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Dne 5. července by oslavila 52. narozeniny
paní Helena Schýbalová, roz. Konrádová.
Dne 26. července uplynou 3 roky od jejího
úmrtí.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 17. července vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Anny Gallové z Vyškova.
Dne 25. července vzpomeneme její nedožité
96. narozeniny.
Vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 5. července uplynulo již 24 let, kdy nás
nečekaně opustil náš manžel, tatínek a dnes už
i dědeček, náčelník PDA a principál
divadelního souboru Netrdlo,
pan Ing. pplk. Zdeněk Řehka.
Kdo jste jej znali a měli rádi, zavzpomínejte
s námi. Třeba i u jeho kamenné desky
v kolumbáriu hřbitova města Vyškova (č. 191).
Manželka a dcery Aneta a Veronika s rodinou.

Dne 17. července uplyne 1 rok, kdy nás navždy
opustila
paní Miloslava Večerková.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel, děti s rodinami a syn Tomáš.

Dne 6. července jsme vzpomněli 15. výročí,
co nás navždy opustila
paní Vlasta Němcová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodiny Pinkova a Němcova.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 7. července by oslavil
pan Roman Lukášek
své 54. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná
partnerka Simona.
Kdo jste měli Romana rádi, věnujte mu, prosím,
svoji vzpomínku.
Děkujeme za cestu, kterou jste
s námi šli. Za ruce, které tolik
pomáhaly. Děkujeme za to, že
jste byli. Za každý den, který
jste s námi žili.
Dne 10. července jsme
vzpomněli 15. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky
paní Marie Formánkové
a 11. srpna tomu bude 36 let, co nás opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan Eduard Formánek.
Stále vzpomíná rodina Groškova a Formánkova.
Dne 10. července jsme vzpomněli 3. výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka, strejdy, bratra
pana Františka Tyityise z Drysic.
S úctou a láskou v srdci stále vzpomínají
dcery Petra s přítelem a Michala, vnoučata Erik
s přítelkyní, Petra a Nikola, sestry Vlasta
a Marie s rodinou.
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 11. července jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava Matuly.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.
Dne 14. července by se dožil 90 roků
pan Jan Rosák z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Růžena a synové Jan a Miloš
s rodinami.

My nikdy se již neshledáme, ale zapomenout
nemůžeme.
Dne 14. července 2020 by se dožil 92 let
pan Jiří Wolf z Rousínova.
S láskou vzpomínají
manželka Ada, dcera Dagmar s manželem
Tomášem a vnoučata Martina a Tomáš.
Dne 14. července to bylo 6 let, co nás navždy
opustil
pan Bedřich Vaněk.
Stále vzpomínají
manželka, syn Igor a syn Petr s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Dne 16. července vzpomeneme 11. výročí úmrtí
naší maminky, babičky, prababičky
a praprababičky
paní Vladimíry Alturbanové z Vyškova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Synové Vladimír a Zdeněk s rodinami.

Dne 16. července uplyne 8 roků od úmrtí mé
manželky, naší maminky a babičky
paní Ludmily Hladké z Dědic.
Stále vzpomínají
manžel Miroslav, dcery Ludmila a Miroslava
s rodinami a syn Vlastimil s přítelkyní.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 17. července by se dožil náš tatínek
a dědeček
pan Jindřich Spisar
96 roků.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Dana s rodinou.

Dne 17. července by se dožil 90 let
pan Josef Jelínek ze Lhoty.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Jiří, Pavel a Petr s rodinami.

V sobotu, 18. července 2020, uplyne 9 roků
od chvíle, kdy navždy
odešel můj manžel
pan Karel Večeřa…..
Manželka Drahoslava s rodinou.
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Dne 29. července vzpomeneme 6. výročí úmrtí
našeho syna
pana Miloslava Cigánka.
Vzpomeňte s námi.
Rodiče, dcery, bratr.

