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Dne 24. dubna jsme si připomněli 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a sestra,
paní Mária Frajtová z Ivanovic na Hané.
S úctou a láskou vzpomínají
syn, dcery s rodinami a sestra.

Odešlas, maminko, neznámo kam, vzpomínka na
Tebe zůstala nám. Vzpomínka krásná, maminko
milá, Ty, že jsi pro nás vždycky jen žila. Za
všechnu lásku, co jsi nám dala, cestička k hrobu
nám jen zůstala. Chvíli se zastavíme, svíci
zapálíme, tiše se pomodlíme a kytičku položíme.
Dne 26. dubna uplyne dlouhých 10 let, co nás
beze slůvka rozloučení opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Anežka Jakubíková z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera a vnučka s rodinou.

Dne 26. dubna uplynulo 5 roků, kdy nás navždy
opustil
pan Jan Šimčík z Bučovic.
Všem, kdo vzpomněli s námi, děkuje 
celá rodina.

Dne 27. dubna 2012 by se dožil 90 let
pan Jaroslav Uhlíř ze Slavkova u Brna.
Vzpomeňte s námi.
Synové a dcera s rodinami.

Dne 27. dubna by se dožil 43 let náš syn
Valentin Bihari.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým, kamarádům

a spolupracovníkům, kteří se přišli naposledy rozloučit se 
slečnou Mirkou Ligačovou.

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Ligačova a přítel.

Děkuji všem zaměstnancům odd. ARO vyškovské nemocnice 
za ošetřování mého manžela

pana Jaroslava Nováka.
Manželka.

Děkuji touto cestou všem příbuzným a přátelům, kteří se přišli
v pátek 20. dubna 2012 naposledy rozloučit s mým manželem

panem Jaroslavem Novákem.
Děkuji též za projevy soustrasti a květinové dary.

Manželka s rodinou.

Dne 27. dubna 2012 oslaví
paní Libuše Ambrozová z Vyškova 85 roků.
Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti
dcera a synové s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Stanislav Závodný (1929), Marefy † 11. 4.
Marie Holásková (1926), Kožušice † 15. 4.
Pavel Trampota (1948), Křenovice † 16. 4.
Jiří Januška (1948), Vyškov † 17. 4.
Josefka Zalešáková (1936), Vyškov † 17. 4.
Zdeňka Schneiderová (1932), Slavkov u Brna † 18. 4.
Milan Blisa (1946), Slavkov u Brna † 19. 4.
Jan Adámek (1937), Vyškov † 19. 4.
Vlasta Urbanová (1916), Kobeřice u Brna † 20. 4.
Antonie Kudličková (1929), Drnovice † 20. 4.
Jan Pliska (1942), Drnovice † 20. 4.
Františka Lebartová (1928), Pustiměřské Prusy † 20. 4.
Antonín Bastl (1927), Lysovice † 21. 4.
Marie Hrazdilová (1919), Hlubočany † 21. 4.
Zdenek Mrazčinský (1952), Vyškov † 21. 4.
Josef Dvořáček (1937), Vyškov † 21. 4.
Jiří Novotný (1935), Vyškov † 22. 4.
Karel Čanda (1930), Bučovice † 22. 4.
Marie Kratochvílová (1916), Lovčičky † 22. 4.
Ilona Šlahorová (1960), Šaratice † 24. 4.

Opustili nás

Blahopřání

PRODEJ MĚSTSKÉHO BYTU
Město Vyškov, na základě usnesení Zastupitelstva města Vyškova 

č. IX. ZM/1686-08 ze dne 23. 4. 2012 oznamuje záměr prodeje
městského bytu na adrese Na Hraničkách č. p. 569, č. o. 60, Vyškov,
část obce Dědice

Vyvolávací cena bytové jednotky 968 561 Kč
Bytová jednotka č. 569/3 je bytem o velikosti 3+1

s příslušenstvím o celkové plošné výměře 67,81 m2, nacházející se
v 1. nadzemním podlaží budovy č. p./č. o. 569/60

Termín prohlídky jednotky č. 569/3: 2. 5. 2012, 16. 5. 2012, 6. 6.
2012, 27. 6. 2012 od 15.00 hod. do 15.30 hod. Termín prohlídky lze
sjednat individuálně po telefonické domluvě.

Zájemci o účast jsou ve stanovené lhůtě povinni uhradit jistinu
ve výši 80 000 Kč na účet města vedený u Komerční banky a. s.
6015-120731/0100, variabilní symbol 493915102, specifický
symbol: rodné číslo zájemce.

Doručení nabídek: Nabídky budou doručeny v zalepené obálce
označené heslem: „NEOTVÍRAT – PRODEJ JEDNOTKY Č. 569/3
Na Hraničkách, VYŠKOV“

Lhůta pro doručení nabídek: Nejpozději do 10.00 hodin dne 
25. 7. 2012 na odbor místního hospodářství MěÚ Vyškov.

