Blahopřání
Ať růže na cestu sypou se Ti, ať každé přání splní
se Ti, ať oči Tvé štěstím září, ať kvete úsměv na
Tvé tváři.
Dne 7. srpna oslavila své krásné 70. narozeniny
manželka, maminka, babička,
paní Sidonie Krivčíková.
Milá maminko, přejeme Ti hodně zdraví, štěstí,
božího požehnání a ještě spoustu dalších let
v kruhu Tvých nejbližších. To Ti z celého srdce
přeje manžel a dcera Lenka s rodinou.
Dne 21. srpna oslaví krásné 100. narozeniny naše
milá maminka, babička a prababička,
paní Anna Stehlíková z Bučovic.
Hodně zdraví, pohody a spokojenosti přejí
dcera Zdeňka a syn Jaromír s rodinami.

Vzpomínky
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene,
Dne 15. srpna by oslavil 70. narozeniny
pan Alois Běleja z Rousínova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a synové s rodinami.

…a stopy lásky Tvojí navždy budou v nás…
Dnes, 16. srpna, to jsou 2 roky, co nás opustil náš
syn,
pan Bruno Beneš.
Stále vzpomíná
maminka.

Život jde dál, jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dnes, 16. srpna, vzpomeneme 30. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Kramář.
Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Dnes, 16. srpna, je to rok, co nás navždy opusti
manžel a tatínek,
pan Roman Tuma.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Martina a děti Romana a Martin.

Dne 17. srpna uplyne 6 dlouhých let, co nás
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Vladimír Kyselák.
Stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Dne 17. srpna tomu bude rok, kdy nás navždy opustila
naše kamarádka
Jana Šebestová ze Švábenic.
Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje
Staňka s přátelé.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dnes, 18. srpna, je to 21 let, kdy nás navždy
opustil
pan Stanislav Hájek.
Stále vzpomíná
maminka a celá rodina.

Vzpomínky

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

Čas plyne a roky ubíhají, jen vzpomínky na Tebe,
tatínku, nám zůstávají.
Dne 19. srpna 2012 by se dožil 100 roků
pan Ludvík Navrátil z Kučerova.
Zemřel 1. dubna 1984.
Vzpomíná
Rodina Medkova a Navrátilova.
Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, nám zůstává
bolest a vzpomínání.
Dne 20. srpna uplyne 6 roků, kdy nás nečekaně
opustil náš milovaný syn, bratr, švagr a strýc,
pan Milan Stránský.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiče a sestry s rodinami.
Dne 21. srpna vzpomeneme 1. výročí náhlého
úmrtí
pana Josefa Šperlinga z Bučovic.
Vzpomíná
manželkaVěra, syn Jan, syn Josef s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 21. srpna 2012 by se dožil 90 roků
pan Jan Navrátil, knihař z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, spolupracovníkům
a známým, kteří se dne 21. července přišli naposledy rozloučit
s panem Antonínem Homolou.
Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka a děti.
Děkuji moc sestřičkám H. Račanské, S. Gottvaldové
a M. Rusnokové za ošetřování mé nemocné nohy, jejíž stav se po
zákroku lékařů ještě zhoršil. Kožní lékařka místo dalšího léčení
zavolala sanitku, která mě odvezla do Blanska.
Noha byla od kolena k prstům bez kůže. Po měsíčním léčení
mne propustili do domácího léčení, dokumentaci mám.
Potom jsem byl pozván na další léčení odbornými specialisty.
Konečné doléčení prováděly sestřičky 3x týdně až doteď.
Nyní jsem v domě s pečovatelskou službou.
Zde jsou hodné a vstřícné sestřičky.
Všem sestřičkám patří velký dík.
Jste lepší než páni doktoři.
Vladimír Klíč

Opustili nás
Pavel Králíček (1947), Kloboučky
Jindřich Lošťák (1929), Dražovice
Jan Houser (1969), Hodějice
Anna Krutinová (1926), Slavkov u Brna
Zdenka Kachlíková (1929), Slavkov u Brna
Marie Kudličková (1920), Bohaté Málkovice
Vít Kropáček (1964), Šaratice
Leo Kaláb (1926), Švábenice
Jindřich Vršovský (1945), Vyškov-Dědice
Jaroslav Rösler (1926), Heroltice
Oldřich Pleva (1929), Habrovany
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Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré
srdce. Očima se už nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 18. srpna tomu bude rok, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek a dědeček
pan František Vašek st.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera Jitka s manželem, snacha Eva, vnoučata
Hana, Jaroslav, Eva a David.
Současně jsme dne 14. srpna vzpomenuli
nedožité 57. narozeniny
pana Františka Vaška ml.
Chtěli bychom tatínku čas vrátit aspoň na
chvilku, pohladit Tvé ruce, přitisknout Tvou
tvář…
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou
vzpomínají
manželka Eva, syn David, dcera Eva a sestra
Jitka s rodinou.
Dne 19. srpna 2012 by se dožila 100 let
paní Marie Račická, roz. Petříková z Nevojic.
Zemřela 14. května 1988.
Vzpomínají děti s rodinami, příbuzní a přátelé.
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát a my Tobě
za všechno poděkovat. Ta rána v srdci moc bolí
a zapomenout nedovolí. Všechno, co jsi dělal bylo
s láskou a citem. To, co jsi udělal neztratí nikdy
na kráse a bude připomínat Tvé šikovné ruce
a lásku k rodině.
Dne 19. srpna uplyne smutný rok, co od nás
odešel
pan Vlastimil Strašák.
Stále s láskou vzpomínají
manželka, synové s rodinou a sourozenci.

