Blahopřání

Vzpomínky

Dne 10. dubna oslavila své krásné
životní jubileum 100. narozeniny,
naše milá maminka, babička
a prababička,
paní Věra Štefková z Drysic.
Touto cestou Ti chceme milá
maminko poděkovat za
vychování a lásku. Jsi sluníčko,
které září, naděje, kterou rozdáváš,
na všechny se usmíváš.
K tvým krásným narozeninám Ti přejeme hlavně zdravíčko,
radost z vnoučat a pravnoučátek, ať ještě dlouho zůstaneš mezi
námi a jsi stále taková jaká jsi.
To Ti z celého srdce přejí
synové Jiří, Ivan a Jenda s rodinami, vnuci Jirka, Pavlík, Ivo,
Saša, Michal, vnučka Ivetka a pravnoučátka Pavlík, Honzík,
Matýsek a pravnučky Michalka, Leonka, Lucinka a Zuzanka.

Jen vzpomínky nám zůstaly na
roky kdysi šťastné, jsou v našich
srdcích ukryté, jsou hluboké
a krásné.
Dne 25. dubna to byl 1 rok, kdy
nás nečekaně opustila
paní Zdeňka Zaoralová z Orlovic
a 22. března uplynulo již 15 roků
od úmrtí jejího manžela
pana Aloise Zaorala.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Dne 22. dubna se dožil krásných 90 let
pan Jaroslav Adamec z Dědic.
Mnoho zdraví, štěstí a životního optimismu mu
ze srdce přejí
manželka Anna a synové Josef a Jaroslav
s rodinami.

Dne 24. dubna oslavila 90. narozeniny naše maminka, babička
a prababička
paní Žofie Tomanová z Rousínova.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání přejí
dcera Hana a syn Petr s rodinami.
Dne 2. května oslaví kulaté 80. narozeniny můj
manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Stanislav Štefánek z Klobouček.
Hodně štěstí, zdraví a životního elánu přejí
manželka, syn Stanislav a dcera Lenka
s rodinami.

Vzpomínky
Dne 30. března jsme vzpomněli nedožité
92. narozeniny
pana Františka Gottvalda z Vyškova
a dne 6. května uplyne 11 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Bez slova rozloučení odešel jsi tiše spát, kytička
a vzpomínka Ti napoví, kdo měl Tě rád.
Dne 31. března to bylo10 let, kdy od nás navždy
odešel náš drahý syn, bratr, tatínek a dědeček
pan Milan Vymazal z Rousínova.
Za vzpomínku s námi děkujeme.
Maminka, bratr, dcera a vnuk.
Den 3. duben 2020 se stal naším nejsmutnějším
datem.
Uplynul těžký rok od chvíle, kdy už není mezi
námi náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a bratr
pan MVDr. Zdeněk Marek.
Moc nám všem chybíš. Nebylo dne bez
vzpomínky na Tebe.
Za vzpomínky Vás – přátel a známých – děkuje za
celou rodinu
manželka Sylva.
Dne 18. dubna to bylo 24 let, co nás navždy
opustila
paní Zdeňka Fajčíková z Vyškova.
Za vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

Milovaní lidé zůstávají v našich srdcích navždy.
To je jediné místo, kam ani smrt nemůže.
Dne 19. dubna jsme vzpomněli nedožité
65. narozeniny
pana Jiřího Šebesty ze Snovídek.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Markéta s rodinou, syn
Jiří a rodina Krátká.
Kdo žije v myslích svých drahých, nezemřel,
jenom je daleko.
Dne 20. dubna jsme si připomněli nejen 5 let, co
nás opustil strýc a bratr
pan Antonín Přibilík z Vyškova,
ale i den jeho 81. narozenin.
Vzpomíná rodina.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají….
Dne 21. dubna jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí
pana Zdeňka Mrazčinského.
Stále vzpomínáme.
Manželka a děti s rodinami.

