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Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 14. března vzpomeneme 6. smutné výročí
úmrtí naší milované maminky a babičky
paní Marie Mikuláškové.
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem děkují
dcera Jana a syn Petr s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dne 14. března uplynou 2 roky od smutné chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jan Ambros z Rychtářova.
S úctou a láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Osud byl příliš krutý, když Tě nám maminko
vzal, ale v našich srdcích žiješ stále dál…
Dne 14. března tomu bude 32 let od úmrtí naší
milované maminky, babičky a prababičky
paní Marie Petrželové z Pazderny.
S láskou vzpomínají
dcera Alena, Helena a syn Vlastimil s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou,
jak krutý sen. Odešla jsi znenadání, smutek
v srdci zůstává, Ty jsi tu však stále s námi, pro
toho, kdo vzpomíná.
Dne 14. března by se dožila 70 let moje milovaná
maminka
paní Ludmila Zabloudilová, roz. Ševčíková.
S láskou stále vzpomíná
dcera Ludmila s rodinou.
Všem, kteří jste ji měli rádi, děkuji za tichou
vzpomínku.

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy
však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 15. března to bude 7 let, co nás navždy
opustila
paní Mgr. Jana Beranová, roz. Kotábová.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče, dcera Sofie, bratr Petr a sestry Petra,
Jaruška se svými rodinami.

Dne 16. března tomu bude 5 let, co odešel manžel,
otec a dědeček
pan Jan Mikeš.
Vzpomíná 
manželka a dcera.

Roky utekly jak voda, zdá se to být jako dnes,
stále zní ta bolestivá slova, že jsi odešel a nevrátíš
se zpět.
Dne 16. března 2015 uplyne již 20 smutných roků
od úmrtí mého drahého manžela, našeho tatínka
a dědečka
pana Jiřího Pinkera.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcera Věra a syn Jiří s rodinami,
vnoučátka Filípek, Honzík aVěruška.

Dne 16. března uplynou 2 roky, co nás navždy
opustil
pan Miroslav Pytela. 
Stále vzpomínají
syn Zdeněk, vnukové Jan a Pavel.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají….
Dne 16. března vzpomeneme smutné 10. výročí
úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Zdeňka Maláče z Rybníčka.
Za tichou vzpomínku děkují, s láskou a úctou
stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací,
láskou a obětavostí.  
Dne 18. března 2015 tomu bude 5 let, kdy nás
opustil náš manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Poláček z Bučovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Julie a synové Libor a Jiří s rodinami.

Vzpomínky
Dne 16. března 2015 oslaví 60. narozeniny
pan Adolf Konšel.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí
manželka Květuška, syn Petr s manželkou
Romanou, dcera Lenka s manželem Vaškem
a vnoučata Adam, Verunka, Vašík aVojtíšek.

František Kachlík (1957), Bučovice † 24. 2.
Josef Surala (1950), Černčín † 3. 3.
Ludmila Mrázková (1922), Hodějice † 3. 3.
Jaroslava Hložková (1938), Bošovice † 3. 3.
Marie Luzarová (1931), Nemojany † 3. 3.
Václav Valenta (1926) Slavkov u Brna † 4. 3.
Radoslav Zachrla (1954), Račice † 4. 3.
Milan Ručka (1955), Slavkov u Brna † 5. 3.
Zdeňka Novotná (1930), Chvalkovice u Bučovic † 6. 3.
Věra Židlíková (1925), Šaratice † 6. 3.
Květuše Maráková (1951), Vyškov † 7. 3.
Josef Martínek (1933), Ivanovice na Hané † 8. 3.
Kateřina Mašková (1917), Vyškov † 8. 3.
Vlasta Robešová (1944), Hostěrádky-Rešov † 8. 3.
Roman Hladký (1962), Brankovice † 8. 3.
Marie Hradská (1922), Bošovice † 8. 3.
Ludmila Janíčková (1931), Vyškov † 8. 3.
Marie Rychlá (1928), Ivanovice na Hané † 9. 3.
Anežka Hasalová (1928), Vyškov † 9. 3.
Helena Lžičařová (1926), Pavlovice † 9. 3.

Opustili nás

Blahopřání

DOMOV, stavební bytové družstvo Vyškov, Sochorova 399/3

vyhlašuje výběrové řízení na prodej samostatné budovy
bývalé kotelny:

Rousínov, V sídlišti evid. č. 272,
zastavěná plocha 162 m2

Minimální a vyvolávací kupní cena vychází ze znaleckého 

posudku a činí 850 000 Kč.

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám podají

pracovníci družstva na adrese viz výše, telefon 517 346 521, 737 001 128.

Lhůta pro doručení žádostí je 23. března 2015 do 14 hodin.

Bučovický gymnasta 
Pavel Rotrekl zvítězil v Přerově
Oddíl sportovní gymnastiky

Sokol Přerov uspořádal jubi-
lejní 25. ročník Memoriálu
bratra Františka Chmelaře
žáků.

