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Poděkování
Dne 21. září jsem v odpoledních hodinách na ul. Dobrovského

ve Vyškově ztratil peněženku s větším obnosem, doklady
a ostatními věcmi, které většina lidí v peněženkách nosí.

K mému překvapení jsem do půl hodiny po ztrátě zjistil, že
peněženka byla odevzdána na informačním centru paní Jitkou
Zálešákovou z Vyškova. Děkuji paní Zálešáková nejen za to, že
jste mi ušetřila spoustu starostí, ale i za poznání, že jsou pořád

mezi námi slušní a poctiví lidé.

I když na to nevypadám, slavím 30. narozeniny.
Pokud mi chceš popřát, budeš mít možnost
v pátek, 2. října 2015, od půlnoci v Granadě ve
Vyškově. 
Těším se!

Blahopřání

JUDr. Vlastimil Hromádka, (1928), Bučovice † 20. 9.
Josef Mastný, (1944), Rašovice † 22. 9.
Anna Mořická, (1925), Nesovice-Letošov † 22. 9.
JUDr. František Čepán, (1944), Brno † 24. 9.
František Ševčík, (1944), Rousínov † 26. 9.
Zdeňka Trnečková (1934), Švábenice † 26. 9.
Věra Plevová (1931), Vyškov † 26. 9.
Jaroslava Křivánková (1930), Královopolské Vážany † 26. 9.
Ladislav Hloušek  (1927), Nemojany † 27. 9.

Opustili nás

Dne 1. října by se dožil 80 roků
pan Jaroslav Hanousek z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Navždy se zavřela kniha Tvého života,  zůstaly
jen vzpomínky a prázdnota.
Dne 1. října by se dožil 66 let
pan Bohumil Šumpela.
S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku všem
děkuje
manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 2. října vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší
milé maminky, babičky, prababičky
paní Milady Jelínkové z Dědic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Dne 2. října tomu bude 7 let, co nás opustila
paní Zita Plesková.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Lenka a vnoučata.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Vzpomínáme 13. výročí úmrtí
našich drahých,
dne 3. října 2015 úmrtí
pana Ing. Jana Pospíšilíka
a dne 18. října 2015 úmrtí jeho otce
pana Jana Pospíšilíka z Ivanovic
na Hané.
Stále vzpomíná celá rodina
a děkuje všem, kteří vzpomenou
s námi.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.
Dne 3. října 2015 by se dožil 74 let milovaný
tatínek
pan Bohumil Jabůrek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Lenka s rodinou a bratr Petr.

Čas letí neúprosně a v srdci bolest zůstává.
Dne 4. října si připomeneme 7. výročí úmrtí
paní Františky Fialové z Bučovic.
Stále vzpomíná
vnuk Jindra s celou rodinou.

Vzpomínky

Nabídka vyškovského zooparku

Všichni jsou dočasně umístěni ve
vyškovském zooparku, 

tel.: 517 346 356, 725 726 374. 
Možno i nahlédnout na webové
stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme nové majitele:

Pes – NO ve věku cca 5–6 let. Pes je
zdravý a výborný na hlídání či do
objektů. Působí ostře, ale je ovla-
datelný. Vhodný pro někoho, kdo
má zkušenost se psy NO. 

Fenka - kříženec malého vzrůstu,
moc hodná a středního věku. 

Pes - mladý kříženec NO, cca 3 roky.
Pes je vitální, dobře zdolává pře-
kážky, je nesnášenlivý k jiným
psům. Na lidi a děti je hodný. Vhod-
ný na hlídání objektů, nebo pro
někoho, kdo nemá jiné psy. Na fen-
ky je pes hodný. 

Hledáme původního majitele:

Kdy na fotbal       Kdy na fotbal

MSFL
Vyškov–1. FC SLOVÁCKO B
Krajský přebor
Bzenec–Rousínov (so)
I. A třída
Šaratice–Dubňany (so)
Rohatec–Dražovice
Bučovice–Mikulov
I. B třída
Rousínov B–Slavkov u Brna
Rájec/Jestřebí–Pačlavice/Dětkovice
Vyškov B–Soběšice
Okresní přebor
FKD–Kobeřice (so 13.00)
Vícemilice–Bohdalice (10.00)
Brankovice–Ivanovice na Hané (10.00)
Dědice–Radslavice
Vážany nad Litavou–Otnice
Letonice–Křižanovice
Křenovice–Hodějice
III. třída skupina A
Chvalkovice na Hané–Opatovice (so)
Lysovice–Komořany (so)
Pustiměř–Švábenice (so)
FKD B–Moravské Málkovice (10.30)
Kučerov–Bohdalice B
Rychtářov–Habrovany
Hoštice/Heroltice–Pačlavice/Dětko-
vice B
III. třída skupina B
Křenovice B–Lovčičky (so)
Letonice B–Bošovice (10.00)
Slavíkovice–Mouřínov (14.00)

