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Dne 14. ledna tomu bylo 8 roků, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a prababička
paní Marie Mostovská. 
Dne 28. ledna by se dožila 76 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají
dcera Alena a syn Karel.

Vzpomínáme….
Před 20 lety, dne 28. ledna 1999,
nás opustili
pan Josef Kolmačka, narozen
1908, z Krásenska
a před 19 lety
paní Božena Kolmačková,
narozena 1908.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Dne 3. února uplynulo 7 let od úmrtí naší
milované manželky, maminky a babičky
paní Olgy Bubeníkové zVyškova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina.

Dne 5. února 2019 jsme vzpomněli již 4. výročí
úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana Břetislava Sanetrníka zVyškova-Brňan.
Dne 9. února 2019 by oslavil své 80. narozeniny.
Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi.
Manželka Milada, dcera Jana a syn Břetislav
s rodinami.

Čas plyne jako voda, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 6. února 2019 uplynulo 11 roků, co nás
navždy opustil
pan Lubomír Motal.
Stále vzpomíná
manželka a děti.

Dnes, 7. února 2019 je to 7 roků, co nás navždy
opustil
pan Pavel Synek z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomínají
manželka Rudka, syn Pavel a vnuk Petřík.

Dnes, 7. února, je to už 14 roků, co nás opustil
pan David Naller.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dnes, 7. února, je to 25 roků od úmrtí 
pana Rostislava Volného zVyškova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Synové Rostislav a Jiří s rodinami.

Jak krásné by bylo k narozeninám Ti přát, jak smutné je
u hrobu stát a na Tebe vzpomínat.

Dne 8. února 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Miloše Hepila.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 9. února by oslavil svoje 49. narozeniny můj
syn, bratr, tatínek a strýc
pan Vojtěch Vinklar ze Slavkova u Brna.
Bohužel 15. dubna 2016 tragicky zemřel.
Za tichou vzpomínku děkuje
máma a bratr Saša.

Vždy jsi nám rozdával humor a vtip. S veselou
náladou žilo se líp. Do dáli zazníval Tvůj hlasitý
smích. Ten nás u srdce hřál, ať bylo teplo nebo
padal sníh.
Dne 10. února uplyne 3. smutné výročí, kdy nás
opustil
pan Jaroslav Medek zVyškova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje
manželka a synové s rodinami.

Dne 10. února 2019 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil
pan Gabriel Grmela ze Zelené Hory.

Stále vzpomínají
dcery Marie, Gabriela a syn Petr s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 11. února 2019 tomu bude 9 let, co zemřel
pan Josef Kolmačka zVyškova,
narozen 23. 11. 1931.
Za vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe
zapomněli.
Dne 11. února 2019 uplyne 7 let od úmrtí
pana Jozefa Ružbašana zVyškova.
Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínky
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.....
Dne 12. února tomu bude 15 let, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a teta
paní Ludmila Vitoulová z Nemotic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Josef a syn Mirek s rodinou.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Dne 12. února uplyne 14 let, co nás opustil můj
manžel, náš tatínek a dědeček
pan Zdeněk Kovařík z Ivanovic na Hané.
Vzpomínají
manželka, syn a dcery s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě měl
rád, vzpomíná dál.
Dne 13. února vzpomeneme již 24. výročí ode
dne, co nás opustil náš syn, bratr, švagr a strýc
pan Karel Škraňka zVyškova.
Za vzpomínku děkují
rodiče a sestry s rodinami.

Dne 15. února 2019 to bude 13 roků, co nás
navždy opustil
pan Miloslav Kratochvíl z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomíná
dcera Lenka s rodinou.

Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich
srdcích žije dál.
Dne 16. února uplyne 10. výročí od úmrtí mého
manžela
pana Oldřicha Hrdy.
Stále vzpomínají
manželka, syn a dcery s rodinami.

Vzpomínky
Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi
šťastné, jsou v našich srdcích ukryté, jsou
hluboké a krásné.
Dne 19. února by se dožil 77 roků 
pan František Myslivec.
Dne 31. března vzpomeneme 8. výročí  úmrtí.
S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá….
Dne 20. února 2019 tomu bude 10 let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček
pan Ing. Lubomír Jílek.
S láskou a úctou vzpomínáme a za tichou
vzpomínku všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.
Manželka, syn, dcera s rodinou a vnuk
Dominik.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

kteří se dne 2. února 2019 přišli rozloučit
s paní Blaženou Procházkovou ze Švábenic.

