i10 pouze AUTO-PYTELA Vyškov, mimořádně za 198 800 Kč, volejte 517 334 157
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KARNEVAL V LULČI
Sbor dobrovolných hasičů v Lulči
a Maják – SVČVyškov vás zvou na Karneval s pohádkovými postavami, který
se koná v sobotu 16. března 2019 od
14.30 do 16.30 hodin v sokolovně Luleč.
Program: promenáda masek, diskotéka,
soutěže a hry. Vstupné: dospělí 40 Kč,
děti 30 Kč. Karnevalová tombola.

Dne 11. března uplynulo 13 let od úmrtí
pana PhDr. Jiřího Homoly.
S láskou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 18. března by se dožil 70 let
pan Josef Verosta z Bučovic.
Stále vzpomínají
rodina Verostova a Surovcova.

Roky utíkají jako voda, zdá se to být jako dnes,
stále zní ta bolestivá slova, že jsi odešla
a nevrátíš se zpět.
Dne 11. března by oslavila naše milovaná
maminka, teta, švagrová
paní Ilona Štoudková své 47. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají
přítel Marcel, Marcela a Markéta s rodinami
a děti Natálka, Matěj a Lukáš s rodinou.

Jen kytičky na hrob ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 18. března to bude rok, co nás opustil
pan Jaroslav Čihák.
Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. března 2019 jsme si připomněli
nedožité 84. narozeniny
pana Rudolfa Němce.
Stále s láskou vzpomínají
manželka a synové.

Dne 13. března to bylo 15 let, co zemřel
pan Alois Kocman, hostinský a vedoucí kina
v Rašovicích.
Vzpomeňte s námi.
Rodina.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je
stejně hluboká.
Před rokem, 19. března, nás opustila naše drahá
manželka, maminka, babička a prababička
paní Bedřiška Főrsterová.
Kdo byl milován není zapomenut.
Vzpomíná
manžel, syn a dcera s rodinami.
Odešel, ale navždy zůstal v srdcích těch, kteří
ho měli rádi.
Dne 19. března 2019 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Josefa Homoly z Nemojan.
S láskou vzpomínají
manželka Marie, syn Josef a dcera Jana
s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Jenom ten, kdo v životě ztratil to nejdražší ví,
kolik bolesti a žalu v srdci zůstává.
Dnes,14. března, je to 10 smutných let,
co zemřela naše milovaná maminka a babička
paní Marie Mikulášková.
S láskou stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem děkují
dcera a syn s rodinami.

Dne 20. března to bude 5 roků, co nás opustil
pan Stanislav Kapounek.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera a synové s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dnes, 14. března, je to 6 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Jan Ambros z Rychtářova.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 20. března 2019 to bude 10 smutných let,
kdy nás náhle opustila
Ing. Lucie Miklicová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

Osud byl příliš krutý, když Tě nám, maminko,
vzal, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dnes, 14. března, je to 36 let od úmrtí naší
milované maminky, babičky a prababičky
paní Marie Petrželové z Pazderny.
S láskou vzpomínají
dcera Alena, Helena a syn Vlastimil s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy
však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 15. března to bude 11 let, co nás navždy
opustila
paní Mgr. Jana Beranová, roz. Kotábová.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče, dcera Sofie, bratr Petr, sestry Petra
a Jaruška se svými rodinami.
Dne 16. března 2019 vzpomeneme 9 let, co nás
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Mikeš.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy
nesmíří…
Dne 16. března 2019 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
pana Ladislava Štěpána z Rostěnic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.
Ruku Ti už tatínku, nemůžeme dát, abychom Ti
k narozeninám mohli blahopřát. Jen kytičku
květů na hrob položíme, tichounce se
pomodlíme a s láskou a úctou vzpomínáme.
Dne 17. března by oslavil své 75. narozeniny
pan Jaroslav Hádra z Ivanovic na Hané.
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, za
vzpomínku děkují manželka Jana, děti Alena,
Jana a Jaroslav s rodinami.
Vzpomínka v srdci neumírá…
Dne 17. března 2019 uplyne 6 let, kdy od nás
navždy odešla naše maminka a babička
paní Drahomíra Zástěrová.
Za všechny pozůstalé
dcera Eva s rodinou.