Závod, který byl volným čtyř-
bojem (prostná, kůň s madly,
bradla, hrazda) soustředil na
startu 8 oddílů z Moravy.

Jednalo se o velmi vhodnou
prověrku výkonnosti před
mistrovskými soutěžemi.

Kategorii nejmladších žáků

ovládl zcela jasně favorizovaný
Jonáš Daněk ze Sokola Zlín a to
i přesto, že se mu nedařilo na
bradlech. Z bučovických závod-
níků se nejvíce dařilo J. Gruss-
mannovi, který obsadil
13. místo. Matěj Stavělík byl
16. a Jiří Hurka 19. 

Soutěž mladších žáků byla
opět tvrdým bojem kvarteta
nejlepších, zaslouženě triumfo-
val František Marghold ze
Sokola Šternberk a nepopulár-
ní bramborová příčka patří
během týdne opět Miroslavu
Durákovi ze Sokola Bučovice.
Velmi solidní 5. místo vydřel
Jakub Stavělík.

Nejvyšší úroveň měl závod
starších žáků, kde triumfoval
vítězně cvičící Pavel Rotrekl,
svěřenec trenéra Josefa Sedlá-
ka. Jeho vítězství bylo jedno-
značné a přesvědčivé. Velmi
dobré výkony bučovických
Sokolů potvrdil ještě pěkným
4. místem Lukáš Řezníček.

Příprava bučovických gym-
nastů bude nyní zaměřena na
Memoriál prof. A. Součka, kde
se sejde mezinárodní konku-
rence.

(PeP)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Valná hromada TJ Sokol Vyškov se

koná 19. 3. od 17.00 hod. v přísálí Sokol-
ského domu. Výbor TJ Sokol Vyškov.

CHOVATELSKÉ TRHY VE VYŠKOVĚ
ZO ČSCH Vyškov pokračuje v Cho-

vatelských trzích 2015. Trhy chovatelů
králíků, holubů, drůbeže a exotického
ptactva pokračují pravidelně vždy pátou
neděli v měsíci. Trhy budou v neděli 29.3.
od 7 do 11 hodin v chovatelském areálu
unádraží ČD Vyškov. Prodávat se budou:
chovatelské potřeby, krmiva, budky pro
exoty, zemědělské přebytky, včelařské
produkty, kuřice různých druhů, strom-
ky a další. Výkup exotického ptactva,
králičích kůží a bílé vlny angorských
králíků je zajištěn. Bližší info na tel.:
739 665 050 (p. Lejsek).

DDM VYŠKOV ZVE
15. březen – Karneval v Křižanovi-

cích – dětský maškarní karneval
v Sokolovně Křižanovice, od 14.30 až
16.30 hod. 

25. březen – OK Silová všestrannost
– sportovní soutěž pro ZŠ, od 13.30 hod.
na ZŠ Vyškov, Tyršova 4

26. březen – OK Fyzikální olympiá-
dy kat. E, F – okresní kolo pro žáky 8.
a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií, 7.30 hod. v DDM
Vyškov.

27.–28. březen – VíAjPí sportovní
wejkend – pobytová akce pro milovníky
sportu a zábavných her. Bazén, relaxace
v sauně, procvičení fyzičky v posilovně
a kosmetický, kadeřnický a manikúrní
salon. Začátek pátek 18.15 hod. V DDM
Vyškov, konec sobota 19.00 hod.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Kulturní dům Ivanovice na Hané zve

na divadelní komedii Z LOUŽE POD
OKAP. Účinkují: Vladimír Kratina,
Dana Homolová, Filip Tomsa a Michae-
la Dolinová. Koná se v úterý 17. března
2015 v 19.00 hod. Vstupné: v předprodeji
130 Kč, na místě 160 Kč. Předprodej
vstupenek probíhá v Městské knihovně
Ivanovice na Hané, tel.: 517 363 397.

POZVÁNKA DO BUČOVICKÉHO
ZÁMKU

21. 3. a 22. 3. od 13 do 17 hod. hod.
Jarní dílničky pro děti ve spolupráci
s JEVA Bučovice (salonek u zámecké
kavárny) • 28. 3. až 6. 4. 2015 od 10.00
do 16.00 – Jaro s amarylisem květinová
výstava v reprezentačních sálech
zámku, která bude součástí prohlídko-
vé trasy • 29. 3. od 14.00 do 15.30 Ukáz-
ky aranžování květinových dekorací
s floristou Slávkem Rabušicem (Dlouhý
sál zámku)

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu

Čtvrté rozhovory (o iluzi pravdy), bře-
zen 2015 v 17.00 hodin ve velkém
výstavním sále Muzea Vyškovska.