Za projevy soustrasti a květinové dary děkuje
syn a dcery s rodinami.

Děkujeme všem pracovníkům pečovatelské služby Paprsek
za profesionální a lidský přístup v péči o našeho strýce

pana Jindřicha Vystrčila.
Marcela a Jindra Minařikovi.

Stanislav Gregor (1936), Rostěnice † 27. 1.
Ľubica Bušovská (1947), Rousínov † 28. 1.
Karel Vilímovský (1961), Ivanovice na Hané † 28. 1.
Zdenka Musilová (1936), Ruprechtov † 29. 1.
Jarmila Koutná (1936), Vyškov † 29. 1.
Jana Kulíšková (1948), Vyškov † 29. 1.
Blažena Procházková (1936), Švábenice † 29. 1.
František Horák (1929), Bučovice † 30. 1.
Miroslav Kunčík (1955), Vyškov † 30. 1.
Josef Adamec (1931), Dědice † 30. 1.
Marie Zavíralová (1932), Vážany † 31. 1.
Jindřich Vystrčil (1938), Nemojany † 1. 2.
Marie Račanská (1936), Drnovice † 1. 2.
Ing. František Kaláb (1932), Vyškov † 1. 2.
Mgr. Peter Mindek (1954), Vyškov † 2. 2.
Jaroslava Rešková (1948), Nesovice † 2. 2.
Vladimír Hanák (1953), Letonice † 3. 2.
Marie Jančíková (1936), Vyškov † 3. 2.
Anna Hrdová (1929), Vyškov † 3. 2.
Zdenek Navrátil (1948), Podivice † 4. 2.
Ing. Karel Lochman (1938), Rousínov † 4. 2.
Stanislav Sedlák (1931), Račice
Marie Černíková (1931), Mouřínov † 5. 2.

Opustili nás

Zhodnocení trhů: vyšší počet dní, víkendy i moderní stánky

Návštěvníci ocenili vánoční
výzdobu, vyřezávaný betlém,
historický kolotoč, zpřístupně-
ní radniční věže, atraktivnější
kulturní program nebo zvonič-
ku pro štěstí. A z toho plynoucí
vánoční atmosféru. „Základem
je, abychom se v předvánočním
čase setkávali a popovídali si.
Naším záměrem bylo oživit
centrum města a přispět právě
k vzájemnému setkávání Vyško-
vanů. A to se podařilo. Pozitivní
reakce nás pochopitelně těší.
Nejenže předčily naše očekává-
ní, ale především jsou velkou
motivací do další práce. Vý -
znamnou změnou bylo, že pro-
dejci neodjížděli v odpoledních
hodinách, ale díky programu
měli důvod zůstat do večer-
ních hodin,“ zdůraznila místo-
starostka Vyškova Karin Šul-
cová. 

Vedení radnice vnímá potře-

bu vizuálně jednotného stylu
trhů. Tomu opět pomohou
zastřešené prodejní stánky.
Osmnáct kusů, které město
kupovalo v roce 2011, už ovšem
dosloužilo. Zejména kvůli opa-
kované demontáži. „Aby byly
letošní trhy ještě lákavější
a přitažlivější nejen svým pro-
gramem, ale celkovým vzhle-
dem, začínáme o jejich podobě
diskutovat už nyní. V průběhu
roku nakoupíme nové a kvalit-
nější prodejní stánky, které
podpoří ucelený dojem předvá-
noční atmosféry. V rozpočtu
máme na nákup stánků zhruba
900 tisíc korun. Ty současné
jsou už ve velmi špatném stavu.
Je nutné si uvědomit, že se na
náměstí montovaly mnohdy
také na velikonoční trhy, na
srpnovou pouť nebo zářijové
Dny evropského dědictví,“ zmí-
nil vyškovský místostarosta

Roman Celý. Rád by, aby pro
nadcházející advent byly stán-
ky i vánočně nazdobené. 

Nejenže budou letošní vánoč-
ní trhy opětovně končit ve
večerních hodinách, ale budou
delší i co do počtu dní. Nakonec
potrvají od pondělí 9. do pondě-
lí 23. prosince. „Řekli jsme si
hned na začátku, že nechceme
pouze týden. Trhy budou tedy
trvat 15 dní. Změnou tak bude
i to, že budou probíhat také
o víkendech. Chceme tím
pádem rozšířit program
a pozvat další populární uměl-
ce. S výběrem budeme opět
myslet na všechny věkové sku-
piny,“ přislíbila místostarostka
Vyškova. 

