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Dne 19. listopadu to byl rok, co zemřela
paní Dagmar Růžičková z Vyškova.
S láskou vzpomínají
dcera a syn.

Dne 21. listopadu uplynulo 8 let od doby, kdy nás
navždy opustila naše maminka
paní Nevjanka Madžarova.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 23. listopadu 2015 jsme si připomněli 
6. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana Karla Müllera z Vyškova.
Stále vzpomíná
rodina. 

Já chtěl jsem žít, já chtěl se smát, s Vámi zůstat,
s vnoučaty si hrát.
Dne 25. listopadu by se dožil 61 let
pan Jan Holub z Dědic.
Za tichou vzpomínku všem, kteří na něj
vzpomenou s námi, děkuje
manželka Jana, dcera Jitka s rodinou a syn Jan
s rodinou.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil
a měl nás tolik rád.
Dne 25. listopadu 2015 tomu byly 3 roky, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček
pan František Hejtmánek z Ivanovic na Hané.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinou.

Všem známým, kteří si vzpomněli s námi, děkujeme.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět. O to
těžší je vyrovnat se s jejich ztrátou a naučit se bez
nich žít.
Dne 25. listopadu uplynulo 10 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček
pan František Formánek.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Josefka a dcery Dobra a Vlaďka
s rodinami.

Dne 25. listopadu 2015 jsme vzpomněli 45. výročí úmrtí
pana Vladimíra Lapky z Vyškova.

Stále vzpomínají
manželka Bohuslava a syn Vladimír s rodinou.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání.
Dne 2. listopadu to bylo 13 let od úmrtí
pana Jana Jurditsche.
Dne 5. listopadu uplynuly 4 roky, co zemřela jeho manželka
paní Marie Jurditschová
a dnes, 26. listopadu, vzpomínáme 20. výročí úmrtí jejich zetě
pana Jindřicha Musila.
S láskou na své drahé vzpomíná
rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

V neděli, 29. listopadu uplynou 4 roky od chvíle,
kdy nás opustila naše milovaná
paní Marie Bočková.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 29. listopadu uplynou 2 roky od smrti
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Jiřího Vymazala.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkují
manželka Hana a děti Pavel, Jana, David a Filip
s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc
schází.
Dne 29. listopadu to bude 8 let, kdy nás navždy
opustila milovaná manželka, maminka a babička
paní Marie Hasíková.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manžel, syn a dcera s rodinami.

Dne 30. listopadu vzpomeneme 20. výročí, kdy
nás opustil náš tatínek, dědeček
pan Josef Hynšt z Dědic.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Věra s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 30. listopadu 2015 by se dožil můj syn, bratr

pan Eduard Pech z Rousínova 60 roků.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje

maminka, sestra a bratr s rodinami, teta Milada s rodinou.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast na

posledním rozloučení s naší maminkou
paní Drahomírou Švecovou.

Děti s rodinami

Děkujeme všem přátelům, příbuzným a známým, kteří se přišli
dne 20. listopadu naposledy rozloučit 

s panem Ladislavem Hőferem.
Za květinové dary děkuje

manželka a děti s rodinami.

Děkuji touto cestou kolektivu zaměstnanců 
Domova sociální péče, Čtvrtníčkova 1 ve Vyškově 

za dlouholetou obětavou a svědomitou péči 
o mého bratra

pana Antonína Sedláka.
Anna Kovaříkova

Anna Nováková (1925), Mor. Prusy † 15. 11.

Ladislav Hőfer (1929), Vyškov † 16. 11.

Radek Pohorelec (1969), Zbýšov † 16. 11.

Josef Pavelka (1952), Habrovany † 18. 11.

Vlastimil Klvač (1946), Orlovice † 19. 11.

Božena Burišková (1939), Milešovice † 20. 11.

Věra Hloušková (1948), Rousínov † 20. 11.

Marta Bendlová (1930), Vyškov † 22. 11.

Josef Khůl (1942), Vyškov † 23. 11.

Opustili nás

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 7. 12. 2015 od 7.30 do 15.00 hodin
Vyškov, Palánek – budova bývalého Agrodomu

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

Nominujte „Sportovce Vyškova 2015“ 
Komise pro sport a tělový-

chovu Rady města Vyškova
žádá sportovní oddíly a kluby
o zaslání návrhů na nominace
do městské ankety „Sportovec
Vyškova 2015“.Navržená jmé-
na sportovců v kategoriích jed-
notlivci a sportovní kolektivy
zdůvodněte jejich nejlepšími
výkony a úspěchy v roce 2015,
doložte např. i výsledkové lis-
tiny a kontakty na sportovce
a jejich oddíly. Na základě
těchto návrhů odborná komise
vytvoří anketní lístek, který
bude od prosince nabídnutý
sportovní i odborné veřejnosti
ke hlasování. Po tomto hlaso-

vání bude vyhlášeno 10 nej-
oblíbenějších sportovců a 5
sportovních kolektivů. Upo-
zorňujeme, že do ankety
mohou být nominováni pouze
sportovci vyškovských spor-
tovních klubů nebo sportovci
s trvalým bydlištěm ve Vyškově. 

