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Vzpomínka
Dne 3. ledna 2010 tomu

budou právì dva roky, co
od nás ode�el pan
Ing. Karel Kováø.
Dìkujeme v�em, kteøí

vzpomenou s námi.
Rodina Kováøova.
Vzpomínka
26. ledna 2010 uplyne ji�

10 let od chvíle, kdy od nás
nav�dy ode�el milovaný
man�el, tatínek a dìdeèek,
pan Stanislav Fendrych.
Dìkujeme v�em, kteøí
vzpomenou s námi.

Man�elka a dìti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 13. ledna 2010

uplyne 5 smutných let ode
dne, kdy nás opustil ná�
drahý man�el, tatínek a
dìdeèek, pan Stanislav
Simon. V�ichni, kdo jste
ho znali, vzpomeòte s
námi. Vzpomínají

man�elka a dìti s rodinami.
Vzpomínka
Èas plyne, bolest zùstává
Dne 7. ledna 2010 je

tomu ji� 10 let, kdy jsme
se naposledy rozlouèili s
na�ím drahým man�elem,
tatínkem a dìdeèkem,
panem Ladislavem
Fryaufem.
Dìkujeme v�em, kteøí

vzpomenou s námi.
Man�elka Marta, dìti Daniela a Ivan s rodinami
Podìkování
Touto cestou bych chtìla podìkovat MUDr.

L. Kuèerovi a sestøe I. Koníèkové, sestrám z
charity J. Jirou�kové a D. Tajsrové, kteøí se po
dlouhé roky vzornì starali o mého nemocného
man�ela Václava Peroutku. M. Peroutková.
Úmrtí. Dne 11.11. 2009 zemøel v Praze bývalý

Tøebovák, Ing. Bohuslav Chládek (nar. 1944)
Vzpomeòte!

Vzpomínka
Dne 26.1. 2010 uplyne

ji� �estý rok ode dne, co
nás nav�dy opustila na�e
drahá man�elka, maminka
a prababièka, paní Soòa
Husková. Kdo jste ji
znali, vìnujte jí spolu s
námi tichou vzpomínku.

Vzpomíná man�el a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Dne 27. ledna 2010

uplynou ètyøi smutné roky
ode dne, kdy nás nav�dy
opustil ná� drahý man�el,
tatínek, dìdeèek a
pradìdeèek, panMiroslav
Schneeweiss. Dìkujeme
v�em za vzpomínku. Stále

vzpomíná man�elka a dìti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 5. ledna 2010

vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí na�í maminky a
babièky, paní Anny
Chládkové. Vzpomíná
dcera s rodinou.

Vzpomínka
V mìsíci lednu uplyne pìt let od úmrtí

na�ich rodièù
Kvìtu�e a Bøetislava Svobodových.
Vzpomínáme a dìkujeme v�em, kteøí

vzpomenou s námi. Dìti s rodinami.
Podìkování:
V�em, kteøí se 1. prosince pøi�li osobnì

rozlouèit, nebo si alespoò na chvíli vzpomnìli
na na�eho "dìdu" (Josefa Páska) pøi jeho
posledni cestì, srdeènì dìkujeme. Rodina.
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Vzpomínka
Dne 5. ledna 2010 by

se ná� man�el, tatínek a
dìdeèek, pan Otakar
Budil do�il 80 let. Kdo
jste ho znali, vzpomeòte
s námi. Man�elka a dìti
s rodinami.

Vzpomínka
Marnì na�e oèi v�ude tì hledají, marnì po

lících slzy nám stékají. V neznámý svìt jsi �la
spát, zaplakal ka�dý, kdo tì mìl rád.

Dne 10. ledna 2009
uplyne tøetí smutný rok
ode dne, kdy nás nav�dy
opustila na�e nejdra��í
man�elka, maminka a
babièka, paní Franti�ka
Maleèková. Dìkujeme
v�em, kteøí vzpomenou s
námi.

Man�el Franti�ek, dcera Dagmar a syn Jiøí s
rodinami.

Vzpomínka
Dne 28. ledna 2010

uplyne 13 let od úmrtí
na�eho man�ela, tatínka a
dìdeèka, pana Václava
Rozlívky. Kdo jste ho
znali a mìli rádi, vìnujte
mu s námi tichou
vzpomínku. Man�elka