V plánu je také rozšíření svě-
telné výzdoby radnice i věže
a dnes už vzrostlejších stromů
na náměstí. „Myslet budeme
také na naše místní části,“
doplnila místostarostka Šulco-
vá. Pozornost znovu přitáhne
ibetlém z lipového dřeva. „Sjeho
tvůrcem Tomišem Zedníkem
jednáme o doplnění betlému
o další postavy,“ prozradil

vyškovský místostarosta Josef
Kachlík.

Novinkou má být také pose-
zení, případně pultíky k odlo-
žení nápojů. „Pokusíme se
vymyslet také nějaká topidla na
zahřátí lidí. Líbí se nám i další
nápady Vyškovanů. Zkusíme
zabezpečit vratné kelímky, čímž
nebudou tak přeplněné koše
a zároveň odlehčíme přírodě od
zbytečných odpadů. Hodláme
dál podporovat stánky s ruko-
dělnými výrobky a se sortimen-
tem tradičního vánočního zbo-
ží. Jednoduše chceme, aby
návštěvníci na trzích našli to,
kvůli čemu na ně přišli,“ sdělil
místostarosta Kachlík. Připom-
něl, že tématem k řešení je také
posílení elektrické sítě. 

Za oživení kulturního pro-
gramu je rád i starosta města
Karel Jurka. „Nejsme Brno
nebo Olomouc, nemůžeme dělat
zázraky, ale jsem rád, že v lec-
čems jsme Vyškovanům vyšli
vstříc. Pevně věřím, že nadchá-
zející trhy pro ně budou ještě
atraktivnější,“ uzavřel vyškov-
ský starosta. (mko)

S těmi loňskými jsou Vyškované nadmíru spokojení. Ačkoliv
bylo na jejich přípravu po podzimních komunálních volbách velmi
málo času, vydařily se. Řeč je o tradičních vánočních trzích. Vedení
radnice už nyní debatuje nad jejich podobou pro letošní rok a nej-
různější návrhy a podněty Vyškovanů k jejich dalšímu vylepšení
vnímá. 

JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO
Od 11. 2. do 15. 2. – ke každé vstupence

krmení pro zvířátka zdarma. V pondělí
11.2. pro vás otevíráme novou expozici
,,Les“ ve 2. patře Hanáckého statku. Zve-
me vás také k návštěvě výstavy obrazů
Ladislava Pořízky Fantastická zvířata.
Vernisáž výstavy se uskuteční 8. února
od 17 hodin. Výstava potrvá do 31. 3.

CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY 
V ZOO PARKU 

Sál Hanáckého statku – vždy ve
čtvrtek od 17.00 hodin – vstupné 40 Kč

14. 2. od 17 hodin – Írán – Lenka Hra-
balová – Démonizovaný a téměř zapo-
menutý Írán se v posledních letech stal
nejdříve destinací dobrodruhů apo nich
začali přicházet i cestovatelé a turisté.
Pokud ale stále nevíte, co si otéto tajemné
zemi prodchnuté historií myslet, nevá-
hejte přijít na přednášku, jejímiž tématy
budou nejen kultura a historie, ale také
politika, gastronomie a pár cestovatel-
ských rad. 

21. 2. od 17 hodin – Zimbabwe a delta
Okavango – Kateřina Chauveau – Prů-
jezd autem problematickým, ale krás-
ným Zimbabwe až po mohutné Viktorii-
ny vodopády. Místní obyvatelé je výstižně
přezdívají „Hřmící kouř“. Jedinečné
safari v méně navštěvované Botswaně.
Botswana nabízí jedinečnou možnost
vodního safari na řece Chobe. Kdo by si
nechal ujít projížďku na loďce se stády
slonů anosorožci doslova na dosah ruky!
A pro ty, kteří nebudou mít ještě dost
zážitků, se jen kousek dále otevírá delta
řeky Okavango a její pověstné vodní
kanály skrývající neuvěřitelné přírodní
bohatství. Jeden z nejbohatších a nej-
rozmanitějších ekosystémů Afriky. Pře-
suneme se malým letadélkem do centra
opravdové divočiny orozloze 15 000km2.
Staňte se svědky lovu lvů a hodování
hyen v jejich přirozeném prostředí…

POZVÁNKA
DO VYŠKOVSKÉ HVĚZDÁRNY

V úterý 12. února od 17 hodinse bude-
me toulat sluneční soustavou spolu s dět-
mi a maňáskem Ufounkem v programu
Ufounek cestuje po sluneční soustavě.
Program je určený pro děti od 5 let, na
své si přijdou i dospělí. Místa si prosím
rezervujte na tel 602 59 62 09.