Letní kino Luleč
17.8. Love
Láska, nebo peníze? Milostné
drama z Bratislavy. ČR/SR
18. 8. Líbáš jako ďábel
Volné pokračování úspěšné
komedie Líbáš jako Bůh, ČR
19. 8. Doba ledová 4: Země
v pohybu
Mlsná veverka rozhýbe kontinenty! USA
31. 8. Madagaskar 3
Nejdřív utečou do Monte
Carla a pak se schovají v cirkuse! USA
1. 9. Čtyři slunce
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni?Příběh rodiny
a jejích přátel z menšího města.
ČR

2. 9. Okresní přebor – poslední zápas Pepika Hnátka
Zapomeňte na Drnovice!
Slavoj Houslice je ten správný
klub, aneb Co předcházelo
úspěšnému seriálu. ČR
Začátky představení za každého počasí ve 21.30 hodin na
parkovišti nad koupalištěm.
Parkování a odjezdy vozidel
řídí pořadatelé. Prosíme řidiče,
aby v zájmu bezpečnosti provozu a osob dbali jejich pokynů.
Cena 85 Kč je stanovena včetně
příplatku ve výši Kč 1,– za každou prodanou vstupenku podle
zákona ČNR 241/92 Sb. Příjemné letní večery, příznivé počasí
a dobré pobavení na 50. přehlídce letních filmů v Lulči
vám přejí pořadatelé – Obec
Luleč.

Českobratrská církev evangelická vás srdečně zve na slavnostní
otevření nově upravené modlitebny
ve Vyškově, Kašíkova 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
spolupráci s MKS veVyškově pořádá od září NOVÉ KURZY ORIENTÁLNÍHO BŘIŠNÍHO 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.

* Sportovní pozvánka *
* NOHEJBAL – Přátelé račického
nohejbalu vás srdečně zvou na
II. ročník račického nohecu. Termín konání: sobota 18. srpna
2012, místo: víceúčelové hřiště
v Pístovicích za školou. Turnaj je
určen pro tříčlenná družstva
neregistrovaných hráčů. Startovné činí 300 Kč za družstvo. Občerstvení zajištěno. Přihlášky a bližší
info na tel.: 777 299 966 nebo
e-mail: elbundas@seznam.cz

Přihlašovat se můžete již nyní!
Těšíme se na vás!!!
Informace a přihlášky na tel.
720 549 954, nebo www.aliseaorient.wz.cz,
aliseaorient@gmail.com
!!! Začínáme 11. 9. !!!
SLAVKOVSKÝ SKLEPMISTR 2012
Příjemně chladivé prostory
zámeckého podzemí se v průběhu
srpna a září zaplní výstavou uměleckých řemesel a umění. „Slavkovský sklepmistr“, jak je výstava
nazvána, bude k vidění od 2. srpna
do 30. září 2012.
Na výstavě se vám představí
přední čeští umělci a tvůrci zabývající se uměleckým řemeslem,
mezi něž patří Jan Bružeňák,
Michal Plíhal, Radka Kuželová,
Petr Ševčík či Pavel Zouhar. Budete si moci prohlédnout výrobky
z keramiky, keramické plastiky,
keramiku raku, umělecké sklo,
uměleckou litinu, klasické obrazy
a další druhy exponátů. Výstava
bude prodejní, proto si budete moci
domů odnést příjemné doplňky
vaší domácnosti, které budou nejen
esteticky vhodné, ale i užitečné.
PILOXING
– NOVINKA VE VYŠKOVĚ
Každé úterý a čtvrtek od
18.30–19.30 hod. na venkovním
hřišti Orlovny a ZUMBA každou
středu a pátek od 18.30–19.30 hod.
Více informací na:
www.zumbavyskov.cz.

