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Dnes, 13. září, jsou to 3 roky, co nás opustila
milovaná manželka, maminka a babička,
paní Eva Čepičková.
S úctou a láskou vzpomíná
rodina.

Dne 14. září 2012 by se dožila 69 let
paní RNDr. Helenka Seberová, odb. asistentka na
katedře matematiky VVŠ PV LS ve Vyškově.
S úctou a vděčností vzpomíná
rodina Seberova.

Dne 14. září by se dožil 100 let
pan Bohumil Zbořil z Vyškova.
S jeho jménem je nerozlučně spjat rozvoj požární
ochrany ve Vyškově.
Stále vzpomíná
rodina Zbořilova.

Odešel, ale zůstane navždy v srdcích těch, kteří
ho měli rádi.
Dne 14. září uplyne 12 roků od úmrtí
pana Jaroslava Buriana z Bučovic.
S láskou vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 14. září uplynou 2 roky od úmrtí
pana Antonína Hašky.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Haškova.

Dne 15. září to bude 20 let, kdy nás opustil náš
manžel, tatínek a dědeček,
pan Igor Trňan.
Děkujeme všem, kteří si na něj vzpomenou
s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, jen vzpomínky nám zůstávají.
Dne 15. září 2012 by se dožila 50 roků moje milovaná sestra,
paní Olinka Kadlčíková
a téhož dne uplyne dlouhých 29 roků 
od jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná
sestra Hanka s rodinou.

Dne 15. září to budou 2 roky, co nás navždy
opustila maminka, manželka a babička
paní Olga Červenáková.
Stále vzpomíná
manžel, syn a vnoučata s rodinami.

Vzpomínka je trvalejší, nežli květy nejkrásnější,
květy uschnou, uvadnou, vzpomínky však
zůstanou.
Dne 16. září 2012 uplyne 20 let, kdy nás navždy
opustil
pan Břetislav Vévoda z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Sestra s rodinou.

Dne 17. září vzpomeneme 12. výročí úmrtí
pana Oldřicha Šustka.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, synové a dcera s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. září už to bude rok, co zemřel můj nejlepší kamarád
Franta Hošek z Hlubočan.
Byl pro mě moc důležitý. Chtěla bych natáhnout ruku, chytit ho
a vrátit nám ho zpátky.
Petra z Pardubic.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest jsi
zanechal v nás. Krásné vzpomínky si na Tebe
ponecháme a na Tebe stále s láskou vzpomínáme. 
Dne 17. září uplyne 23 let, co nás nečekaně
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
syn, bratr a strýc,
pan Stanislav Vidlář z Dědic.
Stále vzpomíná
manželka Zdeňka a synové Radek, Stanislav
a Petr s rodinami.

Vzpomínky
Dne 18. září 2012 vzpomeneme smutné 10. výročí
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana MVDr. Zdeňka Nováka z Ivanovic na Hané.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera Zdeňka s manželem a vnoučata
Ivana, Kristina a Jakub.

Dne 18. září by se dožil 70 roků
pan Pavel Elgner
a 3. října tomu bude 25 roků, co nás navždy
opustil. 
S láskou vzpomíná
rodina.

Čas plyne a bolest v srdcích zůstává.
Dne 18. září vzpomeneme 5. výročí úmrtí mé
manželky, naší maminky a babičky
paní Miroslavy Pospíšilové z Pustiměře.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, syn a dcery s rodinami.

Dne 18. září vzpomeneme na 10. smutné výročí
úmrtí
paní Ivy Novákové z Bučovic.
Za tichou vzpomínku všem, kteří ji znali a měli
rádi, děkují jménem celé rodiny
manžel a synové.

Poděkování
Velký dík zdravotním sestrám Pištělákové, Rybnikářové,

Bárnetové, Doležalové a Marákové z Bučovic, které pravidelně
navštěvovaly a vzorně pečovaly 

o pana Miroslava Štroblíka v jeho těžké nemoci.
Rodina Štroblíkova

Děkujeme příbuzným, přátelům a známým, kteří doprovodili
dne 4. září na poslední cestě
pana Miroslava Štroblíka. 

Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti.
Rodina Štroblíkova

Zdeňka Příhodová (1952), Opatovice † 3. 9.

Mgr. Zoja Obořilová (1950), Vyškov † 4. 9.

Anděla Zemanová (1939), Slavkov u Brna † 4. 9.

Marie Veselá (1934), Vyškov † 7. 9.

Jaromír Jelínek (1953), Křenovice † 8. 9.

Jaromír Slezáček (1948), Opatovice † 9. 9.

Opustili nás

Kdy na fotbal       Kdy na fotbal

MSD
Vyškov–Vracov
Krajský přebor
Rousínov–Boskovice
I. třída
Šlapanice–Šaratice
Bučovice–Rohatec
Slavkov–Dubňany (so)
Dražovice–Bořetice (so)
I. B třída
Blansko B–Bohdalice (so)
Tišnov–Ivanovice na Hané
Švábenice–Rousínov B (so)
Křenovice–Mikulov
Otnice–Veselí nad Moravou
Okresní přebor
Nesovice–Brankovice
Vyškov B–Vícemilice (so)
Radslavice–Pačlavice
Slavíkovice–Letonice
FKD–Kobeřice (10.30)
Vážany nad Litavou–Pustiměř
Dědice–Lysovice (so)
III. třída skupina A
Chvalkovice na Hané–Bohdalice B (so)
Hoštice/Heroltice–Habrovany (so)
Moravské Málkovice–Kučerov
Komořany–FKD B
Ježkovice–Rychtářov (10.00)
Dražovice B–Pustiměř B (10.00)
Švábenice B–Opatovice (10.00)
III. třída skupina B
Němčany–Slavkov u Brna B (so)
Mouřínov–Křižanovice
Velešovice–Nížkovice
Lovčičky–Letonice B

Křenovice B–Zbýšov (so)
Bošovice–Kroužek
Hodějice–Heršpice
IV. třída skupina A
Bohdalice C–Brankovice (13.30)
Hoštice/Heroltice B–Pačlavice B
Nesovice B–Chvalkovice u Bučovic
(10.00)
Račice–Milonice/Uhřice
Vícemilice B–Kroužek B (10.00)
Dědice B–Opatovice B
IV. třída skupina B
Lovčičky B–Šaratice B (13.45)
Velešovice B–Křižanovice B (so)
Slavíkovice B–Nížkovice B (13.45)
Křenovice C–Zbýšov B (10.00)
Vážany nad Litavou B–Kobeřice B (so)
Otnice B–Rašovice (10.00)
Dorost
SCM–MSDL U19
Vyškov–Frýdek/Místek (10.15)
SCM U17
Břeclav–Vyškov (so 11.00)
SCM U16
Břeclav–Vyškov (so 13.00)
I. třída
Šlapanice–Slavkov u Brna (13.45)
Rousínov–Soběšice (12.45)
Bučovice–Čebín (13.45)
Tišnov–Letonice (13.45)
Okresní přebor
Moravské Málkovice–Brankovice
(13.30)
Hoštice/Heroltice–Pustiměř (10.00)
Dražovice–Křenovice (so 13.30)
Hodějice–Křižanovice (13.45)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli 
16. 9. 2012 v 16.00 hodin.

* Sportovní pozvánky *
* JUDO – Oddíl judo TJ Sokol

Dědice provádí nábor nových cvi-
čenců. Zájemci ve věku od osmi let
se mohou hlásit každé pondělí
a čtvrtek od 16 hod v sokolovně
v Dědicích. Vchod do sokolovny je
ze dvora vedle restaurace. Infor-
mace o oddílu najdete na:
www.judo-dedice.wz.cz.

* BĚH – Lyžařský oddíl TJ Vyš-
kov ve spolupráci s mikroregionem
Drahanská vrchovina pořádá přes-
polní běh Pístovickou riviérou, kte-
rý se koná 6.10. 2012. Start závodu

je v 10  hodin. Srdečně zvou pořa-
datelé.

