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Dne 7. prosince uplyne 9 let, co nás opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Karel Ilgner.
S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy
nesmíří.
Dne 8. prosince by se dožil 91 let
pan František Vrzal, pplk. v.v.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.
Chybíš nám.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají…
Dne 9. prosince 2019 uplyne 10 let od úmrtí
pana Radomíra Bednáře z Vyškova, rodáka
z Drnovic.
Vzpomíná
manželka Olga s rodinou.

V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jen
jednou. I kdybychom si oči vyplakali, ty její už se
neohlédnou.
Dne 9. prosince uplyne 5. smutné výročí, kdy nás
opustila
paní Ludmila Černá zVyškova.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami, snacha a vnuk Lukáš.

Tak rád a hodně jsi chtěl žít, přišla však nemoc
zlá, osud zavolal a Ty jsi musel jít.
Dne 9. prosince tomu bude již rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil
pan Josef Slouk.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
rodina Sloukova, Sedláčkova a sestra Helena
s manželem.

Tak moc by ses chtěl projít lesem, loukou plnou
květů a polem zlatých klasů. Ale jsi jen vánkem,
který hladí a fouká do našich vlasů.
Dne 10. prosince vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí
pana Ladislava Krále.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Blanka s rodinou.

Vzpomínky Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne

29. listopadu přišli naposledy rozloučit s naší milovanou
maminkou

paní Dobroslavou Vrtílkovou.
Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Jarmila Kolářová (1952), Chválkovice n/H. † 20. 11.

Věra Marková (1951), Bošovice, † 22. 11. 

Marie Martincová, roz. Vokálová (1938), Otnice † 24. 11.

Alfréd Leipert (1932), Vyškov † 28. 11.

Zdeněk Kotyza (1960), Drnovice † 28. 11.

František Lasovský (1944), Ivanovice n/H. † 28. 11.

Marie Baladová (1964), Nové Hvězdlice † 29. 11.

Ing. Jaroslav Šumný (1930), Vyškov † 29. 11.

MVDr. Antonín Tichý (1947), Chválkovice n/H. † 29. 11.

Věra Menšíková (1925), Pustiměř † 30. 11.

Karla Suchánková (1942), Radslavice † 30. 11.

Olga Metelková (1927), Vyškov † 1. 12.

Jan Slezáček (1941), Milonice † 2. 12.

Bohuslav Klemsa (1955), Medlovice † 2. 12.

Opustili nás

Vánoční trhy budou delší. Vyškovany potěší i o víkendech
Nejen že zazpívají několik známých koled, děti z mateřských a prvního stupně základních škol vyzdobí Masarykovo náměstí více

než dvaceti vánočními stromečky v květináčích, a symbolicky tak v pondělí 9. prosince dopoledne odstartují vyškovské vánoční trhy.
Oficiálního zahájení se pak v odpoledních hodinách ujme starosta Vyškova Karel Jurka. 

Následovat bude rozlévání
vánočního punče s vedením
města. O vyvrcholení programu
úvodního dne trhů se postará
vánočně naladěné duo Karel
Gott revival Morava. Stejně
jako loni budou vyškovské trhy
končit ve večerních hodinách,
prodejní doba je určená do
sedmé hodiny večerní. Delší
budou i co do počtu dní.
Potrvají přesně dva týdny.
„Konkrétně do neděle 22. pro-
since. Že bu dou delší, jsme si
řekli hned po těch loňských.
Změnou tedy je i to, že budou
probíhat také o víkendech.
Snažili jsme se vyslyšet názory
a podněty lidí a věříme, že
i letošní trhy toho budou důka-
zem. Kulturním programem
chceme uspokojit mládež, rodi-
ny s dětmi i nejstarší ročníky,“
řekla místostarostka Vyškova
Karin Šulcová. 

Doprovodný program zajiš-
ťuje Městské kulturní středisko
Vyškov. Dopolední i odpolední

část vyplní jako už tradičně
vyškovské mateřské a základní
školy i další organizace. Mladší
publikum potěší slovenský
zpěvák a textař Miro Šmajda,
který byl před deseti lety stří-
brným finalistou soutěže Čes-
ko Slovenská SuperStar. Starší
ročníky ocení vystoupení zpě-
váka a skladatele Jiřího Helá-
na s cimbálovým doprovodem
nebo poprockovou kapelu Pre-
mier, která slavila největší
úspěchy v devadesátých letech.
Tahákem má být i party v ryt-
mu skladeb od The Beatles
a Queen v podání brněnských
umělců. Naplánovaných je
také několik vánočních dílni-
ček. 

