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Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomeneme.
Dne 28. srpna by se dožila 85 roků naše maminka
Marie Moskovská z Vyškova.
A dne 15. března jsme vzpomněli 1. smutné
výročí, co nás navždy opustila. 
Za tichou vzpomínku děkují 
dcery s rodinami.

Dne 29. 8. jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Koutníkové z Rousínovce.
S láskou vzpomínají
vnuk Karel s rodinou a dcera Květoslava.

Dne 31. srpna vzpomeneme smutné 15. výročí
úmrtí naší maminky,
paní Květoslavy Sedlákové ze Studnic.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují
synové a dcery s rodinami.

Již není mezi námi slyšet jeho hlas, nám zůstalo
jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás
všechny rád. Jsi stále s námi…
Dne 31. srpna 2012 vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy utichlo srdce plné lásky a dobroty
mého manžela, našeho tatínka a dědečka,
pana Vladimíra Klíče z Vyškova.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcery Martina, Jana a vnuk Tomáš.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Čas plyne a nevrací, co vzal. Vzpomínky na
milovaného člověka však zůstávají dál.
Dne 31. 8. tomu bude rok, co nás navždy opustil
náš milovaný 
pan Antonín Vlach z Bučovic-Vícemilic.
Stále na Tebe vzpomínají
Tvá přítelkyně Zdenka s celou rodinou.

Dne 31. srpna by se dožila 90 roků naše
maminka, babička a prababička, 
paní Marie Šubrtová z Rousínova. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.

Jak smutno je bez Tebe žít, nemá kdo poradit,
potěšit.
Dne 31. srpna by oslavil 62. narozeniny 
pan Jan Volek.
Za vzpomínku děkuje 
rodina.

Čas plyne a nevrací, co vzal, ale vzpomínky
zůstávají dál.
Dne 1. září tomu bude 13 roků, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Milan Švéda.
Vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy
budeme mít.
Dne 1. září vzpomeneme 15. výročí úmrtí
milované maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Bednářové.
Stále vzpomínají 
dcery s rodinami.

Čas plyne a nevrací, co vzal. Vzpomínky na
milovaného člověka však zůstávají dál.
Dne 2. 9. tomu bude 10 let, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, 
paní Marie Doubravová z Ivanovic na Hané.
S láskou vzpomínají 
dcery Ludmila, Marie a zeť Laďa s rodinami.

Dne 3. září by se
paní Marie Hradilová z Vyškova
dožila sta let.
Všem, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera Marie a syn Josef s rodinami.

Dne 5. září uplynou 4 smutné roky od dne, kdy
nás opustil náš manžel a tatínek,
pan Václav Švancara.
Děkujeme všem, kteří si na něj vzpomenou
s námi.
Manželka a synové.

Že čas hojí rány je jen pouhé zdání. Nám zůstává
bolest a vzpomínka.
Dne 6. září by se dožil 65 roků náš milovaný bratr 
Jan Stupka.
Zemřel, když mu bylo pouze 16,5 roků. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Sestry Hana aVladislava.

Vzpomínky

Poděkování

Dne 4. září se dožívá významného životního
jubilea, 90 roků,
pan Ing. Miroslav Pospíšil z Bučovic.
Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přejí
dcery Věra a Mirka s rodinami, 5 vnoučat
a 4 pravnoučata.

Ladislav Konečný (1940), Drnovice † 23.8.
Vít Kalouda (1971), Šaratice † 24. 8.
Jozefína Ivanová (1933), Nemotice † 24. 8.
Libuše Šmelová (1928), Vyškov † 26. 8.
Anna Kuchtíčková (1945), Rychtářov † 26. 8.
Zdenka Šišmová (1931), Nové Hvězdlice † 27. 8.
Květoslav Němčanský (1924), Dědice † 27. 8.
Ladislav Marko (1934), Vícemilice † 27. 8.
Karla Pelikánová (1936), Habrovany † 28. 8.
Naděžda Schneiderová (1931), Pístovice † 28. 8.

Opustili nás

Blahopřání

Jediná prodejní výstava Kristiána Kodeta
v letošním roce se chýlí ke konci!

Návštěvníci mají tento týden
poslední možnost shlédnout
výstavu jednoho  z nejvýznam-
nějších českých malířů součas-
nosti. 

7. června byla na vernisáži
výstavy s názvem Obrazy a gra-
fika představena samotným
umělcem díla z posledního
období. Pod tímto prostým
názvem „Obrazy a grafika“ se
ovšem skrývá umělcův jediný
výstavní počin pro rok 2012
v České republice. Osobitý sym-
patický projev umělce zaujal
přítomné stejně jako jeho typic-
ké snivé obrazy s tématy žen,
očí a milenců. Malíř ve svém
díle spojuje linie klasického
českého poetismu s imaginativ-
ní malbou klasiků české moder-
ny. Toto spojení mu společně
s precizním uměleckým prove-
dením přineslo zastoupení

v mnoha zahraničních gale-
riích. Proto jeho díla můžete
spatřit například ve výstavních
síních v Bruselu, Paříži, Vídni,
New Yorku či Washingtonu,
nyní také po celou sezonu na
slavkovském zámku.

