Blahopřání
Dnes, 16. května, slaví krásné 80. narozeniny
paní Květuše Grošková z Tučap.
Všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let
přeje
manžel a celá rodina.

Dne 21. května 2019 oslaví 80 let
pan Karel Ognar.
Do dalších let vše nejlepší, pevné zdraví
a hodně životního elánu přejí
celá rodina z Vícemilic, Kvasic, Židlochovic
a Bučovic.

Vzpomínky
Dne 2.dubna 2019 by oslavila své
90. narozeniny
paní Vlasta Vičíková ze Slavkova u Brna
a dne 17.května 2019 vzpomeneme 33. výročí
jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají
děti, vnoučata a pravnoučata.
Dne 6. května 2019 to byly 2 roky, co nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc
pan Jaroslav Trnka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Manželka Ludmila s rodinou.

Dne 14. května by oslavil 43. narozeniny
pan Libor Mlčoch.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, Sárinka a celá rodina.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Jak krásné by bylo k narozeninám Ti přát, jak
smutné je u hrobu stát a na Tebe jen vzpomínat.
Dnes, 16. května 2019, by oslavil 70. narozeniny
pan Stanislav Červeňák.
S láskou a bolestí vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dnes, 16. května, jsou to 3 roky, co nás navždy
opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička,
paní Věra Šmelová.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel a děti s rodinami.

Neúprosný osud to nejdražší nám vzal, jen
bolest v srdcích, stesk a vzpomínky zanechal.
Dne 17. května uplynou 4 roky, co nás navždy
opustil náš milovaný syn, vnuk, bratr, strýc
a kamarád
pan Bronislav Kořínek z Bučovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 18. května 2019 uplyne 23 roků od úmrtí
mojí drahé milované manželky, maminky
a babičky
paní Marie Tomešové.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel, syn, dcera a vnučka.
Poděkování všem, kdo na ni s námi vzpomene.

Dne 7. května uplynulo již 20 let od úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Františka Spálovského z Bučovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina.

Čas plyne, vzpomínka zůstává…
Dne 18. května to bude 21 let od úmrtí
paní Josefy Kučerové z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

Dne 7. května by oslavil 60. narozeniny náš
tatínek
pan Luboš Poldauf.
S láskou na něj stále vzpomínáme.
Dcery Maruška, Simona a syn Honza.

Dne 18. května 2019 by se dožil 75 roků
pan Pavel Nociar.
Za tichou vzpomínku děkují a stále vzpomínají
manželka Jana a synové Pavel a Jiří s rodinami.

Jak smutno nám bývá bez Tebe, jak dlouhé chvíle
prožíváme myšlenkami na Tebe. Tolik slov a tolik
vět chtěli bychom Ti říci, sedět s Tebou u stolu
a pohladit Tě po Tvé líci. Odešla jsi náhle a my
nestihli Ti říct, jak důležitá pro nás jsi, jak moc
rádi jsme Tě měli a co vše jsme se od Tebe ještě
naučit chtěli. Tvůj úsměv, Tvá tvář i hlas jako
včera nám to připadá, že spatřili jsme Tě
naposledy, avšak léta plynou stále dál a již tomu bylo 8 dlouhých
let, co naposledy spatřila jsi tenhle svět. Z našeho srdce nikdy Tě
nepustíme a jednou znovu v nebi Tě uvidíme. Buď na nás pyšná,
maminko naše, hlídej náš krok a my Ti slibujeme, že vše, co jsi
nás naučila, vždy v dobrém využijeme.
Dne 10. května 2019 to bylo 8 let, co nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička
paní Alena Vémolová z Vyškova.
S úctou a láskou stále vzpomínají manžel, děti s rodinami
a sourozenci s rodinami.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 11. května to bylo 20 let, co nás opustila
paní Zdeňka Ždímalová z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcery s rodinami.

Dne 13. května to bylo 20 let, co nás navždy
opustil
pan Bedřich Hettfleisch.
S láskou vzpomínají
manželka Zdenka, synové a dcery s rodinami.

Když zemře maminka v srdcích se uhnízdí
smutek a žal. Na celém světě se sotva najde ten,
kdo by jak maminka uměl mít rád.
Dne 19. května uplynou 3 smutné roky, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Věra Mikulášková z Bučovic.
S úctou a láskou stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Moc nám chybíš a nikdy na Tebe nezapomeneme.
Dne 20. května vzpomeneme 20. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Rudolfa Zlámala z Moravských Málkovic.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají….
Dne 20. května by oslavila 50. narozeniny
paní Zdeňka Bartošková z Vyškova.
S láskou vzpomínají
maminka, bratr a sestra s rodinami.