Poděkování
Děkujeme příbuzným, přátelům, spolužákům, známým a všem
ostatním, kteří se dne 26. června 2020 přišli s námi naposledy
rozloučit s naším manželem, tatínkem a dědečkem
panem Ing. Bohumilem Kratochvílem.
Rovněž děkujeme za projevy účasti a květinové dary.
Manželka a děti s rodinami.
Rádi bychom poděkovali rodině a všem smutečním hostům,
kteří se přišli naposledy rozloučit s naší milovanou zesnulou,
paní Marií Zahradníčkovou.
Zvláštní poděkování pak patří paní Marušce Hrubé za krásná
a procítěná slova během smutečního obřadu.
Za zarmoucenou rodinu
dcera Marcela a synové Jan a Jiří.
Děkuji všem zaměstnancům Charity Vyškov, kteří mi pomohli
s péčí o moji manželku v době její nemoci.
Dále chci poděkovat všem přátelům a známým,
kteří se dne 1. 7. 2020 naposledy přišli rozloučit s mojí
manželkou paní Jiřinou Dvořákovou.
Manžel s rodinou.

Opustili nás
Dne 18. července uplyne 10 roků,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Miroslav Pliska.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 19. července uplyne 5 let, co nás náhle
opustila naše drahá
paní Boženka Hezinová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Nikdy na Tebe nezapomeneme!
Manžel Ivan a synové Jarek, David a Radek.

Kytičku na hrob přineseme, svíčku zažehneme,
na Tebe maminko nikdy nezapomeneme.
Dne 19. července by se dožila 100 roků
a 23. října vzpomeneme 17. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Anna Taušová.
S láskou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.
Dne 20. července uplyne 10 let od úmrtí
paní Marie Matouškové.
S úctou a láskou vzpomínají
syn a dcera s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 22. července vzpomeneme 21. výročí úmrtí
pana Josefa Klíče z Vyškova.
Za vzpomínku děkuje
rodina Klíčova a Mynaříkova.

Jen kytičku na hrob Ti dáme a tiše s láskou na
Tebe vzpomínáme.
Dne 23. července uplyne rok od úmrtí
paní Valerie Smutníkové z Lysovic.
Za tichou vzpomínku děkují
vnučky Marcela a Martinka, synové Antonín,
Miroslav a Martin.
Velké bolesti jsou němé…
Dne 24. července uplyne neskutečných 20 roků
od úmrtí
pana Jaroslava Hanáka z Vyškova.
Děkujeme všem, kteří s námi stále vzpomínají.
Manželka Miluše, Ema a Pavel s rodinami.

Naše oči Tě nevidí, srdce Tě stále hledá,
Tvůj úsměv všem schází a ten nám nikdo nedá.
Dne 25. července to bude 1 rok, co nás opustila
paní Ludmila Sommerová.
S láskou vzpomínají
manžel František, synové Libor a František
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
V sobotu, 25. července, uplyne 14 roků
od chvíle, kdy nám navždy
odešla naše maminka,
paní Marie Cingelová….
Dne 2. července 2020 by oslavila své
82. narozeniny…
Dcery Lenka a Renáta s rodinou.