V našich srdcích jsi stále s námi.
Dne 18. března 2019 uplyne 9 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Poláček z Bučovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Julie a synové Libor a Jiří s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát a se slzou
v oku stále vzpomínat.
Dne 20. března 2019 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Zdeňka Hanáka z Křenovic.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Opustili nás
Zdeněk Sedláček (1934), Bučovice
Zdeněk Svoboda (1948), Vyškov
Mgr. Miloslava Konečná (1948), Ivanovice n/H.
Jiří Reška (1955), Ivanovice n/H.
Stanislav Štark (1931), Opatovice
Ludmila Oprchalová (1929), Chvalkovice u Bučovic
Ludvík Světinský (1936), Rousínov
Marie Kocourková (1932), Ivanovice n/H.
Anežka Doupovcová (1935), Ivanovice n/H.
Josef Mikulášek (1939), Bučovice
Růžena Humplíková (1936), Lhota
Ilona Vymazalová (1967), Vyškov
Luděk Luska (1960), Lhota
Helena Štefková (1928), Pařezovice
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MEMORIÁL JANA PROCHÁZKY
Okresní výbor ČVS aVolejbal Vyškov
pořádají v neděli 17. března 20198. ročník
Memoriálu Jana Procházky – volejbalový
turnaj družstev mužů okresního přeboru
okresu Vyškov. K uctění památky
významné osobnosti volejbalového hnutí
naVyškovsku.Turnaj se koná ve sportovní
hale v Rousínově, začátek v 9 hodin.
NEMOJANSKÁ SLIVOVICIÁDA
ZO ČZS Nemojany si vás dovoluje
pozvat na Nemojanskou slivoviciádu.
Akce proběhne 23. března od 16 hodin
v prostorách sokolovny v Nemojanech.
Vstupné činí 80 Kč a v ceně je zahrnuta
ochutnávka soutěžních vzorků a hudba
k tanci i poslechu.
POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU
Spolek SLOVAN vás srdečně zve
16. 3. 2019 do KD v Nových Hvězdlicích
na večerní posezení s cimbálovou muzikou Stupavou z Dolních Bojanovic. Od
20 do 22 hodin koncert CM Stupava,
od 22 hodin volná zábava s reprodukovanou hudbou. Vstupné 100 Kč.
K pití vše zajištěno a něco na zub se
nebojte donést.
POZVÁNKY DO ZOO PARKU
Sobota 16. 3. – Veselice na statku
od 13.00 prodej zabijačkových specialit, historický kolotoč
od 14.00 čarodějné dílničky pro děti,
malování na obličej, kejklířské vystoupení, žonglérská dílna'. Prodej včelích
produktů, koláčů, koblížků…
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKYVZOO
Sál Hanáckého statku – vždy ve
čtvrtek od 17.00 –vstupné 40 Kč
14. 3. od 17 hodin – Kolumbie – Markéta Krafková
Kolumbie v současné době vítá turisty s otevřenou náručí a jako jediná ze
zemí Jižní Ameriky není dosud zasažena masovou turistikou. Politické změny
umožnily zlepšení politické situace
v zemi a Kolumbie je otevřená milovníkům historie a přírody.Tento kus světa nabízí vysoké hory, koloniální
památky, krásná písčitá pobřeží a teplé
moře. Tyrkysové vody Karibiku lemují
bílé písečné pláže. Část země zaujímají
vysoká pohoří a vulkanická pásma, část
země přechází v úrodné nížiny, tropické
lesy, políčka kukuřice a ospalé indiánské vesnice. V deštných pralesech jsou
ukryté starobylé indiánské chrámy.Tato
přírodní rozmanitost spolu s kombinací
španělských a indiánských prvků obdarovala Kolumbii velkým kulturním,
přírodním i historickým bohatstvím.
21. 3. od 17 hodin – Patagonie –
Sandra Špačková
Jihoamerická Patagonie se rozkládá
mezi Argentinou a Chile. Toto rozsáhlé
území skrývá nespočet přírodních krás.
Uvidíme pampu i ledovce, vydáme se na
trek k majestátnímu Fitz Royi i do NP
Torres del Paine, na známý trek zvaný
“W”. Doprovázet nás budou místní tučňáci magallenští. Putování zakončíme
v nejjižnějším městě světa Ushuaia. Průměrná hustota osídlení Patagonie jsou
2 obyvatelé na 1 km2 - no není to ráj?!

CHOVATELSKÉ TRHY VE VYŠKOVĚ
Burza chovatelů exotického ptactva,
králíků, zakrslých králíčků, morčat,
holubů a drůbeže se koná v neděli 31. 3.
2019 od 7 do 10 hodin v chovatelském
areálu u vlakového nádraží Vyškov.
Prodej krmiv a léčiv, přenosek,
zahradnických potřeb, kuřic, včelařských produktů apod.Výkup exotického žactva a králičích kožek.
POZVÁNKA NA BAZÁREK
MC RADOST, z. s. a MKSVyškovVás
zvou na Bazárek oblečení a potřeb pro
děti jaro/léto
16. března 8.30–14.00 (sobota).Velký sál Besedního domu. Bližší informace na: www.mcradost.cz
ŽIVOT KRISTŮV
MUZEU VYŠKOVSKA
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu
Dioráma Život Kristův, která začala ve
velkém výstavním sále Muzea Vyškovska 5. března 2019 a bude zde k vidění
do 22. 4. 2019.
Na výstavě se představí největší
dioráma v ČR na téma Život Kristův.
Autorka – Ivana Langrová z Beskyd –
zhotovila z ovčího rouna vlastního chovu
celkem 105 lidských postaviček a zvířat
ve 25 scénách. Biblické téma začínající
Zvěstováním Panně Marii, a končící
Ukřižováním a Vzkříšením, provází
převyprávěný příběh, podle kterého se
jednotlivé scény divákům předvedou.
Tento originální počin vyráběla autorka
pro brněnský Letohrádek Mitrovských
přibližně dva roky. Prostorové výtvarné
dílo bude v MuzeuVyškovska vystaveno
v 1. repríze.
Těšíme se na vaši návštěvu!
JÓGA A HANDPAN
Přijďte zažít jedinečné spojení jógového pohybu a magického zvuku handpanu. Lektorky: Andrea Janči (power
jóga), Eva Kupčíková (hatha jóga).
Hudební doprovod Jaroslav Kobylinský.
Sobota 30. 3. 2019, 15.00–17.30, sportovní
hala ZŠ Nádražní Vyškov. Vstupné:
249 Kč (předprodej), 299 Kč (od 21. 3.)
Rezervace: www.moment4life.cz
VÝSTAVA VE ŠVÁBENICÍCH
Každou sobotu a neděli od 16. března
do 30. června 2019 jsou otevřeny výstavy: Vlastivědné muzeum: výstavní síň:
Velký příběh bible, starého a nového
zákona v obrazech, Muzejní galerie betlémů: stálá výstava již 1 650 betlémů
vyrobených ze všech dostupných materiálů, Kostelní muzeum: stálá expozice
umění z 18. a 19. století z pozůstalostí
švábenického kostela a fary.
Otevřeno: 13–17 hodin.Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni.

