
Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, kamarádům a známým,

kteří se přišli 
dne 7. srpna 2015 naposledy rozloučit

s panem Antonínem Formánkem.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina.

Jiřina Hoffmanová (1927), Otnice † 29. 7.
Leopold Málek (1944), Otnice † 30. 7.
Ing. Karel Čáp (1925), Bučovice † 30. 7.
Jan Voňka (1925), Uhřice † 31. 7.
Jindřiška Klvačová (1920), Vyškov † 31. 7.
Hana Bauchová (1936), Vyškov † 31. 7.
Karel Hájek (1942), Vyškov † 31. 7.
Jaroslav Šperka (1955), Vyškov † 1. 8.
Jarmila Petrůjová (1937), Hostěrádky-Rešov † 1. 8.
Marie Vránová (1943), Slavkov u Brna † 1. 8.
Antonín Vyroubal (1928), Vyškov † 2. 8.
Vladimír Procházka (1927), Rousínov † 2. 8.
Jiří Marada (1937), Rousínov † 2. 8.
Jiří Slouka (1955), Otnice † 2. 8.
David Burian (1980), Vyškov † 3. 8.
Petr Paul (1989), Brno † 3. 8.
Antonín Formánek (1947), Dědice † 4. 8.
prof. RNDr. Zdeněk Zemánek,CSc. (1952), Vyškov † 4. 8.
Božena Křížová (1923), Starý Hrozenkov † 4. 8.
František Mazanec (1943), Bošovice † 4. 8.
Ludmila Hrubá (1926), Marefy † 5. 8.
Marie Klvačová (1925), Chvalkovice † 6. 8.
Vladimíra Maršíková (1922), Vyškov † 7. 8.
Josefa Khůlová (1950), Vyškov † 7. 8.
Karel Kuba (1937), Nížkovice † 7. 8.
Marie Koudelková (1934), Pustiměřské Prusy † 8. 8.
Jan Procházka (1951), Medlovice † 8. 8.
Božena Prokopová (1944), Pustiměř † 8. 8.
Drahoslava Horáková (1946), Lysovice † 8. 8.
Antonín Slabotínský (1940), Milešovice † 9. 8.
Miroslav Smejkal (1938), Mouřínov † 9. 8.
Rostislav Ognar (1951), Slavkov u Brna † 10. 8.
Ludvík Mlčoušek (1943), Nemochovice † 10. 8.

Opustili nás

Dne 7. srpna 2015 oslavila životní jubileum,
70. narozeniny,
paní Vlasta Nečasová.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
z celého srdce přejí
synové s manželkami, vnoučata a rodina
Skácelova.

Dne 14. srpna 2015 oslaví 93. narozeniny naše
milá maminka
paní Růžena Plevová z Vyškova.
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti ze
srdce přeje
dcera Vlaďka a syn Zbyněk s rodinami.

Blahopřání

Loučení žádná, nezbyl nám čas,
jen velká bolest zůstala v nás.
Krásné vzpomínky si na Vás oba
v srdci ponecháme a stále
s láskou vzpomínáme.
Dne 26. července uplynulo
7 roků, kdy nás opustila naše
maminka, babička a prababička
paní Marie Blatná z Bučovic

a dne 2. srpna to bylo 10 roků, kdy od nás odešel manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jaroslav Šimoník z Vyškova.
Za vzpomínky děkují Zdenka a Jarmila s rodinami.

Dne 1. srpna uplynulo 100. výročí narození
pana Stanislava Matouška z Ivanovic na Hané.

Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Smutný je život bez Tebe, den začíná
vzpomínkou na Tebe.
Dne 5. srpna uplynulo 10 let od úmrtí
pana Jaroslava Hejče.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Truchlící rodina.

Co osud vzal, nevrátí, když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.
Dne 8. srpna by se dožila 82 let
paní Marie Šperková z Dědic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Dne 9. srpna jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
paní Zdeňky Kalábové z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Kalábova.

Není dne bez vděčné vzpomínky na šťastný
život s Tebou.
Dne 9. srpna uplynulo již smutných 5 let od
chvíle, kdy nás náhle opustil můj milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Tkadlec z Vyškova. 
Za vzpomínku děkuje
manželka a dcera Libuše s rodinou.

Bolest v srdci neutichá, když odejde nejdražší
co máte, naše maminka.
Dne 10. srpna jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí
naší milované maminky
paní Marie Novákové z Tučap.
S láskou stále vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Dne 13. srpna 2015 tomu je  rok, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka
a babička
paní Marie Šmukařová.
S láskou vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami.

Dne 13. srpna vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Miloš Straka.
S láskou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Očím ses ztratila, v našich srdcích zůstáváš.
Dne 14. srpna uplyne rok od úmrtí naší
milované 
Olgy Smetanové z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Ivan, dcera Petra a syn Ivan s rodinami.

Každý den prožitý po Tvém boku byl krásný
a nezapomenutelný.
Dne 14. srpna by oslavil své 56. narozeniny
„SIR“ pan Milan Pírek.
Vzpomeňte  se mnou na jeho dobré srdce
a veselou povahu.
S láskou a úctou 
Hana.

Vzpomínky

Bez Tebe tatínku se těžko životem kráčí, při
vzpomínce na Tebe slzy do očí se tlačí. Nestihli
jsme Ti sbohem dát a za vše, co jsi pro nás
udělal, poděkovat. Pustý je domov, smutno je
v něm, chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. 
Dne 15. srpna uplyne 7 let, co nás navždy opustil 
pan Jaromír Machát z Královopolských Vážan.
S láskou a velkou bolestí v srdci vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují 
manželka Marie a dcery Iva a Irena s rodinami. 

Jaká nenahraditelná ztráta…
Dne 16. srpna to bude 5 roků, co zemřel náš syn
pan Bruno Beneš.
Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje
maminka.

Dne 16. srpna to budou 4 roky, co nás opustil
manžel a tatínek
pan Roman Tuma. 
Není dne, kdy nevzpomínáme. 
Manželka a děti.

Dne 17. srpna 2015 by se dožila 90 let
paní Hedvika Vančurová.
Za tichou vzpomínku děkuji.
Dcera Eva s rodinou.

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád
nezapomene.
Dne 18. srpna to bude 24 let, kdy nás navždy
opustil
pan Stanislav Hájek.
Stále vzpomíná
maminka a celá rodina.

Čas utíká a nevrací co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 22. srpna 2015 vzpomeneme 30. výročí, kdy
nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Pila z Rousínova.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene manželka
Vlasta, syn Josef s manželkou  Janou, vnučky
Ivana a Michaela, syn Martin a vnučka Martinka.

Co osud vzal, to nevrací,  i když nám srdce
krvácí. Smutný je domov, prázdno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Dne 22. srpna tomu bude již 15 let, co nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček
pan Jaroslav Zmeškal.
Vzpomínají manželka Marta, dcera Jiřina
s rodinou, dcera Blanka s rodinou a dcera
Martina s rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět…
O to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve
vzpomínkách.
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 1. srpna 2015 opustil
náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, tchán a strýc
pan Jaroslav Šperka z Dědic.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Oznámení

voestalpine PROFILFORM s. r. o. se sídlem ve Vyškově,
dynamicky rostoucí dceřiná společnost mezinárodního koncernu,

která se zabývá výrobou ocelových profilů

hledá pro úsek výroby vhodné kandidáty na pozice

DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY

Očekáváme:
– samostatnou a svědomitou osobnost
– ochotu učit se

Nabízíme:
– stabilní zázemí perspektivní společnosti
– motivující platové ohodnocení
– dlouhodobou perspektivu
– stravenky
– příspěvek na penzijní pojištění
– příspěvek na sportovní aktivity
– dodatkovou dovolenou

V případě vašeho zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným životopisem 
na adresu: voestalpine PROFILFORM s. r. o., Tovární 4, 682 01 Vyškov, 
tel. 517 333 707 nebo na e-mail: 
antonin.novak@voestalpine.com

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor skladu / pily

Náplň práce
• Nakládka a vykládka zboží
• Řezání na pásových a kotoučových pilách
• Balení
• Úklid
• Přejímka zboží
• Vyplňování průvodních dokumentů
• Plnění úkolů nadřízených

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Jeřábnický + vazačský průkaz
• Průkaz na VZV sk. W1
• Praxe ve skladu hutního materiálu minimálně 2 roky
• Orientace v hutním materiálu
• Logické myšlení
• Časová flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Odměna a hodnocení
• Základní mzda – 18–20 000 Kč
• Variabilní složka na bázi měsíční/kvartální podle

KPI – 4 000 Kč
• KPI

– Úkoly nadřízeného
– Počet vychystaných OL
– Cyklická inventura

Kontakní osoba: Ing. Pavel Čuba, e-mail: pcuba@vanleeuwen.cz, tel.: 774 440 865, 
adresa firmy (místo výkonu práce): Van Leeuwen Pipe and Tube, s. r. o., Krátká 753/3b, 
682 01 Vyškov. Životopis elektronicky na e-mail nutností.

Švýcarská strojírenská firma se sídlem ve Vyškově 
hledá k okamžitému nástupu pracovníky těchto profesí:

pro dílnu CNC – provoz soustruh a tříosová frézka
– mistra dílny CNC s praxí a schopnostmi a zkušenostmi s organizací práce dílny
– pracovníka CNC dílny s pracovními zkušenostmi na výše uvedených strojích

pro svařovnu 
– svářeče CO se zkušenostmi v zakázkové výrobě, se svařováním klasické konstrukční

oceli. Nutná zběhlost ve čtení a porozumění výkresové dokumentaci

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

Kontakty: e-mail – info@jmqc.cz
Tel.: 777 648 442, Jana Šebestová, doba k zastižení 9–15 h
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