Kvìta a dcery Vìra, Hana a Dá�a s rodinami
Vzpomínka
Koncem ledna
2010 uplyne
dvacetpìt a
deset let ode
dne, kdy nás
nav�dy
opustili na�i
rodièe Otokar

a Aloisie Dobrov�tí. Dìkujeme v�em, kteøí s
námi v dobrém vzpomenou.
Zdenka, Otokar a Vojtìch, dìti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 1. ledna 2010 uplyne ji�

sedm let ode dne, kdy z na�eho
rodinného kruhu ode�el pan
Franti�ek Zoubele. Kdo jste
ho znali, vìnujte mu s námi
tichou vzpomínku. Stále
vzpomínají man�elka, syn a

dcera s rodinami.
Vzpomínka.
Dne 21. ledna 2010 uplyne

5 rokù od úmrtí mé drahé
maminky a babièky, paní
Rù�eny Jankelové. Dìkuji
v�em, kteøí ji znali, vìnují ji
spolu se mnou tichou
vzpomínku. S láskou a
vdìèností vzpomíná dcera

Ivanka.
Vzpomínka
Dne 18. ledna 2010

uplyne 20 smutných let ode
dne, kdy nás nav�dy opustil
ná� tatínek, dìdeèek a
pradìdeèek, pan Jindøich
Vostárek. S láskou na nìj
stále vzpomínáme a
dìkujeme v�em, kteøí si

vzpomenou s námi. Dcery Hana a Jindøi�ka s
rodinami.

Vzpomínka
Dne 30. prosince 2009

uplynuly dva roky od
úmrtí mé tety, nejstar�í
obèanky Èeské Tøebové,
sl. Eugenie Houdkové.
Prosím v�echny, kteøí ji
znali o tichou vzpomínku.
Hana Lehfeldová s
rodinou.

Vzpomínka.
Dne 4. ledna 2010

uplyne 20 let od úmrtí na�í
maminky, babièky a
prababièky, paníMarie
Voleské. V�ichni, kdo jste
ji znali, vìnujte jí tichou
vzpomínku. Vzpomínají
dcery Blanka a Hana s
rodinami.

Hledáme nové pøedplatitele:
staèí poslat SMS s adresou na telefonní
èíslo 604 685 835



SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka
Dne 9. ledna 2010

uplyne první rok ode
dne, kdy nav�dy ode�el
z na�eho rodinného
kruhu pan Èestmír
Rybka. Dìkujeme
v�em, kteøí ho znali, za
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají - man�elka Marie, dcery
Soòa a Naïa s rodinami, syn Èestmír s rodinou,
vnouèata a pravnouèata

Vzpomínka
Dne 14. ledna 2010

tomu bude neuvìøitel-
ných 25 let, kdy ve vìku
nedo�itých padesáti let
náhle zemøel pan Josef
Vanìk z Èeské Tøebové.
S láskou vzpomínají
man�elka Jindøi�ka, syn
Vladimír, dcera Alena a
syn Petr s rodinami.

Vzpomínka
Dne 26. ledna uplyne

smutných osm let, co
náhle utichlo srdce na�í
maminky,babièky a
prababièky, paní Anny
Vi�ïové. V�em, kteøí si
v tento den s námi
vzpomenou dìkuje dcera

Ivana s rodinou
Vzpomínka
Dne 31. 1. uplynou 4

roky ode dne, kdy nás na-
v�dy opustil ná� man�el
tatínek a dìdeèek, pan
Otto Kubíèek. Kdo jste
ho znali, vìnujte mu s
námi tichou vzpomínku.
Man�elka a dìti s

rodinami.
Vzpomínka
Dne 18. 1. 2010 uplyne

dlouhých 30 let od úmrtí
pana Jiøího Kunce.
Dìkujeme v�em, kteøí mu
spoleènì s námi vìnují
vzpomínku.

Man�elka Jarèa, dcery Eva a Hana s rodinami

ZLATÁ SVATBA.
Dne 19. 12. 2009 oslavili zlatou svatbu

man�elé Eva a Bohumír Karlíkovi ze
Semanína. Pøejeme noho dal�ích spoleènì
pro�itých let plných �tìstí, zdraví a
spokojenosti. Sestra Mínina s pøítelem
SÒATKY

Franti�ek Vaòous, Èeská Tøebová a Dagmar Ma�ková, Èeská Tøebová

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ - 05.12.2009
Petr a Dana Va�kovi se synem Petrem
Martin a Jana Klíèovi se synem Matyá�em
Michal a Renata Zelinkovi s dcerou Veronikou
Tomá� Èervinka a Lucie Hru�ková s dcerou Kateøinou
Vlastimil a Linda �mídovi s dcerou Viktorií
Marek a Marcela Mikulovských se synem Patrikem
Martin Franc a �aneta Jakubková se synem Martinem
Filip a Helena Nìmeèkovi se synem Filipem
Radek a Eva Hûblovi s dcerou Danielou
Milan a Eva Kociánovi s dcerou �anetou
Jindøich a Hana Dvoøákovi se synem Nicolasem
Stanislav a Eva Broulíkovi s dcerou Kateøinou
Tomá� Nastoupil a Renata Záleská s dcerou Kateøinou
Michal a Helena Ry�avých se synem Dominikem


