)
Křižanovice-Křenovice (so)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli 8. 4.
2012 v 15.30 hodin.

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

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 13. 4. 2012 od 7.30 do 15.00 hod.
Obec Vyškov

Vypnutá oblast: 

Vyškov, Tyršova bytový dům č. p. 38 a 38a

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Pátek 6. 4. – VELIKONOČNÍ

FACEBOOK PÁRTY – Mirek Kará-
sek

Sobota 7. 4. – DJ Radim Blažek
Neděle 8. 4. – VYŠKOVSKÉ

MAJÁLES WARM UP – DJS:
SUPET, LUIS, ALYAZ, RONNIE,
PPRSKH + SULTHAN.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit a hos-
té.

DISCO U PRCKA:
Pátek 6. 4. – RUM PÁRTY 3+1 –

panák za 20 Kč – DJ Mario.
Sobota 7. 4. – RUM PÁRTY 3+1

– DJ Zilvar.

POZVÁNKA NA BAZÁREK
MC RADOST, o. s., a MKS Vyškov 

vás zve na Bazárek oblečení a potřeb 
pro děti 6. dubna 2012 9.00–17.00 hod.,
velký sál Besedního domu. Bližší info na: 
www.mc radost.cz.

120 LET SOKOLA BUČOVICE
Výstavou ke 120. výročí vzniku tělový-

chovné jednoty Sokol Bučovice si připo-
menou bučovičtí Sokoli své významné
výročí. 

Výstava potrvá od 4. 4. do 20. 5. 2012.
Otevřeno: úterý–pátek 8.00–12.00
a 13.20–16.30, neděle 14.00–16.00 hod. 

TJ Sokol Bučovice je největší TJ Župy
Vaníčkovy a zároveň její nejúspěšnější.
Župa Vaníčkova je největší župou ČOS
(téměř 12 000 členů).

Přijďte zhlédnout zajímavé exponáty.
Výstava se koná v rámci oslav 150 let
Sokola v českých zemích.

Úspěšná TJ Sokol Bučovice vás srdečně
zve! 

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU
KČT odbor Vyškov zve příznivce turis-

tiky na vycházku dne 7. 4. 2012 Ze Skřítku
na Rabštejn (18 km). Motorest Skřítek –
rozc. Hvězda – Rabštejn, zřícenina. Odjezd
vlakem v 6.43 hod. přes Přerov, návrat
v 19.58 hod.

Vycházku vede Dr. Pavlíková.

JARO S TULIPÁNEM
31. 3. až 9. 4. 2012 – Jaro s tulipánem –

květinová výstava v reprezentačních
sálech zámku v Bučovicích, která bude
součástí prohlídkové trasy.

KAREL PLÍHAL V IVANOVICÍCH
Kulturní dům Ivanovice na Hané ozna-

muje, že byl zahájen předprodej vstupe-
nek na koncert KARLA PLÍHALA, který
se koná v pátek 20. dubna 2012 v 19 hodin.
Předprodej probíhá v Městské knihovně
Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.

POZVÁNKY DO DDM VYŠKOV
5. dubna 2012 Velikonoční tvoření –

voskové kraslice, pečení – sladká koleda,
velikonoční prostírání a zvířátka, s sebou
dvě vyfouknutá vajíčka, cena: 40 Kč.

5.–6. dubna 2012 Velikonoční prázd-
niny v sedle – příměstský tábor u koní
v jezdeckém areálu Šafářský dvůr, popla-
tek 330 Kč.

KOŠT VÍNA V NESOVICÍCH
Místní organizace Českého svazu

zahrádkářů Nesovice ve spolupráci
s Obecním úřadem Nesovice si Vás dovo-
luje pozvat v neděli 15. dubna 2012 do
sálu KD Nesovice na košt vína z hospo-
dářství manželů Valihrachových z Krum-
víře. Po celé odpoledne bude doprovázet
cimbálová muzika Slovácko mladší
z Mikulčic pod vedením Petra Marady.
Začátek programu je ve 14.30 hodin.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořa-
datelé.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Kulturní a sociální komise obce Drno-

vice pořádá zájezd do Národního divadla
Brno na slavnou Molièrovu komedii Škola
žen. Představení se koná v úterý 1. května
v 17 hodin. Odjezd autobusu je v 16 hodin
ze zastávky na návsi. Na toto představení
byla obci Drnovice poskytnuta sleva, cel-
ková cena zájezdu: 250 Kč. Běžná cena
vstupenky činí 300 Kč. Vstupenky jsou
k zakoupení v kanceláři OÚ Drnovice.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
V pátek 6. 4. od 18.00 hodin na Hanác-

kém statku v ZOOPARKU Vyškov. KAZA-
CHSTÁN OČIMA TERARISTY: Ivan
Kubát. Náš přední terarista a herpetolo-
gický nadšenec, který je zaměstnán jako
zoolog v Zoo Ohrada – Hluboká nad Vlta-
vou, bude promítat obrázky a vyprávět
o svých zážitcích a cestách za plazy střed-
ní Asie. Vstupné 20 Kč.

ZOOSTAVBY – výběr nejzajímavějších
dvojrozměrných i trojrozměrných prací
studentů Fakulty architektury VUT Brno
z několika posledních ročníků. Výstavu
můžete vidět v prostorách „stodoly“
Hanáckého statku při návštěvě ZOOPAR-
KU Vyškov denně od 9.00 do 18.00 až do
konce dubna.

NÁSTROJAŘ LISOVNY KOVŮ
Požadujeme:     • Vyučení, technický obor
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Praxe na totožné pozici – výhodou
                      • Znalost procesu lisování – výhodou
                      • Znalost práce na PC
                      • Orientace ve výkresové dokumentaci a výkresech
                      • Znalosti v oboru obrábění kovů (soustružení, frézovaní, broušení, leštění) 
                      • Schopnost práce s vysokou přesností, manuální zručnost, preciznost
                      • Samostatnost, odpovědnost, důslednost, chuť učit se novým věcem
                      • Ochotu pracovat v třísměnném provozu

Náplň práce:     • Provádění nástrojařských prací při výrobě a opravách nástrojů (údržba,
přestavby, čištění nástrojů)

                      • Spolupráce při řešení technických problémů na nástrojích a při objednávání
náhradních dílů k nástrojům

                      • Provádění preventivní údržby nástrojů a analyzování příčin vzniku poruch na
nástrojích

                      • Udržování aktuální doprovodné dokumentace k nástrojům a dat v PC
databázích

SEŘIZOVAČ LISOVNY KOVŮ
Požadujeme:     • Vyučení, technický obor 
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Praxe na totožné pozici – výhodou
                      • Znalost lisovacího procesu, znalost práce na PC
                      • Manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost
                      • Ochotu pracovat v třísměnném provozu 

Náplň práce:     • Nastavení periferií (navíjedlo, odvíjedlo, mazání lisu, dopravníky, řídicí systém
Festo)

                      • Obsluha lisu Bruderer a montážních stanic
                      • Včasné seřízení strojů k zajištění plynulosti výroby 
                      • Nastavení parametrů stroje dle výrobních specifikací 
                      • Vyplňování výrobní dokumentace (provozní karta nástroje a plán údržby)

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů.

Víme jak ohodnotit vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie, 
5 týdnů dovolené.

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

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, hledáme vhodné kandidáty na pozici:


