
Poděkování
Mému kamarádovi Miroslavu Štefkovi, který mě v sobotu,

6. června, pozval na oslavu svých 50. narozenin do Želče touto
cestou moc děkuji. Celá oslava včetně ohňostroje a filmu 

byla velkolepá a perfektní. 
Víťa

Je to již 30 let, co Šimi spatřil tento svět, vyrašil
v krásný květ. Kolik ještě můžem znaků?
Hlavně ať to není drahý!
Přejí borci z irské!

Dne 13. června oslaví své 90. narozeniny
paní Věra Modlitbová z Vyškova.
Naše milá babičko,  zvonky zvoní, svět se směje
a každý z nás Ti štěstí přeje.
Také zdraví, dobrou náladu a spokojenost do
dalších let ze srdce přejí
dcera, syn, vnoučata s rodinami a pravnoučata.

Dne 17. června oslaví 70. narozeniny naše
milovaná maminka, babička a prababička
paní Magdalena Cerková.
Všechno nejlepší do dalších let přejí
dcery s rodinami.

Blahopřání

….a když mě budete potřebovat, prostě si jen
v srdci zašeptejte mé jméno…. Budu tam.
V měsíci červnu uplynou 2 smutné roky, co nás
navždy opustil
pan Lukáš Řezník z Ivanovic na Hané.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
maminka, Luboš, sestra Martina a Michaela
s rodinou.

Dne 6. června uplynulo 20 roků od úmrtí naší
maminky
paní Evy Borkové.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Odešla, jak osud si přál, ale v našich srdcích
žije dál.
Dne 11. června to je 7 let, co nás opustila naše
maminka a babička
paní Ema Mikešová.
S láskou vzpomíná
Syn Ondra s manželkou a vnučkami Katkou
a Petruškou.

Dne 12. června by se dožil 75 let náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Lubomír Cerk.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. června 2015 si připomeneme 5. smutné výročí, kdy nás
navždy opustila naše maminka a babička

paní Růžena Štěpánková z Rousínova.
Stále vzpomínají

dcera Jana a syn Stanislav s rodinami.

Dne 13. června 2015 by se dožila krásných 
100 let naše maminka, babička, prababička
paní Alžběta Jakubisová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
dcera Marie s manželem, vnučky Iveta a Marie
s rodinami.

Dne 13. června uplynou smutné 3 roky, co nás
navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček
pan Alois Čtvrtníček z Drnovic.
Za vzpomínku děkují
dcery a syn s rodinami.

Dne 14. června vzpomeneme nedožitých 80 let
pana Arnošta Neckaře z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 14. června uplyne 10 roků, kdy nás opustil
pan PhDr. Ing. Miloslav Černý.
Za vzpomínku děkují
manželka a syn Richard s rodinou.

Dne 15. června 2015 uplyne již 30 roků od úmrtí
mého milovaného manžela, našeho tatínka
a dědečka
pana Josefa Kalvastera
a dne 21. června 2015 by se dožil 75 roků.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti Marta, Josef, Darina s rodinami
a syn Zdeněk s přítelkyní Monikou.

Zhasly Tvoje oči, zmlkl Tvůj hlas, měl jsi rád
život i nás.
Dne 15. června 2015 uplynou 4 roky, kdy nás
navždy opustil
pan Alois Švéda z Křečkovic.
Kdo  jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jiřina, děti Lenka a Mirek
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínky

Kdo v rdcích žije, neumírá…..
Dne 15. června uplynou 2 roky, co nás navždy
opustila
paní Karla Trávníčková.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manžel a synové s rodinami.

Dne 15. června to bude  rok, co nás navždy
opustila
paní Jarmila Sýkorová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstanou.
Dne 16. června tomu bude 1 rok, co nás navždy
opustil 
pan Antonín Ševčík z Královopolských Vážan. 
Vzpomíná
manželka, syn s rodinami, vnoučata
a 4 pravnoučata. 
Všem, kteří vzpomínají s námi, děkujeme. 

Dne 17. června 2015 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil
pan Miloš Zouhar.
Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Vzpomínky

Jiří Bartman (1939), Mouřínov † 2. 6.