První rozhovory nesly podtitul
Deset moravských fotografů (1986).
Bilance fotoklubu Orion Vyškov
a několika hostů pokračovala Druhý-
mi rozhovory (o syntéze) za účasti gra-
fiků (1989). Třetí rozhovory (o tradici)
porovnaly tvorbu volné analogové
fotografie s digitální (2009). Nyní uvá-
dí vystavující kurátor Jiří Foltýn jmé-
na: Magda Jansová, Vladimír Kotulán,
Václav Koudelka, Josef Moucha,
Roman Muselík, Pavel Otevřel, Pavla
Rečková, Lenka Sedláčková, Barbora
Skopalíková, Lenka Spáčilová-Leo-
nidou, Jiří Víšek, Josef Vojáček a Mar-
tin Vybíral. Výstava potrvá do 5. 4.
2015.

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Zveme vás na přednášku Tomáše

Pfeiffera o biotronice. Tomáš Pfeiffer je
český filozof, léčitel a biotronik. Je
žákem a pokračovatelem zakladatele
biotroniky Josefa Zezulky. Setkání se
uskuteční v sobotu 21. 3. od 13 hodin
v Besedním domě ve Vyškově. Více na
www.dub.cz

NOVINKA VE VYŠKOVĚ!!! 
ZUMBA CARDIO STEP každou

neděli od 17 hod. a v pondělí od 19 hod.
na Orlovně

INSANITY – každý čtvrtek od 18
hod. na ZŠ Letní pole. 

Více informací a rezervace na
www.zumbavyskov.cz.

JUMPING A BOSU NA ORLOVNĚ
VE VYŠKOVĚ

(Hřbitovní 6)
Přijďte si zacvičit na trampolínách

intenzivní aerobní cvičení JUMPING
nebo si zaposilovat a protáhnout tělo
na BOSU. Jumping  každé pondělí, stře-
du a pátek od 18 hod., Bosu každé úterý
od 19 hod. Vstupné 70 Kč, permanentka
= sleva. S sebou ručník. Nutná rezervace
na tel.: 725 610 101.

KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ

Výchova dětí k odpovědnosti a sa-
mostatnosti, komunikace, povzbuzo-
vání, řešení konfliktů, to vše a ještě
více v 8 lekcích pro páry i jednotlivce.
Místo Dům dětí a mládeže Vyškov, ter-
mín 17. 3.–5. 5. 2015, vždy v úterý od
16.30 do 19.00 hodin. Cena 500
Kč/osoba, 700 Kč/pár. Informace
a přihlášky na cprvyskov@ado.cz, tel.:
732 769 404.

Dne 9. března uplynulo 20 roků, co nás opustil
můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jan Pukl z Bučovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn a dcera s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 9. března uplynuly 4 smutné roky, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel a tatínek
pan František Vašek.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou
vzpomínají
manželka Eva, syn David a dcera Eva.

S láskou a úctou vzpomínáme na
pana Ladislava Kaminského, který by se 
dne 10. března 2015 dožil 80 let.
Manželka Eva s rodinou.

Není dne, co bychom si nevzpomněli na tvůj
krásný smích a úsměv, na tvůj hlas a upřímný
pohled. Tvůj krátký život tě nenechal těšit se
spolu s námi z tvé krásné dcerky. V našich srdcích
zůstaneš navždy. 
Dne 11. března uplynuly dlouhé 2 smutné roky,
co nás náhle a nečekaně opustil skvělý
mladý muž Jakub Kakara.

Se zármutkem v srdcích vzpomínají 
rodiče, manželka Lucka, dcerka Dominička, bratr Lukáš,
prarodiče, ostatní příbuzní a přátelé. 
Za tichou vzpomínku s námi děkujeme.

Ve středu 11. března to bylo 9 let od smrti mého
manžela
pana PhDr. Jiřího Homoly.
Stále vzpomíná
celá rodina.

Stále jsi s námi, stále Tě milujem.
Dne 12. března vzpomeneme 15. výročí úmrtí
paní Ludmily Dufkové.
Dne 17. července by se dožila 55 roků.
S láskou vzpomínají
rodiny Špačkova a Dufkova.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska
a vzpomínky zůstávají dál.
Dnes, 12. března, jsou to 2 roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Jan Strnad z Lulče.
S úctou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 13. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Evy Hrabovské.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel a syn s rodinou.

Dne 13. března 2015 by se dožil 100 let
pan Tomáš Vrtílek z Vyškova-Nosálovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Dne 13. března 2015 uplyne 1. smutné výročí od
úmrtí manželky, maminky, babičky a prababičky
paní Marie Svobodové z Lulče.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 13. března by se dožila 80 roků 
paní Anna Slezáčková z Ivanovic na Hané.
Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, za vzpomínku
děkuje 
syn František s rodinou.

Dne 13. března by se dožila 90 let naše maminka
paní Růžena Dočkalová z Vyškova-Nosálovic.
V srpnu uplyne 20 let, co nás navždy opustil její
manžel
pan František Dočkal.
S láskou vzpomínají
Jitka a Eva s rodinou.

Vzpomínky


