Vzpomínky
Dne 28. května to bylo 21 let,
co nás opustila
paní Marie Grycová.
Dne 13. července by se dožila 85 let.
Dne 20. června to bylo 6 let, co
nás opustil
pan Jaromír Gryc.
Za tichou vzpomínku děkují
synové s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska
a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 1. července to bylo 10 let, co nás opustila
paní Libuše Burianová.
S láskou stále vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni v srdci naše
vzpomínky.
Dne 2.července by se dožila 100 roků
paní Anna Langmannová z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomínají
syn Miroslav, dcery Anna a Miluše s rodinami.
Každý den začíná i končí myšlenkou na Tebe.
Dne 3. července jsme vzpomněli 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Miroslav Drnovský z Čechyně.
Stále vzpomíná
maminka, manželka s rodinou a sestra
s rodinou.
Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi
šťastné. Jsou v našich srdcích ukryté, jsou
hluboké a krásné.
Dne 4. července uplynul smutný rok od úmrtí
paní Emilie Charousové z Orlovic.
S láskou stále vzpomínají
dcery Milena a Marcela s rodinami.
Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich
srdcích žije dál.
Dne 4. července jsme vzpomněli 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Ladislav Pecka.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinou.
Dne 5. července jsme si připomněli 32 let ode
dne, kdy nás navždy opustil
pan Karel Šulc z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem
známým děkují
dcery Marcela a Dagmar s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Dne 7. července uplynulo 12 roků, co nás
navždy opustil
pan Bohuslav Haruda.
Stále vzpomínají
manželka Marie a dcery Dana a Marta
s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
A za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl…
Dne 7. července by se dožila
paní Marta Karasová z Vyškova
85 roků, ale osud rozhodl jinak.
S láskou vzpomínají
rodina Charvátova a Formánkova.
Dne 7. července uplynuly 3 smutné roky, co nás
opustil drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Zdeněk Klvač.
S láskou vzpomíná
manželka s dětmi.

Dne 7. července by oslavil
pan Roman Lukášek
své 55. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná
partnerka Simona.
Kdo jste měli Romana rádi, věnujte mu, prosím, svoji
vzpomínku.
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budu mít.
Dne 9. července 2015 nás navždy opustil
pan Alois Najman.
Stále vzpomíná
milující manželka a synové, vnoučata a celá
rodina.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 11. července jsme vzpomněli 6. výročí
úmrtí
pana Jaroslava Matuly.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Dne 11. července jsme vzpomněli 5. smutné
výročí úmrtí
pana Miloslava Krejčího.
Dne 25. července by oslavil 77. narozeniny.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Vzpomínky
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 14. července jsme vzpomněli 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
dcera, maminka, manželka, sestra a teta
paní Staňka Slunečková, rozená Nosová.
Za vzpomínku děkuje
mamka.
Čas plyne a nevrací, co vzal, ale v našich
srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
Dne 14. července 2021 by se dožil 93 let
pan Jiří Wolf z Rousínova.
S láskou vzpomínají
manželka Ada, dcera Dagmar s manželem
Tomášem a vnoučata Martina a Tomáš.
Dne 16. července uplyne 9 roků od úmrtí naší
maminky a babičky
paní Ludmily Hladké z Dědic.
Stále vzpomínají
dcery Ludmila a Miroslava s rodinami a syn
Vlastimil s přítelkyní.

Vzpomínky
V neděli 25. července uplyne 15 roků od chvíle,
kdy nám navždy
odešla naše maminka
paní Marie Cingelová….
Dne 2. července by oslavila své 83. narozeniny…
Dcery Lenka a Renáta s rodinou.

Pozvánka na Běh kolem Vyškova
Orel Vyškov a LRS Vyškov pořádají

31. ročník Běhu kolem Vyškova Vyškovská 12.
Závod je mimo jiné součástí 4. ročníku Vyškovské běžecké tour
mládeže – HLEDÁME ZÁTOPKA.
Sobota 17. července, Orlovna Vyškov, Hřbitovní 490, od 8 hodin.
Bližší informace Josef Kunc, tel.: 737 040 028, www.orel.cz

Dne 16. července vzpomeneme 12. výročí úmrtí
naší maminky, babičky, prababičky
a praprababičky
paní Vladimíry Alturbanové z Vyškova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Synové Vladimír a Zdeněk s rodinami.