Němčany–Milešovice (15.00)
Nesovice–Dražovice B
Velešovice–Nížkovice
Zbýšov–Kroužek
IV. třída skupina A
Hoštice/Heroltice B–Vícemilice B (so)
Nesovice B–Račice (so)
Dědice B–Milonice/Uhřice (so)
Brankovice B–Ježkovice (15.15)
Pustiměř B–Opatovice B
IV. třída skupina B
Vážany nad Litavou B–Hodějice B (so)
Velešovice B–Kroužek B (so)
Rašovice–Kobeřice B (15.00)
Heršpice–Křižanovice B (15.00)
Šaratice B–Nížkovice B
Dorost
MSDL
Vyškov–Líšeň (10.15)
SCM U-17
Opava–Vyškov (so 11.00)
SCM U-16
Opava–Vyškov (so 13.00)
I. třída
Dědice–Cetkovice/Vísky (so 12.45)
Letonice–Lipovec (so)
Bučovice–Šlapanice (13.00)
Brankovice–Rousínov (13.00)
FKD–ČAFC (13.30)
Okresní přebor
Křenovice–Hoštice/Heroltice (so 12.45)
Křižanovice–Habrovany (10.00)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
3. 10. 2015 v 15.30 hodin.

Červený superúplněk 
přinesl Dětskému dni 2015 

v Bučovicích rekord!
Turistický oddíl mládeže

7417 Štíři již pošestnácté zor-
ganizoval pestrý program pro
děti, tentokráte s námětem letní
celotáborové hry město Ember. 

Ve slunečném pondělním
svátečním dopoledni začal od
10.00 hodin v zámecké aleji
nelítostný souboj 54 závodníků
na odrážedlech a bicyklech
v sedmi věkových kategoriích
o nejlepšího jezdce. Každý
závodník se, většinou povzbu-
zován svými blízkými, zúčastnil
závodu na rychlost, jízdy zruč-
nosti a o nejpomalejší jízdu.
Před obědem pak byly rozdány
každému zúčastněnému pěkné
ceny a diplomy.

Hlavní program začal ve
14.00 hodin v renesanční
zámecké zahradě, kdy do ní
zavítalo více jak osm set občanů
či návštěvníků Bučovic, z toho
rekordních 432 soutěžících dětí,
většinou v doprovodu svých
rodičů či prarodičů. Ve 20 sou-
těžních disciplínách soutěžily
na každém stanovišti nejen
o razítka do své průkazky,
ale také o sladké a vitamínové
odměny. Asi nejvíce se líbily
soutěže v běhu v kocouřích
botách či ploutvích, hod kašta-
ny na cíl, lov rybiček, chytání
klíče, florbalový slalom, i další.
Na konci pak ještě každý
dostal, podle počtu nasbíraných

razítek, los do tomboly či spe-
ciální odměnu. V 18.00 hodin
pak byli v tombole vylosováni
šťastlivci, z nichž 5 získalo jed-
nodenní skipas zdarma a 5
víkendový pobyt v Jeseníkách.
Premiérově ještě většina dětí
shlédla na zámeckém nádvoří
vystoupení kouzelníka, který
vyčaroval nejen králíka z klo-
bouku. Celý program tak končil
až před 19. hodinou. 

Před zámkem se pak děti
mohly dosyta zdarma vydová-
dět ve skákacím hradu s obrov-
skou skluzavkou a projet na
koních. Odpoledne také zpe-
střilo malování na obličej.
K dispozici byly také atrakce
a vystoupení souběžně probí-
hajících oslav 20 let DSO Ždá-
nický les a Politaví. Využít bylo
možné bohaté občerstvení.

Na webových stránkách
www.detskydenbucovice.unas.
cz, budete moci shlédnout
i fotografie z celého programu.

Poděkování patří třicítce
organizátorů za přichystání
celého programu a všem spon-
zorům. 

