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Dne 9. května 2012 by se byla dožila 105 let
paní Vladimíra Weintrittová z Vyškova-Brňan.
Nikdy nezapomeneme.
Rodina.

Dne 12. května 2012 uplynuly 4 roky od úmrtí
pana Františka Tvrzníka z Rostěnic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Eva, dcery Jarmila a Eva s rodinami
a syn František s rodinou.

Dne 13. května 2012 by se byla dožila 65 let
paní Jana Vincourková, roz. Weintrittová.
S úctou a láskou vzpomínají
sestra Věra a dcery Jana a Sylva s rodinami.

Dnes, 17. května, uplyne rok od úmrtí
pana Radoslava Lišky. 
Vzpomíná
manželka s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dnes, 17. května, uplynou smutné 2 roky, co nás
opustil
pan Jan Krška z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkují a stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich
srdcích žiješ s námi dál.
Dne 18. května to bude 14 let, co nám navždy
odešla maminka a babička,
paní Josefa Kučerová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají
manžel, dcera a synové s rodinami.

Dne 18. května 2012 vzpomeneme 16. smutné
výročí úmrtí mé manželky, naší maminky,
babičky,
paní Marie Tomešové.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel, syn a dcera s vnučkou.
Kdo ji znal a měl rád, vzpomene s námi.

Dne 19. května 2012 by se dožil 100 let
pan Adolf Pydych z Vyškova.
Za vzpomínku děkuje 
rodina Pydychova.

Dne 21. května 2012 vzpomeneme nedožitých
39. narozenin
pana Petra Mana.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují
rodiče s rodinou.

Když jedno srdce druhé miluje, nikdy
nezapomene.
Dne 22. května 2012 uplyne rok, co nás navždy
opustil
pan Ing. Miloslav Houser ve věku nedožitých
87 let.
S úctou a láskou vzpomíná 
manželka, syn a dcera s rodinami.

Ztrátu, která nás postihla, nelze ničím
nahradit…
Dne 22. května 2012 by oslavil své 45. narozeniny
náš syn,
pan Bruno Beneš.
Nikdy nezapomene
maminka.

Dne 22. května uplyne rok, co odešel
pan Bořivoj Kyselák.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Irena, Radek, Míša a Simona. 

Dne 23. května uplyne 7 smutných let, co nás
navždy opustila naše maminka,
paní Marie Šlimarová.
S úctou a láskou vzpomínají
dcera Hana a syn Jiří s rodinami.

Zlá nemoc si Tě vzala, aniž by se nás ptala, vše se
zdá jako zlý sen, vzpomínáme na Tebe každý den! 
…Láska smrtí nekončí…
Dne 25. května uplyne 5 smutných let, kdy nás
navždy opustil
pan Ing. Oldřich Bukvald.
S láskou, úctou a bolestí stále vzpomíná
manželka s rodinou.

Vzpomínky

Pavel Cibuliak (1947), Nížkovice † 5. 5.
Ivan Drbal (1943), Chvalkovice u Bučovic † 7. 5.
Anna Švandová (1925), Šaratice † 9. 5.
Jiřina Dobšáková (1921), Otnice † 9. 5.
Jana Zechmeisterová (1939), Vyškov † 9. 5.
Jarmila Handlová (1925), Vyškov † 9. 5.
Františka Zelinková (1920), Zbýšov † 11. 5.
Lubomír Lošťák (1927), Drysice † 13. 5.
Zdeněk Gütter (1944), Vyškov † 14. 5.

Opustili nás

Dne 22. května 2012 se dožívá 85 roků 
náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Vladimír Procházka z Rousínova.
Do dalších let života vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, životního optimismu a elánu jako doposud
mu ze srdce přejí
syn Vladimír a dcera Jana s rodinami, vnoučata
a pravnoučata Vašíček, Monička a Honzíček.
K přání se připojuje bratr Antonín s manželkou.

