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* Sportovní pozvánky *

Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli.
Rádi bychom dne 6. března 2012 oslavili
81. narozeniny s naším tatínkem a dědečkem
panem Vladimírem Zvolským z Ivanovic na
Hané.
Bohužel 2. ledna 2012 tomu bylo již 15 roků, co
není mezi námi.
S láskou a se slzami v očích můžeme jen
vzpomínat.
Dcera a syn s rodinami.

Jak smutno je bez Tebe žít, nemá kdo poradit,
potěšit.
Dnes, 8. března, vzpomeneme 4. výročí úmrtí
mého manžela
pana Jindřicha Sedláře z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera s rodinami.

Dnes, 8. března 2012, uplyne 9. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan Král z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dnes, 8. března, by se dožila 70. let
paní Marie Pernicová.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

…už neucítíš objetí od svých blízkých, od dětí…
Dne 9. března to bude rok, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek
pan František Vašek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a velkou bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Eva, syn David a dcera Eva.

Dne 10. března 2012 uplyne smutných 10 let od
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Jaromíra Zwillinga.
Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné.
(Romain Rolland)
S láskou stále vzpomíná
celá rodina.

Dne 11. března uplyne 6 let od smrti
pana PhDr. Jiřího Homoly.
Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Stále jsi s námi, stále Tě milujeme.
Dne 12. března vzpomeneme 12. výročí úmrtí
paní Lidušky Dufkové.
Dne 17. července by se dožila 52 roků.
S láskou vzpomínají
rodiny Špačkova a Dufkova.

Zhasly oči naší maminky, nezhasnou však nikdy
naše vzpomínky.
Dne 14. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Emilie Markové z Vyškova-Nosálovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a dcery Blanka, Šárka a Jarmila
s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkuji moc touto cestou paní Janě Pinkavové, která mi vždy

při vyřizování bankovních úkonů ochotně pomůže.
Stálý zákazník z Vyškova. 

Jan Zourek (1977), Letonice † 28. 2.
Marie Rojková (1920), Topolany † 28. 2.
Josef Kuneš (1933), Vyškov † 1. 3.
Marie Jeřábková (1926), Nesovice-Letošov † 2. 3.
Květoslav Slavotínek (1930), Habrovany † 2. 3.
Ludmila Bendová (1925), Drnovice † 2. 3.
Alena Šenkýřová (1956), Vyškov † 2. 3.
Jarmila Fialová (1923), Vyškov † 4. 3.
Anna Hromková (1929), Ivanovice na Hané † 4. 3.
Felix Drábek (1923), Hoštice-Heroltice † 4. 3.
Julie Procházková (1920), Moravské Málkovice † 5. 3.

Opustili nás

HLEDÁME ZRUČNÉHO A PRECIZNÍHO
ČLOVĚKA S TECHNICKÝM MYŠLENÍM 

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s.

hledá

UNIVERZÁLNÍHO OBRÁBĚČE KOVŮ
Umíte pracovat na soustruhu, fréze, horizontce, radiální vrtačce? Vyznáte se

dobře ve výkresové dokumentaci? Umíte měřit klasickými měřidly pro
strojírenskou výrobu?

Pak nás kontaktujte, protože právě vám nabízíme práci na výrobě
obráběných dílců pro kapotáže na různé typy strojů.

Jak můžete práci na obrobně v naší firmě získat?
Musíte umět obsluhovat různé typy klasických obráběcích strojů a musíte

mít chuť pracovat.

Co můžete za práci na obrobně ve společnosti HESTEGO a.s. očekávat?

Budete pravidelně a dobře odměňováni. Můžete využívat zajímavé benefity,
které naše firma zaměstnancům poskytuje. Můžete se těšit na práci ve velmi

příjemném kolektivu a ve velmi příjemném pracovním prostředí.

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:

Svatava Trnavská, personalistka, tel.: 517 321 369, 
e-mail: trnavska@hestego.cz

HLEDÁME ZRUČNÉHO ČLOVĚKA
S TECHNICKÝM MYŠLENÍM A SCHOPNOSTÍ

VYSOKÉHO VÝKONU

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a.s. 

hledá

OBSLUHU CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
s prokazatelnými výsledky v oblasti tváření plechů za studena

Výsledkem vaší práce budou rychle a kvalitně naohýbané díly k jednotlivým
zakázkám. Budete pracovat na nejmodernějších CNC strojích.

Našimi zákazníky jsou světové jedničky v oblasti obráběcích strojů 
a elektrotechnického průmyslu.

Jak můžete práci na CNC ohraňovacích lisech v naší firmě získat?
Musíte tuto práci umět a musíte mít chuť pracovat.

