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Poděkování
Děkujeme všem příbuzným,  přátelům  a známým, kteří se

přišli 12. října 2012 naposledy rozloučit
s paní Marií Jelínkovou.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Děti s rodinami.

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 

HESTEGO a. s., Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov

CHCETE NASTARTOVAT SVOU KARIÉRU
V PERSPEKTIVNÍ FIRMĚ?

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

TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ
PODPORA KONSTRUKCE

VHODNÉ PRO ABSOLVENTA STŘEDNÍ ŠKOLY

Pracovní náplň:
• vedení administrativy oddělení vývoje
• zpracovávání statistických údajů (hodnotící tabulky a grafy apod.)
• správa archívu výkresové dokumentace
• správa databáze Teamcenter
• pomocné konstrukční práce

Požadavky:
• úplné střední vzdělání v oboru strojírenství
• znalost práce na PC (Word, Excel), znalost IS Hélios výhodou
• schopnost týmové práce, ochota udělat vždy něco navíc
• velká samostatnost
• velká odolnost vůči stressu

O naší firmě se více 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

HESTEGO a. s., Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov

TECHNOLOG (LISOVNA KOVŮ)
Požadujeme: • SŠ/VŠ strojního, technického zaměření
                   • Vhodné pro absolventy VŠ strojní
                   • Praxe na podobné pozici 1 rok výhodou
                   • Znalost čtení výkresové dokumentace podmínkou
                   • Znalost procesu lisovacích procesů výhodou
                   • Komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka podmínkou
                   • Pečlivost, spolehlivost, manuální zručnost, organizační schopnost, komunikační

dovednost, týmová spolupráce
                   • Znalost programu pro 3D modelování (Catia, Inventor, Pro-engineer)

Náplň práce:  • Optimalizace výrobních procesů
                   • Analýza a optimalizace opotřebení nástrojů, spotřeby náhradních dílů
                   • Navrhování změn v konstrukci a údržbě nástrojů
                   • Metodické vedení seřizovačů na oddělení

Nabízíme:     • Zázemí a podporu velké nadnárodní společnosti
                   • Dynamické a moderní prostředí s mnoha příležitostmi pro rozvoj a úspěšnou kariéru
                   • Motivující systém odměňování a zaměstnaneckých výhod (měsíční odměny,

5 týdnů dovolené, jazykové kurzy, stravenky, 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., oddělení HR, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov nebo na e-mail: nabor@lear.com.
Tel: 517 577 831.

Chcete získat práci v úspěšné výrobní společnosti?
Hledáte stabilitu a zázemí 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 automobilových interiérů a komponentů. 

Pro výrobní závod ve Vyškově, který vyrábí elektromechanické prvky pro automobilový
průmysl, hledáme aktivní a samostatnou osobnost na pozici:

Zábavy
VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 19. 10. – PEEJAY – DJ

Boris Team
Sobota 20. 10. – Radim Blažek –

Rádio Jih

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 19. 10. – BECHER

LEMOND – za 3 panáky =
dárek – DJ MARIO

Sobota 20. 10. – BECHER
LEMOND – za 3 panáky =
dárek – DJ GEORGE

KROJOVANÉ HODY
V DOBROČKOVICÍCH

Dobročkovští stárci, hasiči a OÚ
srdečně zvou na krojované hody do
Dobročkovic.

Program:
Sobota 27. října 2012 začátek ve 14

hod. na návsi pod lípou
– předání hodového práva starostou

obce
– průvod obcí pro hlavní stárky
– tancování u věnce před hospodou
– zakončení odpoledního programu na

sále.
Ve 20 hodin začátek hodové zábavy

s tradiční pěrovou volenkou, hraje
dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic.

Neděle 28. října 2012
– v 8 hod. ranní mše svatá
– v 10 hod. slavnostní mše svatá 
– ve 14.30 hod. svátostné požehnání

Od 17.00 hod. posezení při skleničce
s cimbálovou muzikou Babí lom ze Sta-
věšic

DÝŇOBRANÍ V DRYSICÍCH
Bystré lišky vás zvou na DÝŇOBRANÍ

v sobotu 27. 10. ve 14 hodin. Můžete si
přinést sebou vlastní dýni a na místě si
vyřezat strašidlo. Můžete se těšit na sva-
řák, koláčky, dýňovou polévku… dále na

odlévání cínu, tesání do dřeva, košíká-
ře… Během odpoledne proběhne ve 14.30
vystoupení dětského folklorního souboru
Klebetníček a ukázka práce Vojtěcha
Molka s pasteveckým psem a zvířaty.