Černá kronika
POLICISTÉ KONTROLOVALI BARY
I DISKOTÉKU
V pátek 10. srpna proběhla
ve Slavkově preventivní akce
zaměřená na zákaz požívání
alkoholických nápojů osobami
mladšími osmnácti let. Policisté
zVyškovska posílení o speciální
pořádkovou jednotku z Brna
navštívili diskotéku ve Slavkově i dva slavkovské nonstop
bary, kde kontrolovali dodržování tohoto zákona. Z téměř
šedesátky kontrolovaných dětí
uvízlo v policejní síti pět dívek
a čtyři chlapci. Rekordmanem
byl teprve patnáctiletý návštěvník diskotéky. Dechová zkouška u něho ukázala hodnotu 1,67
promile. Policie v těchto případech informuje rodiče a orgán
sociálně právní ochrany dětí.
Osoby, které alkohol mladistvému podaly, jsou řešeny blokovou pokutou nebo ve správním
řízení.
DOSTAL CHUŤ NA RUM
Láhev alkoholu zlákala
v sobotu ráno třiapadesátiletého návštěvníka bučovické
samoobsluhy. Zaplatit ji však
nehodlal. Nejenže si na kradeném rumu nepochutnal, ale
navíc ho jeho nepoctivost může
stát až tříleté vězení. Krádež
láhve v hodnotě necelých sto
korun by běžně policisté řešili
jako přestupek. Vzhledem
k tomu, že si však v minulém
roce výtečník odnesl od soudu
rozsudek za krádež, posuzuje
jeho jednání náš trestní zákoník
jako trestný čin.
ZA VOLANTEM ALKOHOL I DROGY
V průběhu uplynulého týdne
řešili policisté na Vyškovsku
i Blanensku několik řidičů pod
vlivem alkoholu nebo návykových látek.
V sobotu hodinu po půlnoci
nereagoval na výzvu k zastavení vozidla řidič v Moravských
Málkovicích na Vyškovsku.
Netrvalo však dlouho a hlídka
jej dostihla. Odborný přístroj
naměřil hazardérovi bezmála
dvě promile alkoholu. Třiatřicetiletý muž je podezřelý
z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky.
Téže noci řešili policisté
v Boskovicích na Blanensku
dva řidiče pod vlivem drog.
A o několik málo hodin později
projížděli opět obcí Moravské
Málkovice dva mladí hříšníci.
Jeden měl v krvi 0,23 promile
a u jeho vrstevníka dopadl
pozitivně test na přítomnost
návykových látek.Ten měl pozitivní i teprve jedenadvacetiletý
mladík kontrolovaný v sobotu
odpoledne na jedné z vyškovských ulic. Za tyto přestupky se
budou hříšníci zodpovídat před
správním orgánem, kde je čeká
tučná pokuta a zákaz řízení.
To se ovšem netýká čtyřiačtyřicetiletého řidiče, kterému

policisté ve Vyškově naměřili
v neděli jednu hodinu po půlnoci 1,42 promile alkoholu. Za
ohrožení pod vlivem návykové
látky stane před soudem, který
mu může udělit až jeden rok za
mřížemi.
Nárazem do svodidel ve Slavkově u Brna skončila včera dvě
hodiny po půlnoci cesta teprve
devatenáctiletého šoféra.V krvi
měl 0,21 promile alkoholu.
I jeho čeká správní řízení.
DALŠÍ VÝTEČNÍK, KTERÝ TANKOVAL
BEZ PLACENÍ, ODHALEN
Čerpací stanici ve Vyškově
i v Blansku si vyhlédl koncem
července mladý muž z Prostějovska. V Blansku natankoval
čtyřiačtyřicet litrů a bez zaplacení ujel. Ve Vyškově už zvolil
o den později jinou taktiku. Do
kanystrů umístěných v kufru
vozidla se vešlo téměř sto deset
litrů benzínu. Pohonné hmoty
odebíral a neplatil nejen v Jihomoravském kraji, ale často
i v sousedním Olomouckém
kraji. Zde se mu právě jeho jednání stalo osudným, neboť tamní kriminalisté ho vypátrali.
V průběhu šetření se ukázalo,
že teprve jedenadvacetiletý
mladík byl již za krádeže
odsouzen a navíc neměl za
volantem co dělat. Pozbyl totiž
řidičské oprávnění v důsledku
dosažení 12 bodů. Je tak podezřelý nejen z krádeže, ale i z dalšího trestného činu a to maření
výkonu úředního rozhodnutí.
JEN ZACVIČIT SI ZŘEJMĚ NECHTĚL
Násilným pokusem dostat se
do uzavřeného vyškovského fitcentra v neděli odpoledne
poškodil dosud neznámý výtečník vstupní dveře. Ty pod jeho
snahou nepovolily, ale i tak způsobil neodbytný ničitel majitelům dvacetitisícovou škodu.
Policisté věc šetří jako pokus
krádeže a poškození cizí věci.
por. Mgr. Alice Navrátilová
por. Mgr. Iva Šebková

Zábavy
VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Pátek 17. 8. – DJ Corona
Sobota 18. 8. – DJ Radim Blažek
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý
pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.
BUČOVICE

ŠAŠKEC NO. 3 + KŘEST CD
S ROMANEM DRAGOUNEM
Pátek 24. 8. v 19.00, v areálu
koupaliště v Bučovicích. Hrají:
ŠAŠCI V MANÉŽI, ROMAN
DRAGOUN,VELKÁ MORAVA,
EMOTIONAL CRIME.