* SPORTOVNÍ GYMNASTI-
KA – Oddíl sportovní gymnastiky
TJ Sokol Bučovice pořádá v sobotu
dne 6. října 2012 ve sportovní hale
U Škol v 10.00 hod. II. kolo Morav-
ské ligy ve sportovní gymnastice
mužských složek. Startují nejmlad-
ší žáci, mladší žáci, starší žáci,
dorostenci a muži z celé Moravy.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení
zajištěno. Přijďte povzbudit domá-
cí borce!

VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 14. 9. – Mirek Karásek –

Rádio Haná
Sobota 15. 9. – Corona – Rádio

TOP
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit a hos-
té.

DISCO U PRCKA:
Pátek 14. 9. – CAPTAIN MOR-

GAN 3+1 zdarma – DJ ZILVAR
Sobota 15. 9. – CAPTAIN MOR-

GAN 3+1 zdarma – DJ GEORGE

SKAUTSKÉ SAFARI
Všichni malí dobrodruzi se těší na

zábavné odpoledne se skauty. To bude
ve vyškovském zooparku 15. září. Děti
čeká výlet africkým safari, kde jsou pro
ně připraveny zajímavé úkoly. Ti, kdo
projdou všemi stanovišti, v cíli dosta-
nou diplom a malou odměnu. Program
začne v 15.00 hodin odpoledne, v pří-
padě velmi nepříznivého počasí se akce
nekoná.

VARHANNÍ KONCERT VE VYŠKOVĚ
Při příležitosti státního svátku ČR

vás srdečně zveme na varhanní koncert
27. 9. 2012 v 19 hodin do chrámu Nane-
bevzetí Panny Marie ve Vyškově. Kon-
cert se koná pod záštitou místostarosty
města Romana Celého. Na varhany hra-
je Jan Šprta. Vstupné dobrovolné – výtě-
žek bude věnován na činnost oblastní
Charity ve Vyškově.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S ROYAL RANGERS
Srdečně vás zveme na dětské odpo-

ledne, které bude v pátek 14. 9. od 16
hodin u Křesťanského centra, Lípová 2
ve Vyškově. Děti si vyzkouší zajímavé
disciplíny a za jejich aktivitu je čeká
drobná odměna. Zároveň děti zveme na
zahajovací schůzky oddílů – mladší
(7–10 let) ve čtvrtek 20. 9. od 16.00 hodin
a starší (11–14 let) v pátek 21. 9. od 17.30
hodin. Kontakt: www.rr.vys.cz, mob.
739 600 007 

KROJOVANÉ HODY V ČECHYNI
Občanské sdružení Čechyně a kolek-

tiv stárků si vás dovolují pozvat v sobo-
tu 15. 9. 2012 na KROJOVANÉ HODY.
Program: 13.30 hod. zahájení průvodu
stárků po vsi, požehnání stárkům,
zaplétání máje, ve 20 hod. Hodová zába-
vy na hřišti. Po celý den hraje kapela
Podboranka. Vstupné na večerní zábavu
80 Kč. Občerstvení zajištěno.

ZEMÁKOVÁ PÓŤ ANEB OSLAVA SKLIZNĚ 2012
ZOO PARK Vyškov již podruhé pořá-

dá 22. září od 14. 30 hodin tuto úspěšnou
akci v prostorách Hanáckého statku.

Kdo by nevěděl, co to zemáky jsou,
k čemu všemu se dají použít nebo že se
dokonce dají jíst a můžou i docela dobře
chutnat, ten se to u nás zcela jistě dozví.

Program: vystoupení národopisného
souboru Klebetníček; jablečné mošto-
vání; bramborové dobroty; hravé a tvo-
řivé dílničky spojené se sklizní; ukázky
historických zemědělských strojů.

Těšíme se na vaši návštěvu.