Blahopřánívoestalpine PROFILFORM s. r. o., se sídlem ve Vyškově,
dynamicky rostoucí dceřiná společnost mezinárodního koncernu, která se zabývá výrobou ocelových profilů,

STROJNÍK PROFILOVACÍ LINKY
Očekáváme:
– ukončené středoškolské vzdělání (vyučen v oboru nástrojař nebo obráběč kovů)
– doložitelnou praxi min. 3 roky
– samostatnou a svědomitou osobnost
– ochotu učit se

Nabízíme:
– stabilní zázemí perspektivní společnosti
– motivující platové ohodnocení
– dlouhodobou perspektivu
– stravenky
– příspěvek na penzijní pojištění
– příspěvek na sportovní aktivity
– dodatkovou dovolenou

V případě Vašeho zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným životopisem na adresu:
voestalpine PROFILFORM s.r.o., Tovární 4, 682 01 Vyškov, tel. 517 333 707

nebo na e-mail: jiri.bunka@voestalpine.com

hledá pro úsek výroby vhodného kandidáta na pozici

voestalpine PROFILFORM s. r. o.
www.voestalpine.com

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybářský kroužek Mor. Prusy

pořádá RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
dne 19. 5. 2012 na Novém ryb-
níku v Mor. Prusích. Sraz v 7
hodin.

OBLÍBENÝ KONCERT „Z OPERETY DO
OPERETY“ JIŽ POTŘINÁCTÉ 

Zámek Slavkov – Austerlitz
a Česká společnost Johann
Strauss Vás srdečně zvou na tra-
diční galakoncert „Z operety do
operety“, který se koná v sobotu
19. května 2012 v 17.00 hodin
v Historickém sále zámku.

Na koncertu zazní oblíbené
operetní melodie Johanna
Strausse, Franze Lehára, Bedři-
cha Smetany, Emmericha Kal-
mána a dalších. Za doprovodu
Johann Strauss Orchestru „Die
flotten Geister“ a houslisty Jiří-
ho Preisingera se v čele s diri-
gentem Christianem Pollackem
představí výrazní sólisté, zná-
má sopranistka Luisa Albre-
chtová a nový spolupracovník
souboru, tenor Aleš Briscein.

Předprodej vstupenek v ceně
250 Kč je možný na pokladně
Zámku Slavkov – Austerlitz,
tel.: 544 227 548, e-mail:
h a n o u s k o v a @ z a m e k -
slavkov.cz, v Turistickém infor-
mačním centru (Běhounská 17,
Brno) a v Nákupním středisku
Hruška v Pozořicích od 24. dub-
na 2012. Vstupenky bude možné
zakoupit také před koncertem
za 300 Kč. 

Přijďte se na zámek za -
poslouchat do romantických
operetních melodií.

POZVÁNKA DO VYŠKOVSKÉHO MUZEA
Dovolujeme si Vás pozvat na

výstavu „Kresby a akvarely
Josefa Kachlíka – tentokrát ze
sbírek Muzea Vyškovska“, která
proběhne ve velkém výstavním
sále od 16. května do 3. června
2012.

Jméno Josefa Kachlíka je
spjato především s jeho peda-
gogickou a kreslířskou činností.
V mnohých kresbách a obra-
zech soustředil pozornost
k Vyškovu, jeho památkám,
uličkám. Některé z těchto vyob-
razení nám přibližují dnes již
zaniklá zákoutí. Řadu kreseb
tematicky věnoval vesnicím na
Vyškovsku a okolní krajině.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ZÁMEK PLNÝ POHÁDEK
Jako každý rok, tak i letos se

na zámku Slavkov – Austerlitz
uskuteční tradiční floristická
výstava. A jak velí tradice,
i letos přinese nové a originální
téma, jímž budou tentokráte
pohádky. Barvy květin a jejich
aranžmá tak budou odrážet
rozličné nálady tradičních čes-
kých i světových pohádek. 

Výstava „Zámek plný pohá-
dek“, jak již se stalo osvědče-
ným pravidlem, vzniká ve spo-
lupráci se Střední odbornou
školou zahradnickou a Střed-