Dne 13. května by se dožil 80 let
pan Alois Kučera z Bučovic.
Stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

Žije dál v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 14. května 2019 jsme vzpomněli 2. smutné
výročí úmrtí
paní Jitky Buriánkové.
Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi.
Manžel a dcery s rodinami.

Opustili nás
Karel Růžička (1976), Čechyně
Petr Šimeček (1979), Vyškov
Božena Sudická (1925), Chvalkovice n/H.
Vítězslav Sotolář (1948), Krásensko
Lubomír Vašíček (1954), Ivanovice n/H.
Jozef Herda (1944), Ivanovice n/H.
Milan Ježek (1958), Bošovice
Ludmila Dvořáková (1956), Ruprechtov
František Kody (1939), Rousínov
Radomír Dobeš (1959), Hlubočany
Lubomír Kouba (1958), Vyškov
Marie Němcová (1940), Krásensko
Drahomíra Španělová (1956), Dědice
Marie Bartáková (1938), Vyškov
Marie Doupovcová (1935), Nemochovice
Danuše Sojáková (1949), Vyškov
Hedvika Rotreklová (1937), Křenovice
Kadra Ravková (1930), Vyškov
Štěpán Pataki (1944), Vyškov
Karel Krupík (1971), Švábenice
Libuše Plevová (1935), Zbýšov
Pavel Slezáček (1951), Kozlany
Vladimír Bakrlík (1952), Orlovice
Ing. Josef Smejkal (1939), Vyškov
Zdeňka Dvořáková (1956), Vyškov
Kamil Šťastný (1971), Ivanovice na Hané
Leo Novák (1926), Bučovice
Marie Bittnerová (1929), Lovčičky
Františka Kučerňáková (1959), Nevojice
Jiří Olša (1957), Hodějice
Jiří Strouhal (1964), Hostěrádky-Rešov
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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 21. 5. 2019 v době 7.30–9.00 hodin
Vyškov – část ul. Krátká, část ul. Sochorova

Dne 21. 5. 2019 v době 9.00–10.30 hodin
Vyškov ul. 9. května, Alšova, B. Němcové, Dr. Janáčka, Hasičská, část
ul. Dědická, část ul. Na Hraničkách, část ul. Havlíčkova, část ul.
II. odboje, část ul. Mlýnská, Jiráskova č. p. 1a, Komenského č. p. 7,
Pod újezdem č. p.13

Dne 21. 5. 2019 v době 10.30–12.00 hodin
Vyškov část ul. Brněnská, část ul. Nosálovská, Michalovecká

Dne 21. 5. 2019 v době 9.00–10.30 hodin
Vyškov – část ul. Brněnská (Kačenec)

Dne 23. 5. 2019 v době 7.30–11.00 hodin
Vyškov – část ul. Tyršova

Dne 23. 5. 2019 v době 11.00–14.30 hodin
Vyškov část ul. Albrechtova, část ul. Dvořákova, část Smetanova
nábřeží, ul. Sokolská, část ul. Tyršova, část ul. Žižkova

Dne 28. 5. 2019 v době 8.00–15.30 hodin
Vyškov ul. Drnovská, K. Kachyni, Luční, Na Sadě, Pod Nemocnicí,
Ve Mlýnku, Stejskalova, část ul. K. Čapka, část ul. Nosálovská,
část ul. Purkyňova
Děkujeme vám za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o.
Společnost ROSTĚNICE, a. s.,
Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
přijme na hlavní pracovní poměr

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
Akce:

sleva 10%

Tel.: 517 367 326, 604 863 437
Dne 13. května by oslavil 75. narozeniny
pan Václav Novák z Dědic.
Stále s láskou vzpomínají
manželka, dcery Marcela, Dagmar a Lenka
s rodinou.

Dne 21. května 2019 by oslavila 100. narozeniny
naše maminka, tchýně, babička a prababička
paní Růžena Miholová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje
rodina Miholova, Novotná a Vémolova.

vyučeného kuchaře – kuchařku
místo výkonu práce Rostěnice
nabídky včetně životopisu zasílejte na e-mail: vranova@rostenice.eu
mobil: 777 710 049