STRAŠIDELNÁ ZOO
Tmavá Zoo… (h)různá strašidla…

prapodivné zvuky… rozblikaná dýňová
světýlka… duchové… o tom bude Stra-
šidelná noc v ZOOPARKU Vyškov. 

Společně s našimi mladými spolu-
pracovníky – žáky ze ZŠ Vyškov, Nád-
ražní 5 – plánujeme pro děti večerní
„strašidelnou cestu“ ZOOPARKEM ve
Vyškově v pátek 2. listopadu. Můžete
přicházet ke startu u vchodu do Zoo
v časovém rozmezí mezi 17.45 a 19.00
hodinou. (Opravdu nechoďte všichni na
začátek, bude tu fronta a zmrznete.)
Doporučený věk je 4–8 let. Děti budou
Zoo procházet bez rodičů v malých sku-
pinkách (cesta trvá asi 10 min). Větším
dětem to nebude odmítnuto, jen po zku-
šenostech víme, že nám v minulosti
starší účastníci hrdinně slovně i fyzicky
napadali naše strašidla. Vstupné 20 Kč.

Pokud nám dýňová strašidla vydrží,
mohou si je prohlédnout i menší děti
s rodiči v sobotu (3. 11) a v neděli (4. 11.)
od 18.00 do 19.00 hod. Vstup zdarma.

ZOOPARK Vyškov a DG Studio
– Peter Formánek

pořádají v sobotu 27.10. od 11.00 do
16.00 hodin a v neděli 28.10. od 11.00
do 14.00 hodin jedinečnou carvingovou
exhibici NA OSTŘI(Í) NOŽE. Ojedinělá
příležitost vidět dekorativní vyřezáváni
z ovoce a zeleniny. Řezbáři z Čech,
Moravy i Slovenska, vítězové prestiž-
ních tuzemských a světových soutěží
v tomto oboru, vám předvedou své umě-
ní ve stodole Hanáckého statku. Přijďte
se podívat a vyzkoušet svou tvořivost.
Nože a lžičky s sebou. Dýně zajištěny.
Akce se koná i za nepříznivého počasí.

DROGA A JÁ
Srdečně vás zveme na setkání s lid-

mi, kteří prožili drogovou či jinou
závis lost. Součástí programu budou
svědectví (životní příběhy), písně, krát-
ké poselství z Bible, nabídka pomoci.
Následuje možnost osobních rozhovorů
a poradenství. Setkání proběhnou
v rámci bohoslužeb 21. října 2012 v 9.30
hodin ve Vyškově v Křesťanském cen-
tru, Lípová 2 a v 16.00 hodin v Ivano-
vicích na Hané, malý sál MěÚ, Palac-
kého náměstí. Pořádá Apoštolská
církev Vyškov a Ivanovice na Hané.
Vstup zdarma. Bližší info: Jiří Pospíšil,
739 600 008, www.ac.vys.cz, www.aci-
vanovice.webnode.cz

ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVUJÍ
Český zahrádkářský svaz – ZO „SOU-

KROMNÍCI“ ve Vyškově vás zve na 14.
zahrádkářskou VÝSTAVUv sobotu
avneděli 20.–21. 10. 2012 od 9.00 do 17.00
hod. ve Střední odborné škole ve Vyškově,
Komenského 7. Poradenská služba, expo-
zice sortimentu ovoce ze ZS Lysice a od
p. Buzrly zMor. Žižkova, prodejní výstava
bonsají pana Navrátila z Manerova, pre-
zentace ZO Českého svazu včelařů Vyš-
kov 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. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Srdečně vás zveme na mezinárodní
výstavu obrazů Pravdivost – Soucit –
Snášenlivost, která putuje po celém světě
již od roku 2004 a od té doby navštívila
více než 40 zemí. Výstava bude k vidění
ve velkém výstavním sále od 23. 10. do
8. 11. 2012, vernisáž proběhne v úterý
23. 10. 2012 v 16.00 hodin.