Ludmila Hrubá (1932), Holubice † 2. 6.

Alena Doupovcová (1954), Vyškov † 2. 6.

Františka Střeštíková (1918), Hrušky † 3. 6.

Marie Petrášová (1932), Bučovice † 5. 6.

Vlastimil Fianta (1959), Velešovice † 6. 6.

Antonie Šarounová (1940), Rychtářov † 6. 6.

Božena Žouželová (1930), Hrušky † 7. 6.

Bohumír Provazník (1924), Pustiměřské Prusy † 7. 6.

František Hnilička (1957), Milešovice † 8. 6.

Josef Vlach (1926), Vícemilice † 8. 6.

Josefa Jeřábková (1924), Velešovice † 9. 6.

Opustili nás

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 22. 6. 2015 od 9.30 do 14.30 hodin
Ivanovice na Hané, ul. Tyršova – část od ul. Komenského, pravá strana
směr Chválkovice

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

Strojírny Bohdalice, a. s., Bohdalice 63, okres Vyškov
Jsme na trhu od roku 1907

Pro rok 2015 jsme zvýšili mzdu o 6 %

Strojírny Bohdalice, a. s., společnost s více než 100letou tradicí,
hledá následující profese:

Mistr výroby 
Požadavky:
• SOU/ SŠ/ VŠ strojírenského směru
• dobrá znalost práce na PC 
• znalost svářečské problematiky, svářečské vzdělání a praxe výhodou
• dobrá znalost technické dokumentace, znalost technologie svařování výhodou
• technické myšlení 
• praktická zkušenost s vedením zaměstnanců ve strojírenské výrobě min. 1 rok

podmínkou
• dobré komunikační, argumentační a organizační schopnosti
• schopnost odolávat stresovým situacím

Frézař na konvenčních strojích 
– vhodné pro důchodce 2–3 dny v týdnu
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru – popřípadě možno nahradit praxí
• praxe v oboru frézování
• znalost čtení výkresové dokumentace
• technické myšlení a prostorová představivost
• práce na konvenčních strojích

Svářeč (TIG výhodou)
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• platné svářečské oprávnění
• zkušenosti a praxe ve zpracování korozivzdorných ocelí metodou TIG a MIG/MAG

výhodou 
• znalost čtení výkresové dokumentace
• v případě zájmu možnost rozšíření TIG a MIG/MAG zkoušek

Operátor svařovacího robota
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• znalost práce na PC
• svařování metodou MIG/MAG, TIG výhodou
• platné svářečské oprávnění 
• praxe při svařování uhlíkových ocelí
• znalost čtení výkresové dokumentace

U všech profesí požadujeme spolehlivost, samostatnost, časovou flexibilitu.
Nástup možný ihned.

Nabízíme:
➢ práce v zajímavé a moderní oblasti nových technologií
➢ nadstandardní finanční ohodnocení a výkonové odměny
➢ perspektiva ve společnosti s více jak stoletou tradicí
➢ hlavní pracovní poměr + pracovní smlouva na dobu neurčitou
➢ týden dovolené navíc
➢ příspěvek na kapitálové životní pojištění 
➢ dotované stravování, podniková jídelna
➢ příspěvek při narození dítěte
➢ odměna při dosažení životního jubilea
➢ odměna u příležitosti výročí nepřetržitého trvání pracovního poměru ve spo-

lečnosti 

Zájemci se hlásí na personálním oddělení – tel.: 739 534 080, 517 326 625,
517 326 611 nebo na elektronické adrese: drahomira.zabloudilova@strobo.cz

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.

Ždánská 987, 685 01 Bučovice
Tel.: 517 380 820 • Fax: 517 380 831

přijme

PRACOVNICI NA OBČASNOU VÝPOMOC
Náplň práce:
– úklid a výdej obědů

Vhodné pro ženy na MD a důchodkyně.

Své životopisy zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na
e-mail: h.srolerova@dina-hitex.com 

Požadujeme:
– potravinářský průkaz
– dobrý zdravotní stav
– aktivní přístup k práci
– spolehlivost