V rámci ankety můžete také
nominovat „Sportovní osob-
nost Vyškova“ a „Trenéry roku
2015“.

Své návrhy posílejte nej-
později do 7. 12. 2015 na adre-
su: K. Müller, MěÚ Vyškov,
OŠKS, Masarykovo nám. 1,
telefon: 517 301 292, e-mail:
k.muller@meuvyskov.cz 

Dne 1. prosince vzpomeneme nedožitých 
79. narozenin
pana Zdeňka Ščudly.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marta a synové Radovan a Jiří
s rodinami.

To, že se rána zahojí je jen zdání, v srdci bolest
zůstává a vzpomínání.
Dne 4. prosince uplyne 12 let od tragické smrti
našeho drahého tatínka a manžela
pana Ing. Martina Tomka.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkují
dcera Monika, syn Michal a manželka Jana.

Vzpomínky

VÁNOČNÍ JARMARK V MUZEU
Dovolujeme si vás pozvat na

2.Vánoční muzejní jarmark a tvořivou
dílnu pro děti i dospělé v sobotu 28. 11.
2015 od 10 do 16 hodin ve velkém
výstavním sále Muzea Vyškovska.

Vánoční jarmark je připraven pro
všechny, kteří si chtějí včas nakoupit
vánoční dárky či potřeby pro vánoční
výzdobu. V rámci návštěvy jarmarku si
můžete také prohlédnout další výstavu
z cyklu Tradice Vánoc, tentokrát Vánoce
v 50. a 60. letech 20. století, a v naší tvo-
řivé dílně si můžete vy i vaše děti vyro-
bit drobný vánoční dárek nebo ozdobu
na stromeček.

Vstupné na jarmark, dílnu a výstavu:
40 Kč (v ceně 1 výrobek)

Vstupné jen na jarmark: 20 Kč
Po dobu konání jarmarku budou ote-

vřeny také stálé expozice a aktuální
výstavy v muzeu.

MĚSTO IVANOVICE NA HANÉ ZVE NA
MIKULÁŠSKÝ TRH S DOPRO-

VODNÝM PROGRAMEM, koná se
v sobotu 5. 12. 2015 od 9 do 12 hodin na
náměstí v Ivanovicích na Hané.

Doprovodný program:
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA od 9.00 do

12.00 hod. ve vestibulu kulturního
domu.

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA od
9.00 do 12.00 a od 13.30 do 15.30 hod.
v malém sále kulturního domu. 

Na výstavě můžete zhlédnout deko-
rativní perník, korálkové šperky, háč-
kované ozdoby, ručně vyráběné svíčky,
glycerinová mýdla, přírodní kosmetiku,
quilling, výrobky z medu a včelího vos-
ku, vánoční vazby, šité textilní dekora-
ce, drátkované ozdoby a šperky, ... 

DIVADELNÍ POHÁDKA – Jak
mámin mazánek přemohl draka
v podání Divadelního souboru z Napa-
jedel od 14.00 hod. v kulturním domě. 

Předprodej vstupenek probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na Hané,
tel. 517 363 397.

Čerstvé zabijačkové speciality
a občerstvení zajištěno. 

Vstup na trh volný.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V Ivanovicích na Hané v neděli 6. 12.

2015 od 16 hod.
ČERTOVSKÉ HRY od 16.00 do 17.00

hod. na Palackého náměstí.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO

 STROMU v 17.00 hod. na Palackého
náměstí – Předvánoční troubení z kos-
telní věže, Adventní pásmo žáků ZŠ,
Příchod svatého Mikuláše s družinou.

Občerstvení zajištěno. 
Zveme na VÁNOČNÍ PRODEJNÍ

VÝSTAVU, která se koná v malém sále

Kulturního domu Ivanovice na Hané
5. 12., 7. 12. a 8. 12. 2015. 

Na výstavě můžete zhlédnout deko-
rativní perník, korálkové šperky, háč-
kované ozdoby, ručně vyráběné svíčky,
glycerinová mýdla, přírodní kosmetiku,
quilling, výrobky z medu a včelího vos-
ku, vánoční vazby, drátkované ozdoby
a šperky, šité textilní dekorace a další. 

Otevírací doba: So: 9.00–12.00 hod.
a 13.30–15.30 hod. Po: 9.00–11.00 hod.
a 13.30–17.00 hod. Út: 9.00–11.00 hod.

Vstupné dobrovolné.

