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Milan Hlaváček (1953), Vyškov † 5. 11.

František Kúřil (1949), Vyškov † 6. 11.

Jiří Frank (1944), Pístovice † 7. 11.

Božena Kremzová (1950), Nesovice † 7. 11.

Anna Marková (1930), Kučerov † 7. 11.

Růžena Lukášková (1924), Vážany † 8. 11.

Oldřiška Černá (1930), Bučovice † 9. 11.

Ladislav Nalezínek (1929), Vyškov † 9. 11.

Stanislava Trávníčková (1934), Opatovice † 9. 11.

Bořivoj Kolařík (1931), Nové Hvězdlice † 10. 11.

Jaroslav Langer (1924), Bučovice † 10. 11.

Anna Špidlíková (1934), Křenovice † 10. 11.

Josef Pernica (1933), Moravské Málkovice † 10. 11.

Jaroslav Novák (1929), Drnovice † 11. 11.

Libuše Nováková (1931), Bučovice † 11. 11.

Josef Trnka (1932), Heroltice † 11. 11.

Miloslav Kolejka (1961), Habrovany † 12. 11.

Tomáš Mácka (1992), Zbýšov u Slavkova † 12. 11.

Opustili nás

Lohmann & Rauscher, s. r. o., dceřiná společnost nadnárodního koncernu,

zabývající se výrobou a prodejem zdravotnického materiálu, kosmetiky

a hygienických potřeb, přijme nového spolupracovníka / spolupracovnici 

na posílení našeho týmu ve Slavkově u Brna na pozici

DISPONENT/-KA

Požadujeme:    vzdělání min. SŠ

                        velmi dobrá znalost NJ slovem i písmem 

                        znalost AJ výhodou 

                        počítačová gramotnost MS Office, SAP výhodou

                        zkušenosti s řízením výroby nebo s plánováním materiálu výhodou 

                        komunikativnost, flexibilita, schopnost řešit problémy

Nabízíme:        trvalé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí

                        pracovní náplň v mladém dynamickém týmu

                        motivující odměňování 

Pokud tento inzerát vzbudil váš zájem, zašlete laskavě písemný životopis v ně-

meckém jazyce do deseti dnů od zveřejnění inzerátu na adresu:

Lohmann & Rauscher s. r. o.

Bučovická 256

684 01 Slavkov u Brna

eva.schroederova@cz.lrmed.com

tel.: 544 425 681

Jiráskova 3, Vyškov (nad gymnáziem)

ŠEK NA 600 Kč
PŘI JEDNORÁZOVÉM NÁKUPU NAD 3 000 Kč
AKCE PLATÍ NA KOBERCE A PVC SKLADEM

PLATNOST AKCE DO 30. 11. 2012

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 26. 11. 2012 od 7.30 do 15.30 hodin
Vypnutá oblast:
Rousínov, ul. Hlinky – část, Zábraní, Kovářská, Mlé-
kařská, Npor. Krále – část, Šíby, Trnečkova, U Cihelny,
Krejčířova

Dne 26. 11. 2012 od 8.30 do 15.30 hodin
Vypnutá oblast:
Vyškov, ul. Křečkovská – část, ul. Lenfeldova

Dne 29. 11. 2012 od 7.30 do 15.30 hodin
Vypnutá oblast:
Rousínov, Sušilovo náměstí č. p. 19, 20, 21, 22, 36,
67, 68

Dne 29. 11. 2012 od 7.30 do 15.30 hodin
Vypnutá oblast:
Vyškov, ul. Křečkovská  č. p. 24, 26, 39, 47, 48, 49,
52, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71

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

QUALITY ENGINEER
Požadujeme: • VŠ/SŠ vzdělání technického směru
                   • Znalost statistických metod a nástrojů kvality
                   • Znalost čtení výkresové dokumentace podmínkou
                   • Praxe ve výrobní kvalitě 3 roky (automotive výhodou)
                   • Znalost práce na PC (MS Office)
                   • Nutná znalost AJ na komunikativní úrovni (NJ výhodou)
                   • Řidičský průkaz skupiny B
                        • Komunikativní, samostatná, dynamická osobnost
                        • Pozice je zástup za MD/RD – 3 roky

Náplň práce:  • Řešení externích neshod ve formě 8D reportu (zákaznické reklamace)
                   • Podpora výrobě při řešení interních reklamací
                   • Reklamace externím a LEAR dodavatelům na základě interních a/nebo

zákaznických reklamací
                   • Metodická podpora výroby, kvalitářů ve výrobě a nákupu při zlepšování kvality
                        • Tvorba a udržování integrovaného systému kvality
                        • Účast na FMEA, vytváření kontrolních plánů, spolupráce na vydávání postupů

kontroly kvality
                        • Vytváření kontrolních částí pracovních a kontrolních postupů
                        • Provádění interních auditů – procesních, výrobkových a účast na systémových
                        • Prověřování příčin a přijatých opatření u interních a externích neshod
                        • Spolupráce při vzorkování pro zákazníky
                        • Spolupráce při uvolňování vzorkování od dodavatelů

Nabízíme:     • Zázemí a podporu velké nadnárodní společnosti
                   • Dynamické a moderní prostředí s mnoha příležitostmi pro rozvoj a úspěšnou kariéru
                   • Smlouva na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
                        • Motivující systém odměňování a zaměstnaneckých výhod
                        • Měsíční odměny
                        • 5 týdnů dovolené
                        • Jazykové kurzy
                        • Stravenky a flexipassy
                        • Nenabízíme vám pouze zajímavou, zodpovědnou a kreativní práci, která vám

dá příležitost využít všech svých možností a znalostí, ale také šanci profesně se
rozvíjet a růst ve společnosti skýtající mnoho příležitostí

                        • Dokážeme ocenit a náležitě odměnit každou snahu, podporujeme kreativní
a inovativní přístup.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na adresu: Lear Corporation
Czech Republic s.r.o., Personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov nebo na e-mail:
nabor@lear.com. Tel: 517 577 831.