MC STONOŽKA PUSTIMĚŘ VÁS ZVE
Na tradiční akci BAZÁREK v místní

Sokolovně od 28.–30. září 2012. Pod-
zimní a zimní oblečení, boty, sportovní
potřeby, karnevalové kostýmy, hračky,
knížky, stavebnice, kočárky, autosedač-
ky, těhu potřeby, a jiné v neomezené
velikosti. Pátek 28. 9. 2012 – výběr zboží
9.00–14.00; sobota 29. 9. 2012 – prodej
8.00–12.00; neděle – návrat zboží
9.00–11.00. Nutná registrace na: bazar-
pustimer@seznam.cz; p. Herynková
604 735 335

MUSAION
Zámek Slavkov-Austerlitz připra-

vuje výstavu k 90 letům od vzniku měst-
ského muzea ve Slavkově u Brna
s názvem Musaion. Návštěvníci zde
budou moci obdivovat řadu zajímavostí
a kuriozit ze sbírek naší instituce (např.
předměty z bývalého papírnictví pana
Šimáčka ve Slavkově, vybavení slav-
kovského holičského salonu, školní
obrazy). Na Mezinárodní den seniorů
1. října 2012 se bude konat v 17.00
hodin komentovaná prohlídka výstavy,
na kterou vás tímto srdečně zveme.

Dále bychom rádi omluvili odložení
realizace této výstavy, jejíž vernisáž
byla díky možnosti uspořádat výstavu
grafických listů k 200. výročí bitvy
u Borodina posunuta. Nové datum ver-
nisáže výstavy je čtvrtek 13. září 2012
v 17.00 v prostorách Rubensova sálu
slavkovského zámku. Výstava bude
k vidění až do konce sezony, tedy do
9. prosince 2012.

AKADEMIE 3. VĚKU PŘI VELITELSTVÍ
VÝCVIKU-VOJENSKÁ AKADEMIE VE VYŠKOVĚ

Dne 26. září 2012 zahajujeme 2. ročník
Akademie 3. věku při VeV-VA ve Vyškově
v kasárnách Dědice. Slavnostní zahájení
bude provedeno ve 13.30 hodin na pra-
videlné učebně za účasti představitelů
velitelství, místostarosty města Vyškova
a sponzorů. Další zájemci jsou vítáni.

KLUB MAMINEK
Srdečně zveme všechny maminky

s dětmi na naše pravidelná setkání kaž-
dou středu od 9.30 hodin v moderním
prostředí Křesťanského centra Vyškov,
Lípová 2. Pro děti máme připraven zají-
mavý program (písničky, hry, cvičení,
pohádky…) a maminky mohou získat
nová přátelství. Kontakt: www.kmvys-
kov.webnode.cz, mob. 739 324 545 

REDUKČNÍ KURZY STOB
Redukční kurzy spol. STOB zahajují

v září 2012. Vedou Dr.Jitka Hrivnáková
a Mgr. Věra Daněčková. Přihlášky se
přijímají již nyní. Počet míst je omezen.
Na kurzy přispívají zdravotní pojišťov-
ny. Info e-mail: JitkaHrivna ko -
va@email.cz nebo tel.: 603 810 722 (nej-
lépe večer).

BUČOVICKÁ PADESÁTKA
KT Noha, město Bučovice a DDM

vás srdečnou zvou na turistickou
a cykloturistickou akci BUČOVICKÁ
PADESÁTKA v sobotu 15. září 2012.
Start 1 od 6.30 z Bistra U draka, start2
od 8 hod. z DDM, Vyškovská ul. Pěší tra-
sy od 5 do 50 km, cyklotrasy od 20 do
100 km. Cíl: do 19 hod. DDM Bučovice. 

MEDITAČNÍ SAHADŽA JOGA
Přijďte si vyzkoušet jednoduchou

meditaci. Zbavíte se stresu a dosáhnete
stavu vnitřního klidu. Každý čtvrtek
od 18 do 19 hodin v DDM Vyškov,
Brněnská 7. Vstup zdarma. www.nir-
mala.cz

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ V MC RADOST
Děti od 3 let si zábavnou formou osvojí základní slovní zásobu
a porozumění mluvenému slovu. Cílem kurzu je navození pozitivního
vztahu k angličtině. Lekce budou probíhat v MC Radost každé
pondělí odpoledne od 16.00 od 1. října 2012, počet dětí omezen!
1 lekce/ cca 45 min. aktivní výuky, 10 lekcí = 500 Kč. 
renata.zavadilova@gmail.com nebo na tel.: 728 339 919