Výstava se bez nadsázky řadí
mezi nejprestižnější, které kdy
měli návštěvníci možnost ve
Slavkově shlédnout. Potrvá do
neděle 2. září 2012 a je umístěna
v galerii v prvním patře zámku.
Zájemci si ji mohou prohléd-
nout samostatně, ale také jako
součást prohlídkové trasy
zámku.

Nelze také opomenout, že
obrazy si lze zakoupit. Ceník
obrazů a grafik je k nahlédnutí
při prohlídce v galerii. Více
informací o prodeji se dozvíte
na pokladně zámku.

Zámek Slavkov-Austerlitz se
do této aktivity zapojí straši-
delnými prohlídkami pro děti
i dospělé odehrávajícími se
v expozici i v zámeckém pod-
zemí. Na prohlídkách se budou
moci návštěvníci setkat s upíry,
duchy, oživlými mrtvolami,
a také s postavami známé

z kinematografie (např.
Addamsova rodina). Do scéná-
ře budou okrajově zapojeny
i postavy související s historií
zámku (někteří Kounicové).
Součástí prohlídky bude krát-
ké hudební vystoupení, inspi-
rující se jedním světozná-
mým muzikálem. 

Strašidelné prohlídky se
budou konat v sobotu 1. září
od 18.00 do 22.00 hodin. Na
prohlídky je stanoveno jed -
notné vstupné ve výši 90 Kč.
Doporučujeme si prohlídku
předem zarezervovat na
pokladně zámku, tel.:
544 227 548, e-mail: hanous-
kova@zamek-slavkov.cz.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Hradozámecká noc proběhne v noci ze soboty 1. září na neděli
2. září 2012. Cílem je představit památky v netradiční době
a s netradičním programem jako místa neustále živá, na která má
smysl se vracet. 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, spolupracovníkům
a známým, kteří se dne 24. srpna přišli naposledy rozloučit
s paní Věrou Rieglovou.
Děkujeme také za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Rieglova a Kateřina.

Upřímně děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým
a bývalým spolupracovníkům, kteří 24. srpna doprovodili na
poslední cestě
pana Vlastimila Štroblíka.
Členům TJ Sokol Dědice velký dík za projevenou poctu.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Štroblíkova

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli
rozloučit
s panem Josefem Bartošíkem z Hlubočan.
Děkuje 
manželka, syn a dcera s rodinami.

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Pátek 31. 8. – MAGICKEJ

MIX HITRÁDIA MAGIC – DJ
Jirka Flaisig.

Sobota 1. 9. – DJ Radim Bla-
žek.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit a
hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 31. 8. – AKCE FERNET

3+1 – dej si tři panáky, čtvrtý
dostaneš zdarma – DJ Zilvar.

Sobota 1. 9. – AKCE FER-
NET 3+1 – dej si tři panáky,
čtvrtý dostaneš zdarma – DJ
Zilvar.

Strašidelné prohlídky na zámku

VOJENSKÝ DEN V KUČEROVĚ
Občanské sdružení Klub vojenské his-

torie Kučerov pořádá v sobotu 1.9. 2012na
střelnici místního mysliveckého sdružení
první ročník branného závodu tělesné zdat-
nostiaukázek profesionálních vojenských
a záchranných akcí. Od 8 do 12.30 se usku-
teční branný závod dětí a mládeže do 15
let. Po vyhlášení vítězů se mohou návštěv-
níci těšit na spoustu zajímavých ukázek.
V odpoledním programu proběhnou mobil-
ní ukázky vojenské obrněné techniky
Armády ČR a Nadace Letecké historické
společnosti Vyškov. Policie ČR předvede
zajištění nebezpečných osob, bezpečnosti
a pořádku. Jednotka SDH z Brna stanice
Husovice provede simulaci vyprošťování
osoby z automobilu po dopravní nehodě,
hašení automobilu, zásah pěnou a nebez-
pečí při hašení hořícího oleje. Během tohoto
nabitého programu mají návštěvníci mož-
nost vyzkoušet střelbu z airsoftových zbra-
ní astřelecký trenažér, prohlédnout si zbra-
ně používané v současnosti Armádou ČR,
vojenskou techniku a požární techniku.
V průběhu dne budou rovněž probíhat
ukázky Leteckých modelářů Vyškov i jiné
další vojenské zajímavosti. 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE
Moravský rybářský svaz, o. s. MO Slav-

kov u Brna pořádá v sobotu dne 8. září na
malém rybníku ve Slavkově v Ligařích již
třetí ročník rybářských závodů mládeže
do 15 let. Srdečně zveme začínající ryba-
říky i ostřílené rybáře z řad potěru i doros-
tu. Pozvání patří samozřejmě i široké
veřejnosti. Přijďte podpořit a fandit naší
mládeži, která svou činností plní poslání
svazu, jež je rozvíjet a popularizovat
rybářský sport, vykonávat rybářské právo
a chránit životní prostředí. Těmto dětem,
kterým je pobyt v přírodě bližší nežli čas
strávený u PC patří náš společný obdiv.