S uceleným a jednotným
dojmem předvánoční atmosféry
pomohou i nové prodejní stán-
ky o velikosti 3 krát 2 metry.
Původní kvůli časté manipulaci
dosloužily. Prosvítí je světelná
vánoční výzdoba, pódium pro
účinkující pak bude po dobu

adventu vánočně nazdobené
girlandami. „Hodláme dál pod-
porovat stánky s rukodělnými
výrobky a se sortimentem tra-
dičního vánočního zboží. Chce-
me, aby plejáda nabízených
výrobků byla pestrá a aby
Vyškovany dokázala uspokojit.
A aby návštěvníci našli to, kvůli
čemu se do centra města vyda-
li,“ poznamenal starosta Vyš-
kova Karel Jurka. 

Už na začátku října tak rad-
nice oslovila prodejce, kteří by
měli zájem o prodejní místo na
trzích. „Letošní novinkou je,
že nájemné od nich použijeme
na dobročinné účely, konkrét-
ně peníze pomohou Azylové-
mu domu pro ženy a matky
s dětmi v tísni v Opatovicích,
kdy půjde o vánoční dárky,
dále Oddělení dlouhodobě
nemocných, Ne mocnice Vyš-
kov, kde příspěvek poslouží
k nákupu podložek proti pro-
leženinám, a v neposlední řadě
bude výtěžek za pronájem

směřovat do Domova pro
seniory v Polní ulici na reha-
bilitační pochůzkovou rampu
se schody,“ vyjmenovala
místostarostka Šulcová. 

K pestrosti trhů a navození
příjemné předvánoční atmo -
sféry má pomoci zvonička pro
štěstí, která bude symbolicky
plnit přání, historický kolotoč
i pravidelné středeční hodinové
zpřístupnění radniční věže.
Rozšíření se dočkala také
vánoční výzdoba. Přibylo osm
dalších nazdobených stromů
a došlo k doplnění výzdoby tří
stran ciferníku věžních hodin.
O nové prvky a postavy se roz-
rostl také dřevěný betlém pod
vánoční jedlí. Jeho autor Tomiš
Zedník vyřezal z lipového dřeva
muže vedoucího osla, myslivce
nebo rybáře. 

Novinkou letošního roku je
rovněž dřevěné posezení, kon-
krétně čtyři nové sety, i šest kru-
hových barových pultů k odlo-
žení nápojů.  (mko)

MIKULÁŠSKÝ TRH V IVANOVICÍCH
Město Ivanovice na Hané zve na

MIKULÁŠSKÝ TRH s doprovodným
programem v sobotu 7. 12. 2019 od 9 do
12 hodin na náměstí v Ivanovicích na
Hané.

Čerstvé zabijačkové speciality a pro-
dej živých ryb zajištěn. 

Doprovodný program:
TVOŘIVÁ DÍLNIČKA pro děti od

9.00 do 12.00 hod. ve vestibulu kultur-
ního domu.

VÁNOČNÍ JARMARK od 9.00 do
12.00 a od 13.30 do 15.30 hod. v malém
sále kulturního domu. Ručně vyráběná
mýdla a svíčky, dřevěné misky, patch -
work, háčkované hračky, obrazy, palič-
kovaná krajka, dekorativní perník,
keramika, výrobky z čokolády, vánoční
a adventní dekorace (svícny, věnce atd.),
med, produkty z medu a včelího vosku,
přírodní kosmetika a další.

DIVADELNÍ POHÁDKA – Vánoční
hvězda v podání Divadla Scéna od
14.00 hod. v kulturním domě. Vstupné
25 Kč. Předprodej vstupenek probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na Hané,
tel. 517 363 397.

ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STRO-
MU v 16.30 hod. na Palackého náměstí
- Předvánoční troubení žáků a učitelů
ZUŠ, adventní pásmo žáků ZŠ, vystou-
pení AC, příchod svatého Mikuláše
s družinou.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK
DO IVANOVIC

Zveme vás na VÁNOČNÍ JARMARK
v malém sále Kulturního domu Ivano-
vice na Hané ve dnech 7. 12.–10. 12.
2019. Ručně vyráběná mýdla a svíčky,
dřevěné misky, patchwork, háčkované
hračky, obrazy, paličkovaná krajka,
dekorativní perník, keramika, výrobky
z čokolády, vánoční a adventní dekorace
(svícny, věnce atd.), med, produkty
z medu a včelího vosku, přírodní kos-
metika a další.  

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

VÁNOCE V ZOO
ZOO PARK Vyškov vás zve v sobotu

14. 12. na akci Vánoce v Zoo. V areálu
Hanáckého statku je pro vás od 10.00
připraven Vánoční létající jarmark.
Kromě stánků s tradičním i netradič-
ním vánočním zbožím a pochutinami
na vás čekají výtvarné dílny (ve spolu-
práci s Ateliérem Létající šnek). Od
16.00 hodin na Babiččině dvorečku se
můžete těšit na Živý hanácký betlém
v podání národopisného  souboru Kle-
betníček aTrnka. Představí vám zvyky,
koledy a říkanky v době adventní
a vánoční, až do Tří králů. Vstupné:
dospělý 70/dítě 50 Kč.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ
Srdečně zvu na výstavu obrazů Lei

Kolkopové + vernisáž. Pátek 6. 12. 2019
v 17 hodin. Proslov + Jazz&Soul hudeb-
ní doprovod 17.30 Kino Sokolský dům
Vyškov.

Malování je mi terapií, je to možnost
poznat samu sebe o kousek víc. Témata
si vybírám podle nálady, to, co zaujme
mé oko. Co se týče abstrakce, tak tam
jsem volná. Pustím hlavu a nechám se
vést, je to neskutečně uvolňující a pak

jen koukám, co vzniká.Tvořím s dětmi,
seniory a vedu kurzy svobodného malo-
vání v Brně. Obrazy budou k prodeji,
stejně tak jejich kvalitní reprodukce.
Lea. www.leilakolkop.cz

CHOVATELSKÉ TRHY VE VYŠKOVĚ
Burza chovatelů exotického ptactva,

králíků, zakrslých králíčků, morčat,
holubů a drůbeže se koná v neděli
29. 12. 2019 od 7 do 10 hodin v chova-
telském reálu u vlakového nádraží Vyš-
kov. Prodej krmiv a léčiv, přenosek, cho-
vatelských potřeb, králíkáren, kuřic,
včelařských produktů a jiné. Výkup
exotického ptactva a králičích kožek
zajištěn. Více info na tel.: 739 665 050

SLADKÉ  VÁNOCE
21. 11.–29. 12. 2019 Muzeum Bučo-

vice
Výstava o perníku a medu
Adventní čas s sebou přináší kromě

očekávání příchodu Spasitele a du -
chovního rozjímání celou řadu příprav
vedoucích k co nejlepšímu prožití
vánočních svátků. Patří k nim i pečení
medových perníčků, jejichž tradice
v českých zemích sahá až do středově-
ku. Perníkáři používali k jejich výrobě
dřevěné formy rozmanitých tvarů i veli-
kostí. Kolekci těchto forem, pocházející
ze sbírky Muzea Vyškovska, budou moci
návštěvníci zhlédnout na výstavě
v Muzeu Bučovice. Výstavu doplní zají-
mavosti o pochutině, která je důležitou
složkou perníkového těsta – medu. Ten
je nejen sladidlem, ale má řadu přízni-
vých účinků pro lidský organismus.

Na výstavě budou rovněž k vidění
výrobky dětí z DDM Bučovice na téma
Perníček 100krát jinak.

Těšíme se na vaši návštěvu!

POZVÁNKA NA VÝSTAVY DO ŠVÁBENIC
Muzeum Švábenice vás zve na výsta-

vu Malované pranostiky na každý den
v roce aneb Od Vánoc do Vánoc. Součástí
této ojedinělé výstavy je přes tři tisíce
rýmovaných pranostik a kreseb světců
a světic. Výstava je k vidění ve Vlasti-
vědném muzeu ve Švábenicích. Dále
můžete zhlédnout stálou výstavu bet-
lémů a v Kosteltlním muzeu stálou
expozici umění z 18. a 19. století
z pozůstalosti kostela a fary. Tyto výsta-
vy jsou otevřeny každou sobotu, neděli
a svátky od 23. 11. 2019 do 16. 2. 2020.
Otevřeno od 13 do 17 hodin. Vstupné
dobrovolné. Jste srdečně zváni.

