
Opustili nás

Matilda Zborovská (1945), Vyškov † 10. 12.
Františka Blechová (1923), Bučovice † 11. 12.
Vladimír Valný (1920), Hostěrádky-Rešov † 13. 12.
Božena Hrubá (1937), Vyškov † 13. 12.
Anna Chytilová (1919), Nevojice † 14. 12.
Jan Pittner (1946), Dědice † 14. 12.
Rostislav Vaickorn (1926), Opatovice † 14. 12.
Bohuslava Kuběnová (1924), Topolany † 14. 12.
Miroslav Cenek (1945), Křižanovice u Bučovic † 15. 12.
Zdeněk Vlach (1925), Vyškov † 16. 12.
Jitka Kummerová (1945), Topolany † 16. 12.
Zdeněk Pospíšil (1951), Křenovice † 16. 12.
Břetislav Vrána (1938), Hodějice † 17. 12.
Jan Pištělka (1951), Vyškov † 17. 12.
Květuše Poláková (1929), Vyškov † 17. 12.

Leť, vzpomínko…
Uplynuly již 2 roky od krásných vánočních
svátků, které jsme ještě v klidu a rodinné pohodě
prožili naposledy s naší maminkou, babičkou
a prababičkou,
paní Emilií Šiškovou.
S úctou a láskou vzpomíná
syn Miroslav s rodinou.

Ve středu, 19. prosince 2012, jsme vzpomněli
nedožité 80. narozeniny našeho tatínka,
pana Jozefa Cingela….
Dcery Lenka a Renáta s rodinami.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci,
potěšit i rozesmát. Děkuji za to, že jsi byl…
Dnes, 20. prosince, jsou to 3 roky, kdy nás opustil
pan Zdeněk Večerka z Terešova.
S láskou a vděčností stále vzpomíná
dcera Zdeňka s manželem a vnučky Monička
s Lucinkou.

Dnes, 20. prosince 2012 vzpomínáme 
na 3. smutné výročí úmrtí našeho zaměstnance,
spolupracovníka a dobrého kamaráda,
pana Zdeňka Večerky z Terešova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Minaříkovi ze stavebnin ve Slavkově u Brna.

Na ni nám zůstane nejlepší vzpomínka, ta bytost
nejdražší to byla maminka.
Dne 21. prosince uplyne 21 roků, kdy nás opustila
milovaná manželka, maminka a babička,
paní Olga Hnízdilová.
Stále vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Dne 21. prosince 2012 to bude 10 let, co nás
opustila
paní Věra Plzáková.
Stále vzpomínají
synové Jiří a Rudolf s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své drahé sem člověk ukládá, vzpomínat a modlit
se sem vrací. Kytičku přinesem, svíci rozžehnem,
na Tebe tatínku nikdy nezapomenem.
Dne 21. prosince uplyne dlouhých 8 roků, kdy nás
bez slůvka rozloučení opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Jakubík z Ivanovic na Hané.
S láskou vzpomínají
dcera a vnučka s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe, krásné
vzpomínky zůstávají. Utichly kroky i Tvůj veselý
hlas, ale Tvá veselá tvář zůstává v nás. Každičká
vzpomínka, smutný je vzdech, navždy však
zůstaneš v srdcích nás všech. 
Dne 23. prosince 2012 vzpomeneme 6. výročí
úmrtí
paní Zdeňky Zouharové.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel, syn a dcery s rodinami.

Dne 24. prosince vzpomeneme námi milovanou 
paní Antonii Rozmarínovou,
která zemřela záhadnou nepřirozenou smrtí na
LDN ve Vyškově.
Vzpomíná za celou její rozvětvenou rodinu
Melichar Rozmarín.

A zase je tu Štědrý den, s ním odešlo mé štěstí,
láska. V mém srdci zůstalo prázdno, jen bolest,
trápení a věčné vzpomínání.
Dne 24. prosince tomu budou smutné 4 roky, kdy
nás opustil můj milovaný manžel
pan Luděk Florián z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie a dcera Hana s rodinou.
Také vzpomínáme na tatínka,
pana  Jana Fialu, maminku, paní Marii Fialovou
a malou vnučku Markétku.

V životě nastávají těžké chvíle, kdy se musíme
rozloučit se svými nejdražšími. Ještě těžší je
naučit se bez nich žít.
Dne 25. prosince uplyne 15 smutných roků od
tragické smrti
Renatky Fučíkové u Bučovic.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
maminka, bratři a sestra s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest jsi
zanechal v nás.
Dne 26. prosince 2012 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Aloise Kuluže.
Stále vzpomínají
sourozenci s rodinami.