Neplačte drazí, že odcházím spát, jak pokynul mi
osud. Ve věčné noci bude se mi zdát, že žiji sVámi
dosud.
Dne 24. dubna by oslavil 75. narozeniny náš
manžel a tatínek
pan Miloslav Moučka.
Vzpomínají
manželka Vlasta a syn Michal.

Těžko se loučilo, těžké je se smířit s tím, že lásku,
kterou jsi rozdával, už dál nemůžeš šířit.
Dne 25. dubna už to byl dlouhý 1 rok, co nás
náhle opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
s velkým srdcem, bratr, strýc, tchán, kolega,
kamarád,
pan, doc. Ing. Jaromír Mareš, CSc. z Vyškova.
Všem, co vzpomenou s námi, děkujeme.
Manželka Marie, syn Václav s rodinou, dcera
Lucie s rodinou a syn Jaromír s rodinou.
Všechny měl jsem rád a chtělo se mi žít, osud
však jinak chtěl, já musel odejít.
Dne 25. dubna to bylo 5 roků, co nás opustil
pan Josef Plhal z Hamilton.
S láskou vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinami.
Dne 13. dubna to bylo 20 roků, kdy nás opustili
Josef a Marie Plhalovi.
Stále vzpomínáme.
Rodina Plhalova.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska
a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 26. dubna uplynuly 2 roky, co nás navždy
opustil
pan František Staněk.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jana, syn a dcera a s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
Dne 26. dubna to bylo 5 roků, co nás opustil
pan František Matoušek.
Stále vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinami.

Tolik jsi miloval život a s námi chtěl jsi být…
Dne 26. dubna jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí
našeho syna
pana Radka Křivánka.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče, sestry Monika, Veronika a vnoučata
Adámek, Matyášek a Natálka.
Dne 26. dubna uplynul již 1 rok ode dne, kdy
navždy odešel můj manžel
pan Mgr. Marian Neplech.
Všem nám moc chybí.
S láskou a vděčností vzpomínají
manželka Alena, dcery Kamila a Veronika
s rodinou.
Nikdy nejde zapomenout na toho, který nám moc
schází.
Dne 27. dubna jsme vzpomněli 5. smutné výročí
úmrtí
pana Jiřího Urbana, pplk. v.v.
S láskou a bolestí v srdcích stále vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.
Neplačte mnoho nade mnou, ať mohu klidně
spát, Bůh pokynul, já za ním jdu, muselo se tak
stát.
Dne 27. dubna by oslavil 50 roků náš milovaný
syn a bratr
pan Miloslav Moučka.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Maminka a bratr.
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 27. dubna uplynulo 20 let, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Jaroslav Mostovský.
S láskou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.
Kdo v srdcích žije – neumírá
Dne 30. dubna by se dožil 80 roků
pan Jan Žanda.
Dne 30. června si připomeneme 9. výročí, co nás
opustil.
Stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinou.
Dne 1. května vzpomeneme 25. smutné výročí,
kdy nám navždy odešla naše drahá
manželka, maminka, babička a prababička
paní Jaroslava Skývová z Rousínova.
Vzpomíná
manžel, dcera Jana a syn Josef s rodinami.

Dne 3. května vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí
pana Lubomíra Kouby.
S láskou vzpomínají
manželka Zdeňka, dcera Kateřina, syn Jan,
vnoučata Filip, Lukáš, Natálka a babička Jiřina.

Vzpomínky
Jak samozřejmé, když tu s námi milovaný člověk
je. Jak bolestivé a beznadějné, když náhle odejde.
Dne 4. května vzpomeneme 3. výročí, kdy nás
navždy opustil můj milovaný manžel
pan Miroslav Müller z Drnovic.
S láskou vzpomíná
manželka se svou rodinou.
Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe
vzpomínky zůstávají.
Dne 4. května uplyne 50 let od úmrtí
pana Oldřicha Žižky.
S úctou a láskou vzpomínají
rodiny Žižkova, Bastlova a Bychlova.

Dne 5. května uplyne již 12 roků, kdy navždy od
nás odešel
pan Oldřich Masař.
S láskou vzpomíná
manželka Marie a dcera Iva s rodinou.

Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich
srdcích žiješ stále dál.
Dne 8. května vzpomeneme 19. výročí, kdy nás
navždy opustila naše maminka a babička
paní Zdena Veselá z Drnovic.
Za tichou vzpomínku děkuje a stále vzpomíná
dcera Zdena s rodinou.

Poděkování
Rád bych chtěl poděkovat všem občanům obce Drysice, kteří
osobně nebo písemně popřáli mé mamince
paní Věře Štefkové k jejím 100. narozeninám.
Zejména bych chtěl poděkovat panu starostovi a všem
zastupitelům obce Drysice za krásné blahopřání v novinách
a hudební blahopřání v místním rozhlase.
Dále také děkuji sokolům, zahrádkářům a SDH Drysice.
Za celou rodinu
syn Ivan.
Touto cestou chceme poděkovat příbuzným, přátelům,
kamarádům, známým a všem ostatním, kteří se dne 16. dubna
přišli rozloučit s maminkou, babičkou, prababičkou, paní
Drahomírou Šáškovou a děkujeme za slova soustrasti
a květinové dary.
Dcera Vladimíra s celou rodinou
Touto cestou bychom chtěli poděkovat praktické lékařce paní
MUDr. Lence Kozílkové a zdravotnickému personálu
vyškovské nemocnice oddělení Covid a CNP pod vedením paní
prim. MUDr. Andree Babjakové. Děkujeme za veškerou péči,
kterou věnovali do poslední chvíle naší mamince paní Libuši
Dostálové.
Synové s rodinami.

Opustili nás
Bohumil Novák (1956) , Brankovice

† 7. 4.

Cristian Binder (1955), Rostěnice

† 10. 4.

Drahomíra Šášková (roz. Gregorová) (1920),
Chvalkovice na Hané

† 11. 4.

Milan Zemánek (1927), Milonice

† 12. 4.

Oldřich Dvořák (1948), Rousínov

† 12. 4.

Ludmila Hanáková (1924),Vyškov

† 13. 4.

Marie Bezrouková (1931), Olšany

† 13. 4.

Radoslav Verner (1940), Vyškov

† 13. 4.

Alena Sojebová (1956),Vyškov

† 13. 4.

Ludmila Musilová (1939), DD Nové Hvězdlice

† 13. 4.

František Novotný (1945), Kloboučky

† 15. 4.

Jaromír Kopeček (1944), Kloboučky

† 15. 4.

Anna Chmelařová (1942), Bučovice

† 14. 4.

Marie Žáková (1937), Podomí

† 17. 4.

Jaroslav Dadák (1963),Vyškov

† 17. 4.

Anna Harásková (1931),Vyškov

† 17. 4.

Vlasta Héčová (1936), Vyškov

† 17. 4.

Václav Novotný (1931), Opatovice

† 18. 4.

Ivanka Pospíšilová (1942), Bučovice

† 18. 4.

Alena Šmerdová (1942),Vítovice

† 19. 4.

Marta Novotná (1936), Bohdalice

† 19. 4.

Alois Čtvrtníček (1960),Vyškov

† 20. 4.

Metoděj Klučka (1934), Vyškov

† 20. 4.

Božena Andrejší (1958), Ivanovice na Hané

† 21. 4.

Josef Piták (1965), Kobeřice

† 21. 4.

Josef Vondřich (1952), Vyškov

† 22. 4.

František Panák (1934), Křižanovice u Vyškova

† 22. 4.

Marie Burdová (1946), Pístovice

† 23. 4.

Libuše Dostálová (1939), Vyškov

† 23. 4.

Anna Štéblová (1936), Vyškov

† 24. 4.

Koloman Slezák (1949), Dědice

† 25. 4.

Marie Trněná (1926), Chvalkovice u Bučovic

† 18. 4.

Jan Štěrba (1941), Brankovice

† 23. 4.

Josef Macalík, (1941), Černčín

† 25. 4.