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

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

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností a předním světovým
dodavatelem, který vyrábí elektromechanické prvky pro automobilový průmysl.

V současné době hledáme aktivní a dynamickou osobnost na pozici:
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SVAZ DIABETIKŮ ZVE NA PŘEDNÁŠKU
Výbor Svazu diabetiků zve na

přednášku MUDr. Vladimíra Foreta
ke krevnímu oběhu a léčbě. Usku-
teční se ve středu 21. 11. ve 14 hodin
v zasedací místnosti bývalého okres-
ního úřadu. Před přednáškou bude
možnost měření glykemie a tlaku
krve.

VÝSTAVA MODELŮ
Modelářský kroužek při škol-

ním praporu Vojenské akademie
ve Vyškově s klubem leteckých
modelářů Podlipák, HKPM Pro-
stějov a MK Křenovice zvou všech-
ny příznivce letectví a modelařiny
na předvánoční výstavu rádiem

řízených modelů letadel a plasti-
kových modelů, která se bude
konat ve dnech 11. a 12. prosince
2012 ve vestibulu společenského
klubu kasáren. Výstava bude ote-
vřena vždy v době od 9 do 18
hodin.

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Tomáš Pfeiffer odpovídá na

písemné i ústní dotazy. Vyškov,
Besední dům, Jana Šoupala
4. Sobota 17. 11. od 13 hodin.

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava betlémů 1. a 2. 12. 2012

od 14 hod. v Eurotělocvičně Dra-
žovice, v sobotu 1. 12. bude probí-

hat od 14 hod. i řemeslný jarmark
a Mikulášská nadílka. Vstupné

dobrovolné. Srdečně zvou pořada-
telé. Dne 12. listopadu to byly 2 roky, co nás náhle opustil náš kolega

a kamarád
pan Libor Mlčoch.
Odjel brázdit nebeské silnice.
Stále vzpomínají
kamarádi z „placu“. 
Marek, Vlastík, Petr, Jura a Franta.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají, kdo Tě znal,
nezapomene.
Dnes, 15. listopadu, vzpomeneme na 9. výročí
úmrtí
pana Františka Horny.
Manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 16. listopadu by se dožil 
pan Josef Dobeš z Drysic 100 let
a 29. září by se dožila 95 let 
paní Marie Dobešová.
S úctou a láskou vzpomíná
rodina.

Dne 16. listopadu to bude rok, co nás nečekaně
opustila naše drahá manželka, maminka
a babička,
paní Jaroslava Karabinová.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, syn Jaromír a dcera Dagmar 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 uplynou 4 roky, kdy nás navždy
opustila
paní Hana Kusalová z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a dcera s rodinou.

Dne 19. listopadu 2012 to bude 5 let, co nás
navždy opustil
pan Radek Pupp z Čechyně.
Nikdy nezapomeneme.

Dne 19. listopadu by se dožil 85 let
pan Robert Naš.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 19. listopadu to budou 2 roky od úmrtí naší maminky,
paní Anny Kopecké z Komořan.
Vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínky

regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené

Vás srdečně zve na

Máme pro vás připraveno:

Více informací: Mgr. Zuzana Šrámková, tel. 774 715 108

• Informace o poskytovaných službách a aktivitách TyfloCentra
• Odborné sociální poradenství v oblasti kompenzačních pomů-

cek, příspěvku na péči, průkazek ZTP, sKaret aj.
• Prohlídka kompenzačních pomůcek, praktické ukázky
• Možnost zjistit, co obnáší život se zrakovým postižením (zkouška

chůze s bílou holí, rozpoznávání kompenzačních pomůcek, brýle
simulující oční vady)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pondělí 26. listopadu od 9.00 do 17.00 hodin

TyfloCentrum ve Vyškově
(Osvobození 56, ZŠ Letní Pole, vchod brankou ze strany budovy, zvonek)

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 16. 11. – CORONA –

Disco Peklo
Sobota 17. 11. – RADIM

BLAŽEK – Rádio Jih
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 16. 11.  – DISCO – Jel-

zin 3+1 zdarma – DJ MARIO

Sobota 17. 11.  – DISCO – Jel-
zin 3+1 zdarma – DJ ZILVAR

ROCK PUB B-29:
Pátek 16. 11. – MEJDAN PRO

STARÝ – akce: Jägermeister
s Red Bullem za jágrovskou
cenu.

Sobota 17. 11.  –VIDEOROC-
KOTÉKA – akce: Jägermeister
s Red Bullem za jágrovskou
cenu.

POHOSTINSTVÍ DRYSICE:
Pátek 16. 11. – DIS-

CO&ROCK – uvádí DJ Mádr –
od 20 hodin