Vzpomínky

Dne 25. prosince oslaví 70. narozeniny naše milovaná maminka,
paní Jana Kůrková.
Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, spoustu štěstí a úsměv na
tváři.
Dcery Leona, Jana, Tereza a syn Karel s rodinami.

Blahopřání

Pro české atlety se stal vyškov-
ský šampionát symbolem plnění
reprezentačních limitů, vynika-
jící atmosféra přála k prezentaci
atletiky v tom nejpěknějším
podání. V tomto skvělém prostře-
dí se představilo hned 11 domá-
cích závodníků. Osobní rekordy
před domácím publikem si
vytvořili Lukáš Pavelka nad
krátkými překážkami, Jiří
Němeček na osmistovce. Štafeta
děvčat 4x400 m (Eva Šenková,
Drahomíra Gurková, Irena
Pospíšilová a Lenka Suráková)
obsadila 7. místo, skvělého vý -
sledku dosáhla Irena Pospíšilová,
která se po mateřských povin-
nostech nenápadně vrací na
závodní dráhy av závodě na 5km
vybojovala 8. místo. Taktéž per-
fektní výkon podala na trati 5km
Jiřina Kociánová (10. místo).

Družstva žen a mužů se snaží
dlouhodobě proniknout do prvo-
ligové soutěže, v tomto roce byl
vyhlášen přímo „generální“
útok. V nejkvalitnější baráži
posledních let se však nepodařilo
postoupit ani jednomu družstvu. 

V žákovské atletice navázal
na skvělé výsledky svých žákov-
ských předchůdců – reprezen-
tantů ČR Lukáška a Fišera,
skvělý Filip Navrátil, který se
stal hned trojnásobným
Mistrem ČR (!) – dva tituly
v dálce a titul ve skoku vysokém
jsou výsledky, které vyškovská
atletika nepamatuje. Rodák
z Velešovic celoročně potvrzoval
svoji skvělou výkonnost
a odměnou se mu stal start
v reprezentačním dresu ČR na
mezistátních pěti utkáních
v chorvatské Rijece. Ve výbor-
ných výsledcích jej výborně
doplňoval Jan Osolsobě, běžec
z Lulče se stal Mistrem ČR
v běhu na 3000 m. 

Družstva žákyň a žáků
postoupila do semifinále MČR,
což je veliký úspěch. O postup
na M Moravy a Slezska se marně
pokoušela postoupit družstva
ml. žákyň a ml. žáků. Obě druž-
stva obsadila na Mistrovství
Jihomoravského kraje 3. místa,
což znamenalo bronzové medai-
le, leč jeden stupínek chyběl

k vytouženému postupu do nej-
vyšší soutěže v ČR. V projektu
ČAS, nazvaném Talent roku
2012, byli slavnostně vyhlášeni
za ml. žákyně Lucie Macháňová,
za ml. žáky Filip Zeman, za st.
žákyně Klaudie Grycová a za st.
žáky Filip Navrátil. 

Mladí vyškovští atleti mají
možnosti pokračovat ve své spor-
tovní kariéře jednak ve vyškov-
ském klubu, ale také na Sportov-
ním gymnáziu v Brně, kde mají
ideální podmínky pro svůj, nejen
sportovní, růst. Atleti, kteří opa-
kovaně prokazují své sportovní
nadání, jsou zařazováni do Spor-
tovních center mládeže.

Pořádání tradičních akcí typu
Vyškovská míle, VC ve skoku
vysokém, Běhání se svíčkou,
Mikulášský běh, Běh naděje,
a další přilákalo na start stovky
účastníků.

Atletický klub se svojí širokou
základnou patří k největším klu-
bům na jižní Moravě, pod vede-
ním proškolených trenérů zde
trénují malé děti – atletická škol-
ka, přes populární Aháčky, mlad-
ší a starší žactvo, dorost až
dospělé. Od prvních tréninko-
vých zkušeností „Atletiky pro

děti“, kdy děti prodělávají první
krůčky všesportovní přípravy,
později přes víceboje, si děti začí-
nají nacházet své oblíbené dis-
ciplíny. Atletický klub AHA Vyš-
kov je garantem činnosti
Sportovního střediska ATLETI-
KA, což mimo jiné znamená, že
řádně proškolení trenéři trénují
děti, které by měly respektovat
práva a povinnosti v atletickém
hnutí, které z něj chce vychovat
především slušného sportovce.
Potom už záleží na každém jed-
notlivci, jak dokáže využít všech
možností pro svůj sportovní růst
a také pro své vzdělání. Klubová
motivační směrnice MOSJE je již
druhým rokem nástrojem, jak
v nabitém atletickém kalendáři
ctít priority klubu, který obhájil
své zařazení do systému Spor-
tovních středisek atletiky. 