Co můžete za práci na CNC ohraňovacích lisech ve společnosti
HESTEGO a.s. očekávat?

Budete pravidelně a dobře odměňováni. Můžete využívat zajímavé benefity
a hodnotné profesní vzdělávání, které naše firma zaměstnancům poskytuje.

Můžete se těšit na práci s moderním zařízením a kvalitním softwarovým
vybavením.

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:

Svatava Trnavská, personalistka, tel.: 517 321 369, 
e-mail: trnavska@hestego.cz

MÁTE RÁD(A) EVIDENCI, SYSTEMATIČNOST
A POŘÁDEK V DOKUMENTECH? 

CHCETE BÝT STABILNÍ A SPOLEHLIVOU OPOROU
DYNAMICKÉHO PRACOVNÍHO KOLEKTIVU?

HESTEGO a. s. stabilní strojírenská společnost 
v současné době hledá produktivního člověka

na pozici :

REFERENT STRATEGICKÉHO NÁKUPU
Co bude náplní vaší práce?

• zadávání objednávek, evidence faktur, kompletace
• zápisy z jednání a porad, korespondence
• zpracovávání statistických údajů (hodnotící tabulky a grafy apod.)
• administrativní podpora strategických nákupčích

Jaké jsou naše požadavky na referenta strategického nákupu?
• výborná znalost práce na PC (Word, Excel), znalost IS Hélios výhodou
• řidičský průkaz skupiny B
• schopnost týmové práce, ochota udělat pro tým vždy něco navíc
• ochota tvrdě pracovat ve vysokém tempu
• velká odolnost vůči stresu

A co nabízíme?
• jistou a stabilní práci v moderně řízené firmě
• pravidelně vyplácenou mzdu
• nadstandardní péči o zaměstnance

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

ZAJÍMÁTE SE O MODERNÍ LOGISTIKU? 
CHCETE SE PODÍLET NA ZDOKONALOVÁNÍ SKLADOVÉ

LOGISTIKY V DYNAMICKÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ?
HESTEGO a. s. perspektivní strojírenská společnost 

v současné době hledá produktivního člověka na pozici:

ÚČETNÍ SKLADU
Jaké očekáváme od této pozice výsledky?

Vždy správně uzavřené a zpracované výrobní příkazy.
Bezchybně zrealizované výdejky a příjemky.

Perfektně připravená data pro výrobu a pro strategický nákup.
Vypracované postupy pro všechny útvary firmy, které pracují se skladovými

daty.
Fungující kontrolní mechanismy pro správnost systémových dat.

Co musíte na danou pozici umět?
• mít zkušenosti se skladovým hospodářstvím
• znát základní ekonomické a logistické pojmy
• umět výborně pracovat v Microsoft Office (znalost IS Hélios výhodou)
• myslet systematicky a procesně
• umět tvrdě pracovat ve vysokém tempu
• být asertivní, umět prosadit nastavené mechanismy a pohlídat jejich

dodržování

V případě, že splňujete naše požadavky a jste schopen (schopna) vytvářet
výše definované produkty, můžete se stát zaměstnancem velmi perspektivní

a neustále se rozvíjející firmy. Dostane se vám jako zaměstnanci
nadstandardní péče, můžete využívat zajímavých benefitů včetně odborného
vzdělávání a osobnostního rozvoje, budete pracovat v příjemném prostředí

a skvělém kolektivu.

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, 
email: sobotkova@hestego.cz

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadelní soubor Krásenští di-

vadelní ochotníci hrají divadelní
komedii Antonína Procházky
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DO-
TÝKÁ SE SNĚHU. Režie Renata
Škrobová. Vstupné 55 Kč. Bučo-
vice, Katolický dům, sobota
17.března 2012 v 19 hodin. Před-
stavení není vhodné pro děti do
12 let!

***
PŘEDNÁŠKA PRO MÁMY

A DCERY
10. března 2012 Mámy

a dcery – přednášky (pro ma-
minky o výchově, pro dcery o ko-
munikaci s dospělými), pohybové
aktivity, rukodělná činnost, klá-
bosení u kafíčka, sebepoznání,
vzájemná důvěra a prohloubení
vztahů matky a dcery, hry, zá-
bava. v DDM ve Vyškově;
9.00–17.00 hod.; věk dcer
4.–9. třída.

POZVÁNKA NA PŘED-
NÁŠKU DO MUZEA

Srdečně vás zveme na před-
nášku Lenky Babiánkové – Karé-
lie, která se uskuteční v úterý 13.
března 2012 v 17.00 hodin
v malém sále galerie Orion Muzea
Vyškovska. Karélie je země tisíců
jezer, překrásných přírodních sce-
nérií, ale také strategickým úze-
mím s bohatou a místy temnou
historií. Nachází se na území Fin-
ska aRuska, dvou států s naprosto
odlišným přístupem k životu.
Vstup na přednášku je zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu!