NABÍDKA POŘADŮ MKS VYŠKOV
Dne 1. 12. Bude uveden další kon-

cert z cyklu KPH, tentokrát uslyšíte
Flétnu a klarinet z rukou talentů. 3.12.
nabídne brněnské divadlo Parnas hru
Pan Kaplan má stále třídu rád. V pátek
4. 12. se můžete nechat provést Jiřím
Kolbabou po ostrově Bali. Diváky Šlá-
gr TV potěšíme 8. 12., kdy svoji tvorbu
představí Veselá trojka. Milovníky
bluesové muziky zveme 9. 12. na nej-
lepší polskou bluesovou kapelu roku
2014 Drunk Lamb (v rámci Jazz-blues
sezony). Připraveny jsou také vánoční
koncerty: tradiční koncert Vyškovské-
ho big bandu 12. 12. Na vánoční notu
vás naladí i romantický zpěvák s pat-
nácti alby na svém kontě Jakub Smolík
17. 12. Letošní rok v Besedním domě
uzavřeme dvěma již tradičními vánoč-
ními koncerty Pěveckého sboru Anto-
nína Tučapského 19. 12., kde zazní
mimo jiné oblíbená Česká mše vánoční
Jana Jakuba Ryby.

V rámci vánočních trhů na Masary-
kově náměstí pro vás máme také při-
praven kulturní program, vždy od 
15 hodin vystoupí: 21. 12. Pěvecký sbor
Colori (ZUŠ Bučovice) a Klebetníček,
22. 12. dětský program Vánoce přichá-
zejí, 23. 12. Karel Gott revival Mora-
va.

Dovolujeme si připomenout, že ještě
v listopadu (24. 11.) nás čeká divadelní
představení Mandarínková izba - vstu-
penky jsou ještě k dostání.

Více informací o pořadech najdete
na našem webu www.mksvyskov.cz 

DDM VYŠKOV ZVE
5. prosinec 2015 ČERTOVINY – čer-

tovské soutěže, ohňostroj a mikulášská
nadílka pro všechny děti, od 16.00 hod.
na Masarykově náměstí

10. prosinec 2015 Kurz drátování –
základy drátování – možnost odrátovat
nádoby, klece, hodiny a jiné dekorační
předměty, 16.00–20.00 hod. v SVČ
Maják.

12. prosinec 2015 Vánoční dílny
v Majáku – dílničky pro malé i velké +
vystoupení kroužků, Dílny: voňavé

sovičky do postýlky, ozdoby z korálků,
šperky z fima, enkaustika – přání, smal-
tované ozdoby, vánoční svícny, svíčky
+ zvonečky z vosku, voňaví andílci, kvě-
ty z organzy, malované polštářky, peče-
ná koleda + perníčky, ozdoby z PET,
dárkové krabičky,... 13.00–17.00 hodin
v SVČ Maják Vyškov

CHOVATELSKÉ TRHY VE VYŠKOVĚ
Trhy chovatelů exotického ptactva,

králíků, zakrslých králíčků, morčat,
holubů a drůbeže se konají v neděli
29. 11. 2015 od 7 do 11 hodin v chova-
telském areálu u vlakového nádraží
Vyškov. Součástí akce je i prodej cho-
vatelských potřeb a výkup exotického
ptactva a králičích kožek. 

Jste srdečně zváni pořadateli ZO
ČSCH Vyškov.

TRADICE VÁNOC
Srdečně vás zveme na vánoční výsta-

vu Tradice Vánoc III Vánoce v 50.
a 60. letech 20. století, která začíná ve
velkém výstavním sále Muzea Vyškov-
ska 26. 11. 2015 a bude zde k vidění do
3. 1. 2016. Vánoce v 50. letech minulého
století byly do jisté míry ovlivněné ori-
entací na Sovětský svaz. I když děti
doma obdarovával Ježíšek, ve školce to
byl spíše Děda Mráz. Vedle českých
koled se zpívaly ruské Děduška Moroz
apod. Dárky byly hodně podobné těm
v předchozích letech – oblečení, knihy
a často také vlastní výrobky. V 60. letech
začínají Vánoce nabírat stále více
komerční charakter. Hitem je píseň
Vánoce, Vánoce přicházejí, hlavní náplní
vánočních svátků je sledování televize.
Filmovým hitem s vánoční tematikou
je francouzský film Země, odkud při-
cházím s Gilbertem Bécaudem v hlavní
roli, který svojí poetickou atmosférou
okouzluje dodnes. Výstava připomene
atmosféru těchto let prostřednictvím
dobové vánoční výzdoby i několika
předměty z tohoto období.

VÁNOCE NAŠICH BABIČEK A PRABABIČEK
Srdečně vás zveme na výstavu Váno-

ce našich babiček a prababiček, která
se uskuteční od 24. 11. do 30. 12. 2015
v Muzeu Bučovice.