Atleti přejí všem hezké Vánoce
a do nového roku hodně zdraví
a chuti hýbat se! Atletika, jako
sport na celý život, zve do svých
řad všechny zájemce, kteří mají
smysl pro individuální sport
v kolektivním pojetí. Podrobné
informace najdete na www.aha-
vyskov.cz.

Tichá překvapila v Moravském Krumlově

V ročníku 2007 dominovala
Monika Kršková z Moravské
Slávie Brno. Debutující Klára
Hrabovská (Sokol Bučovice)
má 19. příčku. 

V ročníku 2006 zvítězila
zásluhou vyšší známky talen-
tovaná Petra Bábíčková (Hodo-
nín) před Sárou Procházkovou
(Sokol Brno I). Solidní 8. místo
obsadila Kateřina Duráková ze
Sokola Bučovice. Její oddílové
kamarádky Adéla Řezníčková
a Nikola Fryčová (debutantka)
se zařadily na 15. resp. 20. místo. 

Ročník 2004 patřil favorizo-
vané Tamaře Kalašové z Ostrož-

ské Nové Vsi. Stále se lepšící
Lucie Pospíšilová ze Sokola
Bučovice vyválčila velmi slušné
8. místo. 

Největší radost bučovickým
barvám však přinesla kategorie
IV (2000–2003), když soustře-
děně cvičící Tereza Tichá vybo-
jovala 3. místo! Úspěch bučo-
vických děvčat umocnila 7.
Anna Přichystalová. Zvítězila
Ludmila Hájková z Ostravy-
Poruby. 

Gymnastky bučovického
Sokola potvrdily letošní výkon-
nostní vzestup. 

(PeP)

98 mladých sportovních gymnastek absolvovalo v Moravském
Krumlově populární dvojboj (kladina, prostná) tzv. „Krumlovský
zvoneček“. Zástupkyně 11 moravských oddílů tak uzavřely letošní
náročný rok. Pro závodnice Sokola Bučovice to byl letos již 14 závod!

Vítězem poháru přípravka Bučovic

Turnaje se zúčastnilo šest
družstev a to FC Bučovice, Leto-
nice, MFK Vyškov, FKD, Sokol
Hodějice, Sokol Brankovice.
Družstvo SK Slavkov u Brna se
před turnajem odhlásilo adruž-
stvo FK Pustiměř se na turnaj
nedostavilo. Pořadatelům to
udělalo menší problém a turnaj
musel byt přelosován tak, aby
nakonec hrál každý s každým.

Výsledky:
Bučovice – Letonice 4:1,

Bučovice –Vyškov 2:0, Bučovi-
ce – FKD 1:2, Bučovice – Hodě-
jice 2:1, Bučovice – Brankovice
2:0, Letonice –Vyškov 3:1, Leto-
nice – FKD 2:1, Letonice –
Hodějice 1:1, Letonice – Bran-

kovice 3:2, Vyškov – FKD 1:0,
Vyškov – Hodějice 2:1, Vyškov –
Brankovice 3:2, FKD – Hoději-
ce – 2:1, FKD – Brankovice 5:0,
Hodějice – Brankovice 1:1.

Tabulka
1. Bučovice 5 4 0 1 12
2. Letonice 5 2 1 1 10
3. Vyškov 5 3 0 2 9
4. FKD 5 3 0 2 9
5. Hodějice 5 0 2 2 2
6. Brankovice 5 0 1 4 1
Turnaj měl svoji úroveň.

Utkání jako Bučovice –Vyškov
nebo Letonice – FKD držely
všechny přítomné ve střehu po
celé utkání. K vidění bylo rov-
něž několik výborných indivi-
duálních výkonů jednotlivců.

V sobotu 15. 12. 2012 uspořádala Komise mládeže OFS Vyškov
I. ročník turnaje starších přípravek „O Pohár předsedy komise
mládeže OFS“ ve sportovní hale ZŠ Purkyňova.

Bodyfitness
Sportovní úspěchy zaznamenal

zejména v podzimních soutěžích
sportovní klub Wellness 2000, kte-
rý reprezentovaly v soutěžích
bodyfitness Michaela Růžičková,
té se vydařila celoroční sezona
absolutním vítězstvím na Mistrov-
ství ČR ve Ždáru n/Sázavou, 5.
místem na Mistrovství Evropy
v Záhřebu na jaře a 3. místem na
Mistrovství světa v Bialystoku na
podzim aZdena Gottvaldová, kte-
rá přivezla 15. 12. z Mistrovství
světa v bodyfitness z Budapesti 5.
místo.Oběma reprezentantkám
ČR gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v příštím roce.