ADVENTNÍ KONCERT 
NA ZÁMKU V BUČOVICÍCH

Město Bučovice ve spolupráci se
státním zámkem Bučovice zve na
ADVENTNÍ KONCERT v podání Tria
Bel Canto 15. 12. 2019 v 15 hodin
v Dlouhém sále bučovického zámku.
Zaznějí skladby J. S. Bacha, W.
A.Mozarta, C. Monteverdiho,L. Janáč-
ka a dalších. V podprogramu vystoupí
žáci ZUŠ Arthura Nikische. Vstupné
dobrovolné. 

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH
MC Radost, každé úterý od 17.00 do

18.00 (s Katkou) a nově i v pátek od
16.00 do 17.00 (s Dančou). Cvičení
vedou certifikované porodní asistentky.
Pravidelně také pořádáme kurzy před-
porodní přípravy. Více informací
na http://cviceni-tehotnych.ivyskov.cz/

Tichou vzpomínku na 
pana profesora Ladislava Pátíka

věnují
žáci jeho „CÉČKA“.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 21. října to byly 3 roky, co nás navždy
opustila milovaná babička a prababička
paní Milada Hrozová zVyškova.
S úctou a láskou stále vzpomínají
vnučka a vnuk s rodinami.

V duchu jsi stále s námi a my na Tebe nikdy
nezapomeneme.
Dne 22. listopadu uplynulo 7 let od úmrtí naší
maminky a babičky
paní Milady Bártové zVyškova.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manžel, syn a dcera s rodinami.

Dne 28. listopadu jsme si připomněli nedožité
100. narozeniny
pana Jana Jaroše zVyškova.
S láskou a úctou stále vzpomínáme.
Manželka s rodinou.

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstáváš…
Dne 3. prosince uplynul rok, co nás navždy opustil
pan Jiří Žanda zVyškova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná
rodina.

Ve středu, 4. prosince 2019, uplynuly 3 roky od
chvíle, kdy zemřela naše milovaná
paní Jitka Höferová. 
S láskou vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Ve středu 4. prosince uplynulo smutných 12 roků,
kdy se vydal na druhý břeh
pan Zdeněk Kypr.
Říkals mi: „Mami usmívej se, úsměv Ti sluší.“
Teď, po tolika letech stále s bolestí v duši
a s velkým smutkem, který v srdci mám, se o to
snažím. A tak se denně i přes slzy usmívám. To
pro Tebe, tam do nebe se usmívám.
Zdenovi maminka.
Děkuji všem za vzpomínku. M. Benešová

Dnes, 5. prosince 2019, je to 20 roků, co nás
navždy opustila
paní Marie Hermanová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje
rodina Hermanova.

Dnes, 5. prosince 2019, je to 10 let od úmrtí naší
milované maminky, babičky a prababičky
paní Růženky Dvořákové.
S láskou a úctou vzpomínají
synové s rodinami.

S odchodem blízkého člověka se nejde smířit, jen
se naučit žít bez jeho přítomnosti.
Dnes, 5. prosince 2019, jsou to 3 smutné roky, co
nás opustil
pan Pavel Nociar.
S láskou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Osud je občas velmi krutý, nevrátí co jednou
vzal… Zůstanou jen vzpomínky a v srdci velký
žal.
Dnes, 5. prosince, je to rok, co nám zemřel
tatínek, dědeček, bratr
pan František Rotrekl z Bučovic.
S láskou vzpomínají
dcera Mirka a syn František s rodinami, bratr
Hynek a sestra Dana s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 6. prosince 2019 by se dožil 100 let náš
tatínek, dědeček a pradědeček
pan František Steiner.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami.

Jen klidný spánek můžeme Ti přát, s láskou
a úctou na Tebe vzpomínat.
Dne 7. prosince 2019 to budou 3 roky, co nás
navždy opustil
pan Miloš Procházka zVyškova.
S láskou vzpomíná
manželka Helena s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 7. prosince 2019 by se dožil 69 let
pan Stanislav Holzer zVyškova.
S láskou vzpomíná
rodina.

Vzpomínky
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