MÓDNÍ SHOW
MKS Vyškov si vás dovoluje pozvat na
MÓDNÍ SHOW, která proběhne 18. 10.
v Sokolském domě. Vstupenky jsou již
vpředprodeji, dále bude možné vstupen-
ku koupit i na místě. http://www.vstu-
penky.vyskov-mesto.cz/

CHCETE SI ZAZPÍVAT?
Smíšený pěvecký sbor SUŠIL Rousínov
hledá zájemce o sborový zpěv, může
i ženy, věk nerozhoduje. Zkoušky jsou
každé pondělí v 18 hodin v malém sále
Záložny v Rusínově. Více na
www.spssusil.estranky.cz

DDM VYŠKOV ZVE
19. října 2012 VYŠKOVSKÁ SVĚ-

TÝLKA – 18.00 hod. na Masarykově
náměstí, lampiónový průvod s družinou
Plamínkové královny, u DDM ohňová
a bubenická šou, šermířské vystoupení
a další atrakce. • 24. října 2012 Máme
rádi zvířata – další zábavná akce se zví-
řaty z DDM na Dětském dopravním
hřišti ve Vyškově; jízda na koních,
kolech, motokárách, koloběžkách, sou-
těže o ceny, opékání špekáčků, péče
o zvířata, canisterapie. • 25.–26. října
2012 Podzimní prázdniny v sedle.

Hledáme vedoucí do výtvarného
a horolezeckého kroužku

MEZINÁROSNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
V IVANOVICÍCH
Kino Ivanka v Ivanovicích na Hané zve
na Mezinárodní festival outdoorových
filmů, který se koná 23.–27. 10. 2012.
Jedná se o festival cestopisných, dobro-
družných, extrémních a adrenalinových
filmů odehrávajících se v přírodě, mnoh-
dy v nehostinných podmínkách. Jedi-
nečnost festivalu spočívá ve skutečnosti,
že filmy si na nic nehrají, to co divák
vidí, je skutečnost, která se odehrála.
Podrobný program naleznete na strán-
kách města: www.ivanovicenahane.cz

Dne 22. října oslaví své krásné 90. narozeniny 
paní Josefa Netopilová z Bučovic.
Do dalších let hlavně hodně zdraví, životního
elánu a lásky
přejí vnuci s rodinami.

Dne 23. října oslaví 75. narozeniny
paní Valerie Růžičková z Bučovic.
Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.
Dcera Vala s manželem, vnoučata a Tonda.

Blahopřání

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 16. října 2012 to byly dva roky od úmrtí
pana Karla Spáčila.
Dne 22. října 2012 by se dožil 68 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná 
manželka Jarmila, dcera Helena a dcery Alena
a Dana s rodinami.

Kdo ji znal, vzpomene, kdo ji měl rád,
nezapomene.
Včera, 17. října 2012, tomu byl rok, kdy od nás
navždy odešla
paní Zdeňka Lukešová.
S láskou vzpomínají
manžel František, syn Jaroslav a dcera Ivana
s rodinou.

Dnes, 18. října, by se dožila naše milá maminka
a babička
paní Marie Neplechová 96 let
a 24. října uplyne už 10 let od jejího odchodu.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
syn Marian s manželkou, vnučky Kamila
aVeronika s rodinou.

Dne 19. října to bude 10 roků od úmrtí 
paní Marie Celé.
Stále vzpomínají
dcery a syn s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 20. října vzpomeneme
6. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
paní Boženy Menouškové
z Vyškova.
Dne 27. června to bylo 6 let,
co zemřel její manžel
pan Josef Menoušek.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje
syn Josef a dcera Eva s rodinami.

Tvé srdce, maminko, zůstane navždy s námi.
Bude nám žehnat na cestu, kterou už jdeme
sami.
Dne 24. října to bude rok, co zemřela naše
maminka a babička
paní Marie Večerková.
S láskou vzpomíná
dcera Zdeňka s rodinou.

Nejdražší na světě je srdce matky, kdo ztratil ji, chudý je.
Dne 24. října tomu bude rok, co nás navždy opustila
paní Marie Večerková z Terešova.
S láskou vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Miluše Nebojsová (1925), Staré Hvězdlice † 7. 10.
Jarmila Cimbálková (1929), Bučovice † 9. 10.
Josef Vágner (1947), Kučerov † 9. 10.
Antonín Laštůvka (1934), Letonice † 10. 10.
Karel Steiner (1937), Drnovice † 11. 10.
Vlasta Chovancová (1926), Vyškov † 12. 10.
Zdeněk Červeňák (1954), Topolany † 13. 10.
Josef Volša (1921), Bošovice † 13. 10.
Alice Přikrylová (1958), Pustiměřské Prusy † 14. 10.
Miroslava Hrazdílková (1936), Křižanovice u Bučovic † 15. 10.
Marie Ševečková (1925), Rašovice † 15. 10.
Josef  Lysý (1951), Kozlany † 16. 10.
Ivo Zdražil (1932), Slavkov u Brna † 16. 10.

Opustili nás