Z reakcí účastníků v průběhu
celé akce můžeme konstatovat,
že byli spokojeni a podařilo se
tak naplnit motto celé akce:
„Pojďme poskládat hezký den,
nejen pro ty nejmenší!“

-riBa- 

54. ročník 
Běhu Pístovickou riviérou

V sobotu 3. 10. se uskuteční
již 54. ročník Běhu Pístovickou
riviérou v Pístovicích uVyškova.
Závod je vypsán pro všechny
věkové kategorie od nejmenších
až po seniory a je zařazen do
vyškovských běžeckých pohárů: 

„‚Dlouhé míle 2015‘ pro děti
a mládež a ‚Vyškovské běžecké
tour‘ pro dospělé. Oba poháry
se blíží ke svému závěru
a závodníci mají předposlední
možnost získat body do celo-
roční soutěže. Prezentace
závodníků začne v 8.30 hod
v restauraci Riviéra v rekreač-
ním areálu Pístovické riviéry

a ukončena bude v 9.30 hod pro
žákovské kategorie, a v 10.45
hod pro kategorie dorostu,
juniorů a dospělých. Pozdější
přihlášení není z technických
důvodů možné! Chtěl bych tím-
to pozvat nejen všechny závod-
níky, kteří se účastní poháro-
vých závodů pravidelně, ale
i všechny ostatní běžce z Vyš-
kovska a okolí, které vídám
běhat, aby se přišli proběhnout
po krásných lesních cestičkách
mezi Pístovicemi a Lulčem, na
nejstarší běžecký závod na
našem okrese“, říká ředitel
závodu Jaroslav Trávníček ml.

POZVÁNKA NA CHOVATELSKOU
VÝSTAVU

ZO ČSCH Vyškov, Moravské Prusy,
Pustiměř a Vyškov – Nouzka pořádá
16–17. 10. 2015 okresní soutěžní
výstavu králíků, drůbeže, holubů,
exotického ptactva a trh kohoutů.
Akce se uskuteční v chovatelském
areálu, Nádražní 24a, Vyškov. Otevře-
no: pátek 13–18 hodin, sobota 8–15
hodin.

KROUŽEK ODDÍLU ROYAL
RANGERS 

Nabízíme pro děti školního věku
kroužek našeho oddílu Royal Rangers,
který je každý čtvrtek od 16 hodin
v Křesťanském centru, Lípová 2. 
Více informací můžete zjistit na
www.rr.vys.cz či u vedoucího oddílu
mobil: 733 627 348. 

PETRA ČERNOCKÁ V IVANOVICÍCH
Kulturní dům Ivanovice na Hané zve

na hudební pořad s PETROU ČER-
NOCKOU  „Se mnou si píseň broukej!“.
V pátek 16. října 2015 v 19 hod. Před-
prodej vstupenek probíhá v Městské
knihovně Ivanovice na Hané, telefon:
517 363 397. Vstupné: v předprodeji
140 Kč, na místě 170 Kč.

POZVÁNKA NA CVIČENÍ
PILOXING – každé úterý a čtvrtek

od 19 hod. na ZŠ LETNÍ POLE.
ZUMBA CARDIO STEP – každé

pondělí od 19 hod. na ORLOVNĚ.
NOVINKA v ČR – PILOXING

KNOCKOUT – každou středu od 18
hod. na ORLOVNĚ a od 1.10. NOVÝ
KURZ LATIN DANCE na ZŠ LETNÍ
POLE od 18 hod..

Více na www.danceafitness.cz

PŘEDNÁŠKA O BIOTRONICE
Zveme vás na přednášku Tomáše

Pfeiffera o biotronice. Sobota 3. 10. od
13 hodin, Besední dům, Jana Šoupala
4, Vyškov www.dub.cz

MAJÁK VYŠKOV ZVE
(býv. DDM Vyškov)

7. 10. 2015 Máme rádi zvířata - tra-
diční akce plná her, atrakcí a zvířátek,
díky které mají krmení zvířátka z cho-
vatelského kroužku, začátek 15.30 hod.
na Dopravním hřišti Vyškov

16. 10. 2015 Keramický kurz s Mag-
dou – kurz pro dospělé začátečníky
i pokročilé, 5 pátečních schůzek vždy
od 15.00 do 18.00 hod. v SVČ Maják 

23. 10. 2015 Vyškovská světýlka aneb
CIRKUS MAJÁKO _ kouzelný lampio-
nový průvod večerním městem tento-
krát s pestrým doprovodem akrobatů,
klaunů a zvířat cirkusu Majáko!
U budovy Majáku - SVČ bude čekat
úžasné a veselé cirkusové vystoupení,
nebude chybět ani oblíbené malování
na tvář! Lampiony s sebou, sraz v 18.00
hod. na Masarykově nám. Vyškov

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Srdečně vás zveme na výstavu Deva-

tero pohádek Karla Čapka, která pro-
běhne od 17. 9. do 15. 11. 2015 ve
výstavním sále v 1. patře Muzea Vyš-
kovska.