REDUKČNÍ KURZY STOB
Redukční kurzy spol. STOB zahajují

v září 2012. Vedou Dr. Jitka Hrivnáková
a Mgr.Věra Daněčková. Přihlášky se při-
jímají již nyní. Počet míst je omezen. Na
kurzy přispívají zdravotní pojišťovny. Info
e-mail: JitkaHrivnakova@email.cz nebo
tel.: 603 810 722 (nejlépe večer).

BUČOVICKÁ PADESÁTKA
KT Noha, město Bučovice a DDM vás

srdečnou zvou na turistickou a cyklotu-
ristickou akci BUČOVICKÁ PADESÁT-
KA v sobotu 15. září 2012. Start 1 od 6.30
z Bistra U draka, start 2 od 8 hod. z DDM,

Vyškovská ul. Pěší trasy od 5 do 50 km,
cyklotrasy od 20 do 100 km. Cíl: do 19 hod.
DDM Bučovice. 

SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA
Srdečně zveme na SLAVNOSTI BABÍ-

HO LÉTA, které se konají v sobotu 8. září
v areálu Letního kina Ivanovice na Hané.

Program: Pro děti jsou připraveny hry,
soutěže, skákací hrad a trampolína. Od
15 hodin pohádka Čarodějnická zkouška
v podání DHO Prostějov, vystoupení
tanečního oboru ZUŠ a taneční skupiny
Babyboys. Od 17 hodin kapely Mrko band
(folk a country), Happy to meet (keltská
hudba), Jumping Drums (bubenická
show), Pantock (revival KABÁT a CIT-
RON). Občerstvení s vůní kouře zajištěno.
Akce se koná za každého počasí!

MEDITAČNÍ SAHADŽA JOGA
Přijďte si vyzkoušet jednoduchou

meditaci. Zbavíte se stresu a dosáhnete
stavu vnitřního klidu. Od září každý
čtvrtek od 18 do 19 hodin v DDM Vyškov,
Brněnská 7. Vstup zdarma. www.nirma-
la.cz

PRAHA A BRNO VE STALETÍCH
Vlastivědné muzeum Švábenice uVyš-

kova. Každou neděli od 5. srpna do 11. lis-
topadu je v muzeu otevřena nová histo-
rická výstava s názvem: PRAHA A BRNO
VE STALETÍCH. Na 300 různých doku-
mentů z minulosti a z přítomnosti přináší
výstava z těch dvou krásných měst naší
vlasti. Jde o katedrály, kostely, kaple, palá-
ce, hrady, radnice, náměstí, sochy, okrasné
zahrady a o mnoho dalších pamětihod-
ností. Otevřeno je vždy v neděli odpoledne
od 14 do 17 hodin. Příležitostně můžete
zhlédnout stálé expozice Vlastivědného
i Kostelního muzea (muzea jsou otevřena
vždy v době konání výstav nebo po ohlá-
šené domluvě se správcem muzea). Vstup-
né dobrovolné – jste srdečně zváni.

POZVÁNKA NA AEROBIC
Aerobic z PDA přemístěn na ZŠ Letní

Pole. Každé úterý a čtvrtek v 19.30 hodin.
Začínáme od 4. 9. 2012. Iveta Ryšánková

POZVÁNKA NA KALANETIKU
Cvičení kalanetiky je přestěhováno

z PDA na ZŠ Letní Pole ve Vyškově. Cvičí
se v pondělí od 19 do 20 hodin a ve čtvrtek
od 18.30 do 19.30 hodin. Začátek 3. 9.
Vstupné 30 Kč.

CVIČENÍ KALANETIKY V SOKOLOVNĚ
Ve vyškovské sokolovně začínáme

v úterý 4. 9. v 18 hodin. Dále cvičíme ve
čtvrtek v 17.45 hodin. Srdečně zveme i na
zdravotní cvičení ve středu 5. 9. v 16 hodin.
Vstupné na všechna cvičení 30 Kč.

POZVÁNKA NA BOHOSLUŽBY
Českobratrská církev evangelická vás

srdečně zve na slavnostní otevření nově
upravené modlitebny ve Vyškově, Kašíko-
va ul. 13 (suterén) v neděli 16. 9. 2012 ve
14.30 hodin. Po děkovných bohoslužbách
promluví ThDr. Ondřej Kolář na téma:
Úkoly laiků v církvi a společnosti.

KURZY BŘIŠNÍHO TANCE VE VYŠKOVĚ
Orientální tanečnice Alisea ve spolu-

práci s MKS ve Vyškově pořádá od září
NOVÉ KURZY ORIENTÁLNÍHO BŘIŠ-
NÍHO TANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY
A MÍRNĚ POKROČILÉ. Každé úterý
19.00–20.00 h v Besedním domě. Kurzy
pro středně pokročilé každou středu
19.00–20.00 h na ZŠ Letní pole. Nově také
KURZY PRO DĚTI od 8 let, každé úterý
17.00–18.00 na ZŠ Nádražní 5.