Podrobnější informace o bytu, podmínky nabídkového řízení
jsou uvedeny vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách
města Vyškova.

PRODEJ MĚSTSKÉHO BYTU
Město Vyškov, na základě usnesení Zastupitelstva města Vyškova

č. IX. ZM/1688-08 ze dne 23. 4. 2012 oznamuje záměr prodeje
městského bytu na adrese Palánek č. p. 176, č. o. 31, Vyškov, část
obce Vyškov-Brňany

Vyvolávací cena bytové jednotky 930 000 Kč 
Bytová jednotka č. 176/6 je bytem o velikosti 2 + 1

s příslušenstvím o celkové plošné výměře 64,76 m2, nacházející se
v 3. nadzemním podlaží budovy č. p./č. o. 176/31

Termíny prohlídky bytové jednotky č. 176/6: 3. 5. 2012, 17. 5.
2012, 7. 6. 2012, 28. 6. 2012 od 16.00 hod. do 16.30 hod. Termín
prohlídky lze sjednat individuálně po telefonické domluvě.

Zájemci o účast jsou ve stanovené lhůtě povinni uhradit jistinu
ve výši 70 000 Kč na účet města vedený u Komerční banky a. s.
6015-120731/0100, symbol: 493917606, specifický symbol: rodné
číslo zájemce. 

Doručení nabídek: Nabídky budou doručeny v zalepené obálce
označené heslem: „NEOTVÍRAT – PRODEJ JEDNOTKY Č. 176/6
PALÁNEK, VYŠKOV“

Lhůta pro doručení nabídek: Nejpozději do 10.00 hodin dne
25. 7. 2012 na odbor místního hospodářství MěÚ Vyškov.

Podrobnější informace o bytu, podmínky nabídkového řízení
jsou uvedeny vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách
města Vyškova.

PRODEJ MĚSTSKÉHO BYTU
Město Vyškov, na základě usnesení Zastupitelstva města Vyškova

č. IX. ZM/1689-08 ze dne 23. 4. 2012 oznamuje záměr prodeje
městského bytu na adrese Palánek č. p. 180, č. o. 27, Vyškov, část
obce Vyškov-Brňany

Vyvolávací cena bytové jednotky 1 200 000 Kč 
Bytová jednotka č. 180/1 je bytem o velikosti 3 + 1

s příslušenstvím o celkové plošné výměře 72,63 m2, nacházející se
v 1. nadzemním podlaží budovy č. p./č. o. 180/27

Termíny prohlídky bytové jednotky č. 180/1: 3. 5. 2012, 17. 5.
2012, 7. 6. 2012, 28. 6. 2012 od 15.00 hod. do 15.30 hod. Termín
prohlídky lze sjednat individuálně po telefonické domluvě.

Zájemci o účast jsou ve stanovené lhůtě povinni uhradit jistinu
ve výši 80 000 Kč na účet města vedený u Komerční banky a. s.
6015-120731/0100, symbol: 493918001, specifický symbol: rodné
číslo zájemce. 

Doručení nabídek: Nabídky budou doručeny v zalepené obálce
označené heslem: „NEOTVÍRAT – PRODEJ JEDNOTKY Č. 180/1
PALÁNEK, VYŠKOV“

Lhůta pro doručení nabídek: Nejpozději do 10.00 hodin dne
25. 7. 2012 na odbor místního hospodářství MěÚ Vyškov.

Podrobnější informace o bytu, podmínky nabídkového řízení
jsou uvedeny vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách
města Vyškova.

PRODEJ MĚSTSKÉHO BYTU
Město Vyškov, na základě usnesení Zastupitelstva města Vyškova

č. IX. ZM/1638-08 ze dne 23. 4. 2012 oznamuje záměr prodeje
městského bytu na adrese Puškinova č. p. 524, č. o. 47, Vyškov, část
obce Vyškov-Předměstí

Vyvolávací cena bytové jednotky 742 150 Kč
Bytová jednotka č. 524/15 je bytem o velikosti 2+1

s příslušenstvím o celkové plošné výměře 54,05 m2, nacházející se
v 8. nadzemním podlaží budovy č. p./č. o. 524/47

Termín prohlídky jednotky č. 524/15: 2. 5. 2012, 16. 5. 2012, 6. 6.
2012, 27. 6. 2012 od 14.00 hod. do 14.30 hod. Termín prohlídky lze
sjednat individuálně po telefonické domluvě.

Zájemci o účast jsou ve stanovené lhůtě povinni uhradit jistinu
ve výši 70 000 Kč na účet města vedený u Komerční banky a. s. 
6015-120731/0100, variabilní symbol 49393847, specifický symbol:
rodné číslo zájemce.