Dne 16. července by se dožila 80 let naše
milovaná maminka, babička a prababička
paní Jarmila Skácelová z Křižanovic u Vyškova.
Stále vzpomínají
syn Petr a vnuci Honza a Jirka.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 17. července by se dožil náš tatínek
a dědeček
pan Jindřich Spisar
97 roků.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Dana s rodinou.
Přestalo bít srdce Tvé znavené, nebylo z ocele,
nebylo z kamene. Bolestí znaveno přestalo bíti.
Dne 17. července uplynou 2 roky od úmrtí
paní Miloslavy Večerkové z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, syn Tomáš a děti s rodinami.

Opustili nás
V neděli 18. července uplyne 10 roků od chvíle,
kdy navždy odešel můj manžel
pan Karel Večeřa…..
Manželka Drahoslava s rodinou.

Dne 18. července uplyne 11 roků, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček
pan Miroslav Pliska.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.

Kytici a gratulaci k Tvým narozeninám bychom
Ti rádi dali, ale osud tomu chtěl, abychom jen
s láskou na Tebe vzpomínali.
Dne 20. července by se dožil 74 let náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Bouda, dlouholetý starosta
z Moravských Málkovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, dcera Lenka, dcera Hana
s manželem Zdeňkem a vnoučata Barborka
a Adámek.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Odešlas, maminko, neznámo kam, vzpomínka
na Tebe zůstala nám. Vzpomínka krásná,
maminko milá, Ty, že jsi pro nás vždycky jen
žila. Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, uměla jsi
pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 20. července tomu bude již 20 let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička a teta
paní Jarmila Procházková z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou
dcera Dana a syn Jaroslav s rodinami.
Dne 21. července to bude již 15 let, kdy nás
opustil
pan František Šatný z Vyškova.
Vzpomíná
rodina.

Dne 22. července vzpomeneme 22. výročí úmrtí
pana Josefa Klíče z Vyškova.
Za vzpomínku děkuje
rodina Klíčova a Mynaříkova.

Vladimír Tvrdý (1934), Švábenice
Igor Trávníček (1966), Vyškov
Josef Procházka (1933), Moravské Prusy
Zdeněk Kočička (1953), Nové Hvězdlice
Jindřich Beran (1930), Bučovice
Dagmar Kalendová (1955), Brno
Drahoslava Zobková (1940), Vyškov
Ladislav Marek (1955), Pustiměřské Prusy
Lidmila Hajzlerová (1939), Vyškov
Anna Husárová (1954), Ivanovice na Hané
Marie Boubelíková (1949), Rousínov
Miloš Meluzin (1930), Chválkovice na Hané
Karel Pešek (1942), Vyškov
Pavel Gottwald (1957), Vyškov
Alžběta Bohoňová (1937), Bohaté Málkovice
Miloslav Zaoral (1933), Uhřice
Ing. František Cidlický (1941), Vyškov
Marie Selingerová (1983), Hlubočany
Roman Šubrt (1973), Vyškov
Josefa Malíková (1944,) Malínky
Vlasta Jirková (1927), Vícemilice
Zdeněk Šebeček (1938), Vyškov
Rudolf Ďuráč (1952), Pustiměřské Prusy
Alois Lukáš (1948), Luleč
František Filipčuk (1948), Vyškov
Milan Procházka (1960), Ivanovice na Hané
Gustav Burian (1939), Hlubočany
Antonín Šatný (1936), Kučerov
Marie Hanáčková (1931), Vyškov
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Firma Jan Pospíšil s.r.o.
přijme do HPP

řidiče C+E na plachtový návěs.
Práce CZ + SK – víkendy a svátky volné.
Telefon: 775 717 353

Vyškov pošle obcím postiženým
tornádem milion korun
V případě několika jihomoravských obcí, kterými prošla větrná smršť,
jde na jedné straně o obrovskou katastrofu, na té druhé o příležitost vyjádřit solidaritu. Radní městaVyškova v pátek 2. července na své mimořádné
schůzi doporučili zastupitelům schválit poskytnutí finančního daru obcím
postiženým tornádem.
Máme za to, že v této fázi je nejdůRadnice se zkontaktovala s vedeležitější finanční pomoc,“ informoními jednotlivých obcí a podle jejich
val starosta Vyškova Karel Jurka.
sdělení jim v tuto chvíli nejvíc
Tornádo ve čtvrtek 24. června
pomohou zejména peníze. Lužice,
poškodilo na jižní Moravě na 1 200
Mikulčice, Moravská Nová Ves,
domů. Zatím zhruba 160 z nich má
Hrušky a část Hodonína zvaná
jít k zemi. Dráha tornáda byla 26
Pánov dostanou dar vždy ve výši
kilometrů, široká byla 500 metrů.
200 tisíc korun na obnovu majetku
Živel si vyžádal šest lidských živoobce. „Celkem tedy poskytneme
tů.
(mko)
milionový dar z rezervy města.