Vánoce se stále více stávají komerční
záležitostí a jejich duchovní rozměr se
mnohdy zcela vytrácí. Přestože na tuto
skutečnost naříkali už naši předkové
na začátku 20. století, jejich Vánoce byly
přece jen méně materiální. Pro děti byly
vánoční svátky vždy radostnou událostí
spojenou s dárky a dobrotami. Výstava
chce ukázat, jak asi takové Vánoce
v dobách našich babiček a prababiček
vypadaly. Výstava je realizována ve spo-
lupráci s Domem dětí a mládeže Bučo-
vice. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

ATELIÉR LÉTAJÍCÍ ŠNEK A CENTRUM ULITA
(ZÁMEK VYŠKOV) VÁS ZVOU NA:

PRAVIDELNÉ KURZY (nástup
možný kdykoliv): úterý (15.30–17.00):
KERAMIKA PRO DĚTI (4.–9. třída
ZŠ), úterý (18.00–20.00): TEXTILNÍ
DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, středa (podle
dohody): ARTETERAPEUTICKÁ
SETKÁNÍ – INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ
NEBO PRO RODINY, středa (podle
dohody): KURZY FRANCOUZSKÉHO
JAZYKA (PRO ZAČÁTEČNÍKY
A POKROČILÉ / DĚTI I DOSPĚLÉ),
čtvrtek (17.30–20.00): KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ, lektoruje Bob Jakeš

(mistr keramik, vysokoškolský učitel),
pátek (10.00–12.00): JÓGA PRO
DOSPĚLÉ

VÍKENDOVÉ KURZY:
27. 11. Mediace = pokojné řešení spo-

rů
28. 11. Výroba vlastní aromaterapeu-

tické kosmetiky 
29. 11. (15.00–17.00) 4 ADVENTNÍ

DÍLNIČKY – 4 ADVENTNÍ POHÁD-
KY pro děti a jejich rodiny

5. 12. (15.00–19.00) 4. VÁNOČNÍ
LÉTAJÍCÍ JARMARK (ve spolupráci
se ZOO parkem Vyškov)

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: ate-
lier@letajicisnek.cz, 775 105 640 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Srdečně vás zveme na výstavu foto-

grafií Andrey Němcové SPEKTRUM
v Galerii Orion Muzea Vyškovska.

Mladá fotografka z Vyškova není ve
výběru témat pro svoje fotografie jed-
noznačně vyhraněná. Fotografování je
její koníček, věnuje mu hodně času, ale
její profesní zaměření je zcela jiné. 

Fotografuje krajinu, zvířata, ale také
města a místa, která navštíví na svých
cestách. Má za sebou několik úspěchů
v soutěžích mladých fotografů a syste-
maticky fotografuje svoje rodiště
v rámci soutěže Fotíme Vyškovsko. 

Její fotografie najdete i na webu měs-
ta Vyškova. 

Její výstava bude u nás k vidění do
10. 1. 2016.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Leden–březen 2016, 8 setkání vždy

v úterý od 17.30 do 20.00 hod., cena kur-
zu 500 Kč/osoba,

700 Kč/pár, počet míst je omezený,
informace, přihlášky na e-mail: cprvys-
kov@ado.cz, tel. 732 769 404.

Pořádá Centrum pro rodinu Vyškov.

BABY MASÁŽE
Milé maminky, trápí vaše dítě bolesti

bříška, bývá často nemocné, je plačtivé,
nebo špatně usíná? Nabízím vám pomoc
formou Baby masáže. Jedná se o ucele-
nou sestavu lehkých, jemných doteků
na daných částech těla. Další přednosti
masáže: aktivace imunitního systému,
podpora činnosti střev, zabraňuje
zácpě, odstraňuje úzkost, strach – pře-
konání poporodních traumat.

Přednáška o této metodě proběhne
v MC Radost, Tyršova 142/29, Vyškov
(Dům s pečovat. službou)

Dne 26. 11. v 10.00 hod. zde budou
také probíhat jednotlivé lekce. Mamin-
ky se naučí své děti masírovat samy.

Kontakt: Fyzioterapeutka Renáta
Piňousová, mob.: 737 53 80 41, e-mail:
r.pinousova@seznam.cz

PILOXING V BUČOVICÍCH
NOVĚ OD 7. LEDNA 2016

17.30–18.30 hod. cvičení PILOXING
v BUČOVICÍCH – TĚLOCVIČNA
OBCHODNÍ AKADEMIE!!!

1. UKÁZKOVÁ HODINA JEN ZA
30 Kč.

Přihlášky: Lenka Frydrychová,
www.danceafitness.cz

JAK MANIPULOVAT S NOVOROZENCEM
MC Radost pořádá kurz Manipulace

s novorozencem.
Přednášející pí .Černická, přihlášky

a info na: jirule83@gmail.com
Termín podle dohody.
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