Doručení nabídek: Nabídky budou doručeny v zalepené obálce
označené heslem: „NEOTVÍRAT – PRODEJ JEDNOTKY Č. 524/15
Puškinova, VYŠKOV“

Lhůta pro doručení nabídek: Nejpozději do 10.00 hodin dne
25. 7. 2012 na odbor místního hospodářství MěÚ Vyškov.

Podrobnější informace o bytu, podmínky nabídkového řízení
jsou uvedeny vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách
města Vyškova.

PRODEJ MĚSTSKÉHO BYTU
Město Vyškov, na základě usnesení Zastupitelstva města Vyškova

č. IX. ZM/1687-08 ze dne 23. 4. 2012 oznamuje záměr prodeje
městského bytu na adrese Smetanovo nábřeží č. p. 512, č. o. 25,
Vyškov, část obce Vyškov-Předměstí

Vyvolávací cena bytové jednotky 728 033 Kč
Bytová jednotka č. 512/3 je bytem o velikosti 2+1

s příslušenstvím o celkové plošné výměře 66,35 m2, nacházející se
v 3. nadzemním podlaží budovy č. p./č. o. 512/25

Termín prohlídky jednotky č. 512/3: 3. 5. 2012, 17. 5. 2012, 7. 6.
2012, 28. 6. 2012 od 14.00 hod. do 14.30 hod. Termín lze sjednat
individuálně po telefonické domluvě

Zájemci o účast jsou ve stanovené lhůtě povinni uhradit jistinu
ve výši 70 000 Kč na účet města vedený u Komerční banky a. s. 
6015-120731/0100, variabilní symbol 49390349, specifický symbol:
rodné číslo zájemce. 

Doručení nabídek: Nabídky budou doručeny v zalepené obálce
označené heslem: „NEOTVÍRAT – PRODEJ JEDNOTKY Č. 512/3
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ, VYŠKOV“

Lhůta pro doručení nabídek: Nejpozději do 10.00 hodin dne
25. 7. 2012 na odbor místního hospodářství MěÚ Vyškov.

Podrobnější informace o bytu, podmínky nabídkového řízení
jsou uvedeny vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách
města Vyškova.

Měl jsem Vás rád, chtěl jsem žít, přišla nemoc
zlá a já musel odejít.
Dne 27. dubna uplynou 4 roky, co nás navždy
opustil
pan František Gontkovič.
Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 28. dubna to bude 5 roků, co nás opustila
naše maminka,
paní Marie Doupovcová z Dobročkovic.
S láskou vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Dne 28. dubna 2012 uplyne dlouhých 20 let, co
nás náhle opustil
pan Jaromír Jandl, učitel v. v. z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Zdeněk.

Dne 28. dubna by se dožila 90 let
paní Marie Koutníková z Rousínovce.
Stále vzpomíná 
vnuk Karel s rodinou.

Jak smutno bývá bez Tebe, jaký dlouhý čas, rádi
bychom Tě spatřili, slyšeli Tvůj hlas. Odešlas tiše,
jako když hvězda padá, zůstala bolest, která
neuvadá.
Dne 30. dubna 2012 tomu bude 10 let, co nás
navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička,
paní Božena Fialová z Ivanovic na Hané.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Dne 2. května 2012 vzpomeneme nedožitých
100 let naší milé maminky a babičky,
paní Anny Babíčkové.
S láskou vzpomínají
dcera Jitka s manželem Alešem, vnuci Aleš,
Roman, Zdeněk a Broněk s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 2. května uplyne 20 let, co nás navždy
opustil 
pan Ing.Vladimír Hrda z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina Hrdova.

Dne 2. května by se dožil 75 let náš manžel
a tatínek,
pan Antonín Pospíšil z Vyškova.
Všem, kteří si vzpomenou, děkují
manželka a synové. 

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám
nevrátíš, už není naděje. Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám, tatínku, chybíš
nám všem.
Dne 4. května 2012 uplyne rok, kdy nás navždy
opustil
pan František Pospíšil z Vyškova.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marie, děti Ivana, Jaroslav
a František s rodinami.

Dne 5. května vzpomeneme na 
pana Oldřicha Masaře,
který před 3 roky od nás navždy odešel.
Manželka Marie a dcera Iva s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 6. května vzpomeneme smutné 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Břetislav Sigmund z Ivanovic na Hané.
Zároveň si dne 6. srpna připomeneme jeho
nedožité 80. narozeniny.
S láskou a úctou stále vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Odešel jsi ráno, když slunce vycházelo, aniž bys
nám sbohem dal, vzpomínky bolavé a slzy nám
zanechal.
Dne 7. května vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František Marek.
S láskou vzpomíná
manželka, dcery a syn s rodinami.