Jan Jedlička (1956), Milešovice
Jan Cenek (1948), Hrušky
Libuše Černá (1936), Rousínov
Jan Trávníček (1957), Marefy
Zdenka Šestáková (1944), Marefy
Anna Bébarová (1955), Drnovice
Jaroslava Bastlová (1950), Drnovice
Anna Hladilová (1959), Kroužek
František Luska (1932), Rychtářov
Jan Florián (1932), Nesovice
Martin Červenka (1941), Vícemilice
Stanislav Chromý (1956), Habrovany
Božena Grycová (1934), Drnovice
Emilie Charousová (1939), Orlovice
Marie Kadaňková (1937), Habrovany
Gabriel Dian (1968), Vyškov
Vladimír Divácký (1951), Hostěrádky-Rešov
Ing. Josef Posolda (1954), Nesovice
Miroslava Kulhánková (1963), Šaratice
Josefka Pořízková (1946), Lysovice
Jarmila Měšťánková (1930), Hostěrádky-Rešov
Jiří Setinský (1941), Vyškov
Věra Zachrlová (1943), Vyškov
Miroslav Obendrauf (1942), Dětkovice
Emilie Kolbábková (1928), Vyškov
Elena Vránová (1946), Drnovice
Alena Tobolíková (1956), Vyškov
Ludmila Kalousková (1933), Vyškov
Martina Mazalová (1973), Otnice
Josef Rőssner (1944), Švábenice
Josef Růžička (1933), Nové Sady
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Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
POZVÁNKY NA VÝSTAVY
DO ŠVÁBENIC
Každou neděli od 2. srpna do 1. listopadu jsou otevřeny výstavy: Vlastivědné
muzeum: NAŠE PIVOVARY aneb Dobré
pivo, ženy hezké, to jsou dary země české… Zdokumentováno je 330 našich
pivovarů klášterních, městských a soukromých.
Muzejní galerie betlémů– stálá výstava 1 740 betlémů, Kostelní muzeum –
stálá expozice umění z 18. a 19. století
z pozůstalostí kostela a fary. Otevřeno je
od 13 do 17 hodin.Vstupné dobrovolné.
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
HOLUBÍ POŠTA
Dovolujeme si vás pozvat do vyškovského muzea na další novou výstavu
Holubí pošta, která je k vidění v Galerii
Orion od 3. 7. do 30. 8. 2020.
Holub je považován za jeden z nejstarších živočišných druhů, které si člověk ochočil. Během tisíciletí vzájemného
soužití se naskytlo mnoho situací, kvůli
kterým se stal pro lidi nepostradatelným
partnerem. A právě vzájemný vztah člověka a holuba je základním mottem celé
výstavy.Ve své první části přibližuje fenomén holubí pošty, od jejich počátků ve
starověku přes znovuobjevení ve středověku až po využití v moderních válečných konfliktech 19. a 20. století. Poukazuje tak na vyspělé civilizace starověku, které tyto pozoruhodné opeřence
oceňovaly pro jejich rychlost, vytrvalost
a výjimečný orientační smysl. Další části
výstavy přibližují prostředí, ve kterých
se různé druhy holubů vyskytují. Malý
opeřenec je na výstavě připomenut nejen
jako doručovatel zpráv či „fotošpion“,
ale i jako součást náboženských systémů
nebo symbol mírového hnutí. Těšíme se
na vaši návštěvu!
Výstava nabídne také velkou dětskou

hernu o čtyřech herních zónách s kostičkami Seva®, BLOK®, Mosaic Maxi,
Combi Car a Disco. Na pokladně zámku
si budou moci návštěvníci zakoupit nové
stavebnice aSEVA® dílky. Navíc se všichni návštěvníci mohou zapojit do soutěže
o dvě Stavebnice Seva. K tomu stačí jen
vyplnit anketu, kterou obdrží při vstupu
na výstavu a která se týká exponátů.
Výherce losujeme 16. srpna.
VÝSTAVA SVĚT MODELŮ
V MUZEU BUČOVICE
Srdečně vás zveme na novou výstavu
Svět modelů do Muzea Bučovice.
Modelářství je nejen koníčkem jdoucím skrze generace, ale také činností,
při níž musí být člověk obdařen zručností,
trpělivostí a smyslem pro detail.To vše je
vlastní skupině modelářů z Vyškovska,
kteří své výtvory sestavují již desítky let
nebo se této zábavě věnují celoživotně.
Své modely vystaví nejen členové Hanáckého klubu plastikových modelářů, ale
také další amatérští modeláři, kteří své
„poklady“ dosud veřejně neprezentovali.
Modely především vojenských letadel
a bojové techniky nyní představí v Muzeu
Bučovice. Návštěvníci si prohlédnou
výtvory nejen plastové, ale také z balzového dřeva nebo z papíru. K vidění budou
statické modely různých velikostí, ale
také funkční letadla s RC ovládáním.
Doprovodný program k výstavě:
Prázdninová tvořivá dílna
Staňte se leteckým konstruktérem
a vytvořte si vlastní házecí letadélko!
Tvořivá dílna bude probíhat od úterý
do pátku 8.00–11.00, 13.00–16.00.Vstupné:
30 Kč (v ceně materiál na jedno letadélko
a prohlídka výstavy Svět modelů, doprovod 30 Kč – v ceně prohlídka výstavy).
Skupiny nad 10 osob prosíme o rezervaci minimálně 2 pracovní dny předem
na tel. č. 702 013 811
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