Blahopřání
Dne 26. října oslavil krásné 60. narozeniny
pan Josef Šibl z Ivanovic na Hané.
Touto cestou bychom mu chtěli ze srdce popřát
hodně zdraví, štěstí, vitality, chuti k jídlu
a spoustu šťastných kilometrů a návratů domů.
Manželka Šárka, syn Joža, Šárka a vnouček
Filípek posílá dědečkovi velkou pusu.
Dne 29. října oslavil
pan Bohumil Popelka
své 85. narozeniny.
Milý dědečku, přejeme Ti za celou rodinu
všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka,
ať se Ti splní všechna přáníčka.
Tvoje vnučky Terezka, Natálka, Kája a Lucka.
Dne 31. října oslavili krásných 50 let společného života
manželé Eva a Miroslav Křetinští.
Do dalších let přejí hodně štěstí a zdraví
děti Miroslav, Alena a Daniela s rodinami.
Dne 7. listopadu oslaví
manželé Vlasta a Vlastimil Marišlerovi
50. výročí svatby.
Do dalších společných let přejeme hodně
štěstí, zdraví a lásky a připojujeme jedno
velké poděkování za všechno.
Dcera Eva s manželem, dcera Jana
s manželem, syn Vlastík s manželkou,
vnuk Tomáš s manželkou, vnučka Lucie
s manželem, vnučka Ivana s manželem vnučky Michaela,
Monika a pravnuci Michálek, Daneček a Lukášek.
Dne 15. listopadu oslaví 90. narozeniny naše
maminka, babička a prababička
paní Marie Procházková z Kučerova.
Milá maminko, velké díky za to, že jsi celý život
při nás stála a ze srdce posíláme přání pevného
zdraví, lásky, štěstí a pohody.
Syn Gustav a dcery Marcela a Irena s rodinami.

Vzpomínky
Dne 4. listopadu by se dožil
95. narozenin náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Lubomír Černý z Bučovic
a dne 14. listopadu by se dožila
90. narozenin jeho manželka
paní Oldřiška Černá,
naše milovaná maminka,
babička a prababička.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Hana a syn Lubomír
s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
V pátek 6. listopadu by se dožila 99 roků
paní Vladimíra Alturbanová z Vyškova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Synové Vladimír a Zdeněk s rodinami.

Dne 8. listopadu to bude 5 roků, co nás opustila
paní Vladimíra Plotěná.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel, syn a dcery s rodinami a kamarádka
Marcela.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy
budeme mít.
Dne 8. listopadu vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava Bastla z Dědic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera s rodinami.
Dne 9. listopadu uplynou 2 roky, co nás navždy
opustil
pan Josef Habrda z Nových Hvězdlic.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Dcera a syn s rodinami.

Vzpomínky
Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je stále stejně
hluboká …
Dne 10. října 2020 uplynul rok ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Ing. Ľubomír Bárdy.
V neděli 1. listopadu 2020 by oslavil své 60. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje rodina Bárdyova a Vágnerova.
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho jsme
měli rádi. Nikdy nejde zapomenout na toho,
který nám moc schází.
Dne 26. října jsme vzpomněli 9 roků, co nás
opustil manžel
pan Jan Adámek.
Stále vzpomíná
manželka, dcery Jana, Hela, Dáša a vnoučata
Žaneta, Jitka, Nikola, Sabina a Šimonek.
Pravnoučata Honzíček a Danielka. Sestry Bláža
a Marie s rodinami.
Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo
vesel baví posluchače o jejich činech, jejich
velikosti, a s tichou radostí vidí sebe připojena
na konec té krásné řady.
Johann Wolfgang von Goethe
Dne 29. října by oslavil 90 roků náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jan Adámek.
S láskou v srdci vzpomínají
syn Jan, dcery Eva a Marie s rodinami.
Dne 31. října by náš tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Vladimír Juřík z Rousínova
oslavil své 95. narozeniny.
Dne 18. června uplynulo 6 let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.
Dne 31. října uplynulo 21 1et, co nás opustila
naše maminka a babička
paní Mgr. Eliška Klíčová.
Stále s láskou vzpomínají a za vzpomínku všem
přátelům a známým děkují
dcery Eva a Naďa s rodinami.

Dne 4. listopadu uplynul 1 rok od úmrtí
paní Vlasty Švédové z Vyškova.
S láskou a úctou stále vzpomínají
syn Jiří a dcera Miluše s rodinou.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, osud tak
chtěl, proč jen to uspěchal. Nestihli jsme Ti
sbohem dát a za vše, co jsi pro nás udělal,
Ti poděkovat.
Dne 1. listopadu by oslavil 65. narozeniny a dne
4. listopadu jsme vzpomněli 6. smutné výročí,
kdy nás bez slůvka rozloučení opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Karel Till z Rousínova.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Věra, dcery Lucie a Hana s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 11.listopadu vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
paní Ireny Markové.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manžel Miroslav, syn a dcera s rodinami.
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho jsme
měli rádi. Nikdy nejde zapomenout na toho,
který nám moc schází.
Dne 12. listopadu vzpomeneme na 20. výročí
úmrtí
pana Jaroslava Pospíšila z Vyškova.
Vzpomínají
manželka a dcery Dagmar a Alena s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska a vzpomínky zůstávají
na naši maminku, babičku, prababičku, sestru, tetu a kamarádku
paní Elišku Chabadovou,
která nás opustila 14. listopadu loňského roku.
Za tichou vzpomínku děkuje.
Syn Petr.
Dne 16. listopadu to bude rok, co nás navždy
opustila
paní Evženie Košťálová.
Vzpomíná
celá rodina.

Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách však žiješ dál. Dny plynou, jak
tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá
zapomenout.
Dne 18. listopadu uplyne 12 let, kdy nás navždy
opustila
paní Hana Kusalová z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a dcera s rodinou.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou
soustrast k úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Josefa Trnavského z Dědic.
Syn Josef s rodinou.
Rádi bychom poděkovali za bezvadnou a profesionální péči
během pobytu v Nemocnici Vyškov na JIP dětského oddělení
a to veškerému personálu, zvláště pak sestřičkám
a MUDr. Hronkovi. A dále pak posádce ZZS, která nás se
synem vezla v noci z 22. na 23. 10. 2020. Děkujeme.
Palíškovi

Vážení čtenáři a inzerenti, jak víte, vychází v současné době Region každých 14 dní.
Vzhledem k tomu, že další termín tisku připadá na státní svátek 17. listopadu, jsme
nuceni příští vydání přesunout na čtvrtek 26. listopadu.
Dovolujeme si také upozornit, že z důvodu nařízení vlády je redakce pro veřejnost
uzavřena. Proto vás prosíme, abyste využívali náš e-mail: region@respol.cz
či poštovní schránku ve vestibulu hlavní budovy, případně volejte na tel.: 739 075 507,
604 219 814. Děkujeme za pochopení. Redakce Regionu

Opustili nás
Josef Trnavský (1935), Dědice
Radmila Honková (1932), Snovídky
Ludmila Cigánková (1934), Vážany
Ludmila Holzerová (1928), Vyškov
Antonín Neubauer (1934), Habrovany
Karel Polák (1954), Vyškov
Anna Hendrichová (1941), Bučovice
Danuše Šmardová (1943), Vyškov
Anna Pospíšilová (1953), Kučerov
Ludmila Brunclíková (1939), Vyškov
Vít Pospíšil (1950), Pustiměř
Anna Rulišková (1939), Hlubočany
Vladimíra Konečná (1932), Vyškov
Bohumil Dostál (1954), Ivanovice na Hané
Anna Příborská (1929), Vyškov
Jiřina Roudenská (1948), Vyškov
Miroslava Puppová (1929), Královopolské Vážany
Jarmila Šterclová (1941), Rousínov
Marie Hajzlerová (1935), Vyškov
Josef Přecechtěl (1955), Vyškov
Marie Svobodová (1942), Nemojany
Radoslav Švéda (1938), Vyškov
Vojtěch Hála (1962), Dražovice
Marie Klvačová (1951), Vyškov
Ivana Kaňková (1961), Tučapy
Jaroslav Malý (1928), Vyškov
Miroslav Štec (1955), Mouřínov
Jan Pavlík (1940), Nesovice
Bohumil Balát (1948), Bučovice
Jiří Čtvrtníček (1943), Opatovice
Petr Tykal (1969), Račice
Tomáš Dorazil (1943), Orlovice
Oldřich Vybíral (1945), Rousínov
Anna Grycová (1943), Kučerov
Marie Malinková (1942), Drnovice
Antonín Seitl (1940), Bučovice-Vícemilice
Věra Pavlíková (1948), Nové Hvězdlice
Kristýna Slezáková (1942), Vyškov
Tomáš Heincl (1956), Vyškov
Miloslav Kuba (1940), Manerov
Jana Brychtová (1961), Bučovice
Radomil Polách (1936), Nesovice
Marie Klevetová (1934), Pustiměř Prusy
Jana Pavésková (1943), Vyškov
Daniel Bašta (1928), Vyškov
Jarmila Hanušková (1927), Rousínov
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NOVĚ OTEVŘENO

Autoservis/Pneuservis Olejník – Harásek
■ Běžný servis osobních vozidel
■ Pneuservis/uskladnění pneu
■ Příprava na STK + přistavení na STK
Dukelská 10, Vyškov
Tel.: 603 471 650, 725 911 743

DREPOS s.r.o. nabízí:

• stavební řezivo • trámy, fošny, desky, latě
• prodej palivového dřeva – odřezky
• vše i včetně dopravy
Tel. 775 557 811 nebo e-mail: pospisil@drepos.cz www.drepos.cz
DREPOS s.r.o., Pustiměř 240, 683 21 Pustiměř

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací
– bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 6. 11. 2020 v době 7.30–14.30 hodin
Vyškov, ul. Krátká, Olomoucká-ČS Caroil, Sochorova -SOU
Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací
– bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 10. 11. 2020 v době 8.00–15.00 hodin
Dědice ul. Minátky, Morávkova, nám. Svobody, část ul. Palackého,
část ul. Závodí
Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.
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