Šachový turnaj
O drnovického krále
V sobotu 29. 12. se v kultur-

ním domě v Drnovicích usku-
teční šachový turnaj bez věko-
vého a výkonnostního omezení
O drnovického krále, který
pořádá osvětová beseda Drno-
vice a šachový kroužek MKS
Vyškov. Hrací systém: Švýcar-
ský na sedm kol, tempo: 2x15
minut. Zahájení v 10 hodin,
prezentace od 9 do 9.45 hodin.
Přihlášení do turnaje je možné
na místě nebo předem na tel.:
728 375 129, e-mail: ob.drnovi-
ce@seznam.cz. Zváni jsou též
diváci a příznivci šachu.

Nejúspěšnější rok gymnastek Traska

Právě končící rok 2012 byl ve
znamení jejich mimořádných
úspěchů jak na řadě pohárových
závodů,tak především na květno-
vém a listopadovém mistrovství
České republiky v Brně a Ostra-
vě-Vítkovicích. V brněnské hale
slavila velký úspěch Veronika
Nohelová, která se stala mistryní
republiky jak ve víceboji, tak ve
všech třech sestavách snáčiním.V
této věkové kategorii získala ještě
bronzovou medaili za cvičení
sobručí arovněž konečné 5. místo
mezi 27 kadetkami pro Simonu
Bohuslavou je jejím velkým úspě-
chem. Mezi kadetkami mladšími
zářily další Vyškovanky – 2. místo
v konečném pořadí víceboje si

domů odvezla Dana Suchomelová
a hned za ní na 3. místě skončila
Adéla Plchová. Obě se staly
imedailistkami vsestavách snáči-
ními. Svoji výbornou výkonnost
potvrdily gymnastky Traska i ve
společných skladbách na mistrov-
ství republiky v listopadu vOstra-
vě. Nejvíce tam překvapily senior -
ky oddílu, které ve velké
konkurenci obsadily v konečném
pořadí výtečné 3. místo za gym-
nastkami Brna a Prahy. Stejný
sportovní úspěch z ostravské
haly –bronzové medaile si odvezly
istarší naděje Traska.Rok 2012 byl
moderní gymanstky SK Trasko
Vyškov nejúspěšnější.

(kap) Největšími sportovními úspěchy ve své 13leté historii
oddílu se mohou pochlubit moderní gymnastky SK Trasko Vyškov. 

Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, v srdci
zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 26. prosince vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Ladislava Gregora.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 28. prosince 2012 vzpomeneme 30. výročí
úmrtí
paní Růženy Pydychové.
Dne 18. března 2013 by se dožila 90 let.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcera s rodinami.

Stále čas letí, který se nedá vrátit...
Dne 31. 12. 2012 vzpomene nedožité 80. narozeniny
a dne 17. ledna 2013 tomu bude 10 smutných let,
kdy od nás navždy odešel milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček a kamarád, 
pan Zdeněk Šrubař z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.
Manželka, syn Ivan s manželkou, vnoučata
Nikolka, Sárinka, Radim, David a Evička,
a pravnoučata Milánek a Izabelka.

Osud nám vzal, co drahé bylo, jen prázdný
domov a mnoho vzpomínek zbylo. 
Dne 1. ledna 2013 by se dožil 40 let
pan Antonín Černý.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, syn Lukáš, rodiče a sestry s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 1. ledna 2013 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
naší milované dcery 
Evy Körner (roz. Krčové z Bučovic).
Zemřela po těžké nemoci ve věku 34 let.
S láskou a úctou vzpomínají
děti Ronny a Michaela, rodiče Jana a Pavel
s babičkou, sestra Pavla s rodinou. Nikdy na
Tebe, Evičko, nezapomeneme.

Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání. Nám zůstává
bolest a vzpomínání.
Dne 4. ledna 2013 by se dožil 90 let náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jan Blecha z Maref.
Stále vzpomínají
synové Jaroslav, František, Zdeněk, Roman, dcera
Marie a vnoučata Vladimír, Jan a Karel
s rodinami.

Dotlouklo, Tomášku, Tvé mladé srdce a v očích
uhasnul plamínek. Ten, kdo Tě měl rád, uchová si
v srdci pár krásných vzpomínek. Vzpomínka je
trvalejší, než-li květy nejkrásnější, květy uschnou,
uvadnou, vzpomínky však navždy zůstanou.
Dne 4. ledna 2013 vzpomeneme nedožité 
40. výročí narození našeho milého syna, bratra,
švagra a strýce,
pana Tomáše Vysloužila z Chvalkovic na Hané,
který musel zemřít nedbalostí a vinou cizích lidí.
S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkuje zarmoucená rodina.

Vzpomínky

VYŠKOV (haj) – Atletický rok 2012 byl ve znamení příznivých
pořadatelských i výkonnostních výsledků. Jednoznačným vrcholem
bylo uspořádání Mistrovství ČR s širokým doprovodným programem. 

Atletické Mistrovství ČR bylo vrcholem


