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Marie Roštinská (1925), Radslavice † 18. 9.
Karel Tužín (1932), Holubice † 18. 9.
Alois Hadra (1927), Tučapy † 19. 9.
Božena Kosová (1928), Vyškov † 19. 9.
Bohumil Štarha (1946), Vyškov † 19. 9.
Zdenka Zbořilová (1922), Pustiměř † 19. 9.
Miloslav Novák (1948), Terešov † 20. 9.
Oldřich Hromek (1931), Manerov † 21. 9.
Jitka Svobodová (1924), Královopolské Vážany † 21. 9.
Josef Krejčíř (1929), Hostěrádky-Rešov † 22. 9.
Jan Kovařík (1940), Letonice † 22. 9.
Miroslav Machálek (1943), Nemotice † 22. 9.
Jaromír Novák (1939), Drnovice † 22. 9.
Jozefina Reinkeová (1926), Vyškov † 22. 9.
František Stuchlík (1950), Letonice † 23. 9.
Ladislav Vlček (1941), Brno † 23. 9.
Lidmila Spáčilová (1926), Slavkov u Brna † 24. 9.

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 15. 10. 2012 od 7.30 do 13.30 hod.
Vypnutá oblast:
Rousínov, ul.: Trnečkova, Krejčířova, U cihelny
Slavíkovice, ul.: Šíby, Zábraní, Mlékařská,
Kovářská, Hlinky, Napr. Krále od kaple pravá
strana směr Rousínov
Děkujeme vám za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o.

Pozvánky

KONCERT BAROKNÍ HUDBY
V sobotu 6. říjnav 16 hodin se v býva-
lé synagoze na vyškovském náměstí
uskuteční benefiční koncert barokní
hudby v podání souboru Brněnská
Camerata. Koncert se koná pod
záštitou nadace Tři brány.
CYKLUS PŘEDNÁŠEK „MUŽI A ŽENY –
PARTNEŘI, NEBO RIVALOVÉ“
Centrum pro rodinu Vyškov srdečně
zve na přednášky s besedou. Vždy
ve čtvrtek od 17.00 hodin v prosto-
rách Domu dětí a mládeže. 4. 10.
Rozdíly v komunikaci mezi muži
a ženami, 18. 10. Manželské mýty,
15. 11. Aby nás děti spojovaly
a nerozdělovaly a 29. 11. Nezastu-
pitelná role otce v rodině. Více na
www.cprvyskov.webnode.cz.

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 28. 9. – JOKER – DJ Boris

TEAM
Sobota 29. 9. – Radim Blažek –

Rádio Jih
GRANADA BAR:
– každý pátek a sobotu hraje DJ

Edit a hosté.
U PRCKA:
Pátek 28. 9. FRISCO PARTY –

dejte si 3 friska s dárkem, DJ SLU-
NÍČKO

Sobota 29. 9. FRISCO PARTY –
večer plný supermuziky s DJ. SLU-
NÍČKO

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene. 
Dne 29. září by se dožil 80 let
pan Jaroslav Novák.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera s rodinou a pravnouček.

Dne 30. září 2012 uplyne 5 roků, kdy nás opustila
naše maminka a babička
paní Květoslava Konečná.
S láskou v srdci stále vzpomíná
manžel a dcera s rodinou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Již není mezi námi, slyšet jeho hlas, nám zůstalo
jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás
všechny rád.
Dne 30. září tomu bude rok, co nás navždy opustil
můj manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan prof. Ing. Karel Novák, DrSc z Bučovic.
S láskou vzpomínají
manželka Jana, dcery Jana, Alena a syn Karel
s rodinami.

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří
ho milovali.
Dne 1. října by se dožil 63 let
pan Bohumil Šumpela.
S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku všem
děkuje 
manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 2. října vzpomeneme 19. výročí úmrtí
paní Anny Jelínkové z Lulče.
S úctou vzpomínáme.

Dne 3. října 2012 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Ing. Jana Pospíšilíka
a dne 18. října 2012 vzpomeneme
10. výročí úmrtí jeho otce
pana Jana Pospíšilíka z Ivanovic
na Hané.
Stále vzpomíná celá rodina a děkuje
všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínky

Dne 26. září se dožila krásných 60 let
paní Hana Navrátilová.
Hodně štěstí a zdraví ze srdce přejí
synové Petr a Pavel s rodinami, dcera Jana
s rodinou, maminka a babička.
Pusinku posílají vnoučata Honzík, Pavlínka,
Adélka a Tomášek.

S kytičkou v ruce jdeme Ti přát. Za lásku,
dobrotu Tobě poděkovat.
Dne 29. září oslaví 70. narozeniny
pan Bořivoj Sedláček z Vyškova.
Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví,
štěstí, spokojenost a radost z vnoučat.
Manželka, dcery Lenka a Radka s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 20. září uplynulo 10 let od úmrtí
pana Františka Klvače z Dědic.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Odešlas maminko neznámo kam, vzpomínky po
Tobě zůstanou nám. Vzpomínky krásné maminko
milá, Ty, která jsi vždycky pro nás jen žila.
Dne 25. září 2012 by se dožila 78 roků naše
maminka, babička a prababička
paní Emilie Loubalová z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají
dcera Milena a synové Ladislav a Libor s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají, kdo Tě znal,
nezapomene.
Dne 26. září to bylo 6 roků, co zemřel
pan Pavel Zámečník z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 26. září 2012 uplynulo 10 roků od úmrtí
mého manžela
pana Ladislava Zapletala z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka.
Všem, kteří na něj vzpomenou, děkuji.

Život je poznání, loučení a vzpomínání.
Dnes, 27. září, před 95 lety se narodil
pan Antonín Salát z Nesovic.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
Děkujeme všem, kdo na mistra krejčího
nezapomněli.

Dne 27. září by se dožil 60 let
pan Bohumil Novák z Ivanovic na Hané
a 2. října vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí.
Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou,
jak krutý sen. Byl jsi plný života, Tvá mysl plná
snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
S bolestí v srdci vzpomíná
manželka, dcera Iva a synové Tom a Adam.

Dnes, 27. září, je to rok, co zemřel 
pan Valentin Bihari z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina.

Čas plyne, ale zapomenout nelze.
Dne 28. září to bude rok, co zemřel
pan Ing. Pavel Halla.
S úctou a vděčností vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Život jde dál, jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 28. září vzpomeneme 2. výročí, kdy nás
navždy opustil 
pan Zdeněk Pospíšil.
Stále vzpomíná
manželka a synové Zdeněk a Jan s rodinami.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest
zanechal jsi v nás. Vzpomínky na Tebe v srdcích
si zachovají, kdo rádi Tě měli, jako my, stále
vzpomínají.
Dne 29. září uplyne 25 let, kdy nás nečekaně
opustil můj milovaný a nenahraditelný syn
a bratr
Radek Chalupa.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka a bratr Marek.

Vzpomínky

Blahopřání