***
POZVÁNKA NA PLES
ZŠ Vyškov, Letní pole a Občan-

ské sdružení při ZŠ Vyškov, Letní
pole vás srdečně zvou na
XVI. SPOLEČENSKÝ PLES
v pátek 16. března 2012 od
20 hodin v Posádkovém domě ar-
mády ve Vyškově. K poslechu

a tanci hraje skupina PANO-
RAMA. Program: vystoupení
moderních gymnastek, Atlet
školy 2011, orientální tanec, tom-
bola, exotické míchané nápoje.
Předprodej vstupenek a míste-
nek ve škole u Mgr. Aloise Sle-
záčka, tel. 517 325 631. Více na
www.oszsletnipole.estranky.cz.

***
POZVÁNKA NA BAZÁREK
MC Stonožka Pustiměř vás

srdečně zve na bazárek, který se
koná od 23. 3.–25. 3. v místní so-
kolovně. Prodej se uskuteční
24. 3. od 9 do 15 hod. Nutná regi-
strace prodejců na: pavlinap@se-
znam.cz nebo na tel: 725 247 651
pí Rozehnalová.

***
POZVÁNKA NA PŘED-

NÁŠKU
Český zahrádkářský svaz – ZO

Soukromníci Vyškov vás zve na
přednášku PĚSTUJEME

BRAMBORY. Chcete se dozvědět
informace o nových kvalitních
odrůdách, o pěstování a ošetřo-
vání raných a poloraných bram-
bor? Přednášet bude špičkový
odborník a pěstitel Miroslav
Muška v sobotu 10. března 2012
v 9.30 hodin ve Střední zeměděl-
ské a obchodní akademii, ve Vyš-
kově, Komenského 7.
Zahrádkáři, přijďte se poučit –
přiveďte své přátele a známé!

***
KINO V BŘEZNU
Občanská sdružení Kolokoč

a Drnka ve spolupráci s Obecním
úřadem Drnovice vás zvou do
drnovického kina. V neděli
11. BŘEZNA promítáme: od
16.30 hod. animovaný dobro-
družný rodinný film TINTINOVA
DOBRODRUŽSTVÍ. Vstupné je
50 Kč.  od 19.30 hod. české
drama/road movie z roku 2011
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU.

VYŠKOV
DISCO PEKLO:
Pátek 9. 3. – PYŽAMOVÁ

PARTY – DJ Corona
Sobota 10. 3. - DJ Radim Blažek
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

CLUB B-29:
Pátek 9. 3: – ROCKOVÝ VEČÍ-

REK – Víkend s Lemondem – za
drink svítící brýle, bambára nebo
panák

Sobota 10. 3. – ALTERNITE -
drum and bass, minimal, te-
chhouse – Víkend s Lemondem –

za drink svítící brýle, bambára
nebo panák

Středa 14. 3. –VIDEOROCKO-
TÉKA – večer plný klipů – akce:
R.U.M. za 15 kaček

U PRCKA:
Pátek 9. 3. – RUM party – rum

s colou za 25 Kč – DJ Zilvar
Sobota 10. 3. – RUM party II. –

opět rum s colou za 25 Kč – DJ
Mario

BUČOVICE:
Music club Space :
Sobota 17. 3. – ROCKOVÝ

JOSEF – hrají: Šašci v manéži,
Mersibeat, Rain

Začátek 21 hod.

* VOLEJBAL – Vyškov – Pal-
kovice, utkání 2.ligy mužů – so-
bota 10. 3. v 10 a 13 hodin v hale
za parkem.

* BĚH – V rámci akce Sportuj
s námi pořádají TJ LRS Vyškov,
Město Rousínov a další XXVI.
ročník Běhu Drahanskou vrcho-
vinou o cenu starosty Města Rou-
sínova a o cenu Bolka Polívky.
V Rousínově dne 17. března 2012.

Bližší informace: Vlast. Brandýs,
tel.: 737 647 383, 737 425 342

* FUTSAL – Mužstvo FC Pivo-
var Vyškov zve své příznivce na
mistrovský zápas Divize „E“
jižní Moravy na domácí palu-
bovce. Utkání 20. kola se hraje
v pátek 9. 3. ve 20 hodin ve spor-
tovní hale ZŠ Purkyňova Vyškov,
kdy do této haly přijede mužstvo
Žabinští vlci.