Kniha, podle které je výstava pojme-
novaná, vznikla v roce 1932 a stále má
dětem co říci. Vtipné příběhy jsou plné
králů, princezen, vodníků, černokně-
žníků, ale také pošťáků, policajtů, dok-
torů, úředníků, koček a psů… Čapkův
rozmanitý jazyk, pro pohádky netra-
diční témata a veselé ilustrace bratra
Josefa zařadily knihu mezi nejpopu-
lárnější dětské tituly.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
DO ŠVÁBENIC

Vlastivědné muzeum a muzejní
galerie betlémů ve Švábenicích vás zve
na výstavu První světová válka a osudy
Švábenic v této válce. Výstava obsahuje
nepřeberné množství dokumentů,
fotografií a jiného materiálu, které
připomenou mezníky této  války.
Otevřeno je každou neděli a státní
svátky do 1. listopadu  od 13 do 17
hodin. Zároveň si můžete prohlédnout
stálé expozice muzea a galerii betlémů.

KOLONIÁL PANA BAJZY
Srdečně vás zveme na výstavu Kolo-

niál pana Bajzy aneb Historie obchodu
a obchodování. Interaktivní výstava
pro malé i velké, zapůjčená z Morav-
ského zemského muzea, je k vidění ve
velkém výstavním sále Muzea Vyškov-
ska do 18. 10. 2015.

Prostřednictvím obchodníků z oblí-
bené knížky Karla Poláčka Bylo nás
pět se seznámíte s vybavením i zbožím

dobového koloniálu či cukrárny. Staňte
se na chvíli obchodníkem v koloniále,
cukrárně, řeznictví či prodavačem
v trafice nebo ve stánku s perníkem. 

K výstavě jsme na srpen připravili
několik muzejních dílniček, bližší
informace o nich najdete zde
h t t p : / / w w w . m u z e u m -
vyskovska.cz/events/muzejni-dil-
nicky-sikovne-rucicky/

POZVÁNKA NA POCHOD
SOKOL  srdečně zve všechny

„SOKOLÍKY“, příznivce pobytu v pří-
rodě a turistiky na podzimní pochod:
RUPRECHTOV – RAČICE, v sobotu 3.
října 2015

Sraz: v 9.50 hod. na AUTOBUSO-
VÉM nádraží ve Vyškově.

Odjezd: v 10.04 hod. (st. 11).
Pěší trasa:  Ruprechtov (u hřbitova) –

U Tří smrků – Rakovecké údolí (rozc.
+ bledule) – Pod Černovem – Račice –
cca 12 km nenáročným terénem. Trasu
je možno prodloužit do Pístovic.                 

Cena: 10 Kč/os. + jízdné si hradí kaž-
dý samostatně. 

S sebou: sportovní oblečení
a pohodlnou obuv, jídlo, pití, pláštěnku
a dobrou náladu.

Návrat: odjezd z Račic (restaurace
u Pastorků) v 15.06 hod. / 18.06 h (linka
157).

Informace: nástěnka v sokolovně
nebo v TIC a na tel.: 603 961 258 – Eva
Gűtterová.

NAZDAR v přírodě!

Komu se hodilo lešení?
Krádeží ocelového lešení se nyní aktu-

álně zabývají i bučovičtí policisté. To zmi-
zelo v posledních dnech z pozemku opra-
vovaného domu v Bučovicích. Dosud
neznámý lapka tak způsobil škodu v před-
běžné výši dvacet tisíc korun.

Podobný případ se stal i koncem srpna
v Hodějicích. I zde dosud neznámý nene-
chavec demontoval lešení. V obou přípa-
dech hrozí zloději v případě odhalení až
dvouletý trest za mřížemi.
Kdo pokácel stromy?

Případem krádež dvou více než stole-
tých dubů se aktuálně zabývají bučovičtí
policisté. Dosud neznámý zloděj totiž
pokácel a odvezl tyto stromy rostoucí v lese
v Pavlovicích. Způsobil tak škodu v před-
běžné výši patnáct tisíc korun. Za krádež

mu v případě vypátrání zima nehrozí, zato
ztráta svobody ano. Ve vězení totiž může
strávit až dva roky.
Havárie autobusu na R46

V pondělí 28. 9.  po druhé hodině ranní
došlo na silnici R46 k havárii polského
autobusu. Podle dosavadních informací
řidič mířící směr Olomouc v prostoru před
sjezdem na Ivanovice na Hané sjel do pří-
kopu. Jako pravděpodobnou příčinou
nehody se předběžně jeví to, že šofér auto-
busu krátce usnul. Podle předběžných
informací záchranářů bylo třináct osob
převezeno se zraněními lehčího, maximál-
ně středně těžšího povrchového charakte-
ru, do nemocnic. Řidič vyvázl bez zranění.
Dechová zkouška nepotvrdila, že by před
jízdou pil alkohol. 

por. Mgr. Alice Musilová