JARNÍ DÍLNIČKY V MUZEU VYŠKOV
PTAČÍ KRMÍTKO – Úterý 12. února

2019 v 9.00, 13.00 a 15.00 hodin – Víte,
jak pohostit v zimě ptáčky a čeho se
při krmení vyvarovat? Přijďte do expo-
zice Příroda Vyškovska, poznejte zimní
hosty ptačích krmítek a vyrobte si svoje
ptačí krmítko. Maximální počet dětí ve
skupině 15, rezervace možná na tel.
č. 601 117 616. Vstupné: 40 Kč, zahrnuje
materiál na 1 výrobek a prohlídku expo-

zice, doprovod – vstupné do expozice
40 Kč, snížené 20 Kč

VĚJÍŘ – Středa 13. února 2019 v 9.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
a 16.00 hodin – Vějíře byly nepostrada-
telným doplňkem dam ve společnosti
i prostředníkem komunikace. Přijďte si
prohlédnout výstavu Smím prosit?,
vyrobte si vlastní vějíř a naučte se tajnou
řeč vějířů. Vstupné: 30 Kč, zahrnuje
materiál na 1 výrobek a prohlídku výsta-
vy, doprovod – vstupné na výstavu 40Kč,
snížené 20 Kč

VALENTÝNSKÁ DÍLNA – Čtvrtek
14. února 2019 v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00 a 16.00 hodin –Vlastnoruční
dárek potěší nejvíce! Přijďte si nazdobit
keramické nebo perníkové srdce a obda-
rujte ty, které máte rádi. Vstupné: 30 Kč,
zahrnuje materiál na 1 výrobek, dopro-
vod – zdarma

VLNĚNÍ – Pátek 15. února 2019
v 9.00, 13.00 a 15.00 hodin – Probuďte
svoji fantazii a přijďte si z ovčího rouna
vytvořit vílu hebkou jako obláček nebo
si uplstěte přívěšek. Vhodné pro děti od
9 let, max. počet dětí ve skupině 15, rezer-
vace možná na tel. č. 601 117 616. Vstup-
né: 40 Kč, zahrnuje materiál na 1 výro-
bek, doprovod – zdarma

FOTBALOVÝ PLES V DĚDICÍCH
Sportovní spolek Dědice, z. s. zve fot-

balisty, kamarády a přátele fotbalu
a všechny občany Dědic a sousedních
obcí na Fotbalový ples vsobotu 2. března
2019 do sálu Vojenského klubu VA Vyš-
kov-Dědice, (rest. U krále Jana Lucem-
burského) začátek ve 19.30 hodin. Vstup-
né smístenkou 150Kč, ktanci aposlechu
hraje Cimbálová muzika Morava a DJ
Radim Blažek. Tombola. Prodej vstupe-
nek s místenkou v prodejně Květinka
(vedle pošty v Dědicích) nebo volejte na
telefon 736 731 153.

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
TJ Sokol Vyškov srdečně zve širokou

veřejnost na tradiční maškarní veselici,
sokolské Šibřinky, které se uskuteční 23.
února od 20 hodin v prostorách Sokol-
ského domu. K tanci i poslechu hraje
hudební skupina IMPULS. Zajištěno
občerstvení abohatá tombola. Předpro-
dej v Infos Vyškov

HASIČSKÝ BÁL V NESOVICÍCH
SDH Nesovice vás zve na IV. HASIČ-

SKÝ BÁL dne 16. 2. 2019 od 20 hodin
v KD Nesovice. K tanci a poslechu hraje
skupina Šiška z Vracova. Bohatá tombo-
la, tradiční půlnoční překvapení. Cena
150 Kč, v předprodeji 130 Kč. Předpro-
dej: LINE CZ nebo tel.: 608 304 669.

POJĎTE HRÁT TENIS
Tenisový klub Vyškov pořádá NÁBOR

DĚTÍ 5–7 let. Info na tel.: 777 640 002.
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