Kdo by neznal pořekadla:
„Kdo nehraje, nevyhraje“,
„Risk je zisk“… atd. Ať tak či
tak, základem pro jakoukoliv
hru je odvaha riskovat – Štěs-
těna je totiž velmi vrtkavá.
A sázet se dá na ledacos, to
podle nátury. A teď si zkusme
položit otázku, kolik z nás by
asi vsadilo na „šťastný pátek
13.“?? Spojení tohoto čísla
s posledním pracovním dnem
v kalendáři znamená pro vět-
šinu lidí spíše symbol pověrči-
vosti než pobídku k hazardu.
A přesto se našlo pár takových,
kteří na tuto kombinaci vsadili
v letošním roce už podruhé.
Navíc „do toho šli“ i přesto, že
z výhry měla mít prospěch třetí
strana. Někdo by si už dopředu
řekl – blázni. Ale navzdory
tomu, skutečně takoví blázni
existují. Už 13. ledna letošního
roku vsadili na třináctku ne
kvůli vlastnímu prospěchu.
Jejich sázka znamenala možný
zisk pro někoho, kdo potřeboval
pomoc. Pro někoho, kdo vlastně
taky vsadil – vsadil právě na ty
lidi. A tak se dá říct, že ve sku-
tečnosti šlo o dvojnásobnou
sázku a dvojnásobnou výhru.
Pár lidí, kterým není lhostejný
osud opuštěných a týraných
zvířat vsadilo na třináctku jako
symbol pomoci Domovu pro
opuštěná zvířata v Srbcích
a obyvatelé tohoto Domova
vsadili na víru v existenci tako-
vých lidí. 

Domov v Srbcích funguje bez
jakýchkoliv státních dotací.
Zvířata nejsou umístěna v uza-
vřených kotcích, jsou součástí
domácnosti provozovatelky
zařízení paní Jany Liškové. Ta
má někdy na starosti i přes
padesát pejsků a kočiček. Veš-
keré náklady na jejich výživu
a ošetření hradí z vlastních pro-

středků a podpory dobrých lidí.
A právě o takových je tento člá-
nek. O lidech, kterým nejde
jenom o sebe a o vlastní pro-
spěch. O lidech, kteří umí
naslouchat a slyšet; dívat se
a vidět. A nejenom to - oni taky
umí něco udělat. Umí se domlu-
vit, dát se dohromady a společ-
ně pomoct, kde je pomoci potře-
ba. A tak letos už podruhé
třináctého v pátek odjíždělo
vrchovatě naložené auto ze
Slavkova u Brna do Domova
v Srbcích. Vezlo krmení pro pej-
sky a kočičky, pamlsky a hračky
– zkrátka věci pro užitek a pro
radost. A tentokrát ani zpět ne -
jelo s prázdnou. Kromě veli-
kých díků ode všech obyvatel
Domova vezlo ještě něco. Nebo
spíš někoho! V náručí nové
paničky slečny Lenky opouštěl
útulek malý pejsek jménem
Abík. A ten jistě za sebe i za
všechny kamarády s podobným
osudem ra dost ným vrtěním
ocásku říkal: „Lidi, DÍK!! My
,útuláčci‘ jsme přes všechny
špatné zkušenosti nepřestali
věřit, že existujete!!“

Ale protože ne každý rozumí
zvířecí řeči, tento článeček je
„lidským“ poděkováním pro ty,
kterým dík za sázku na 13. 4.
2012 právem patří: Herbertu
Eckerovi, Haně Sušilové, Libo-
ru Eliášovi, Blaženě Plchotové,
rodině Rosnerových, Libuši
a Zdeňku Sušilovým, Dáše
Bělehrádkové, Zdeňku Sušilo-
vi ml., Evě aVáclavu Eliášovým,
Jitce Šedé, Karlu Mlatečkovi,
Michaele Zemánkové, Sylvě
Němečkové, Zdence Joanovičo-
vé, Blance Zbořilové, Lence
Šudákové, Václavu Samcovi,
Martinu Samcovi, Jarmile
Kyjovské a Oldřišce Smitalové.

Oldřiška Smitalová

Sázka na třináctku

VYŠKOV
DISCO PEKLO:
Pátek 18. 5. – LIGHTSTICK

PÁRTY – DJ Mirek Karásek
Sobota 19. 5. – DJ Corona

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

Zábavy

Minulé dny jsem navštívila
koncerty hudebního oboru
žáků ZUŠ, dále pak výstavu
výtvarného oboru žáků ZUŠ
v Muzeu Vyškovska a vystoupe-
ní tanečního oboru žáků ZUŠ
v Sokolském domě.

V červnu bude následovat
vystoupení dramatického oboru
žáků ZUŠ. Plna těchto zážitků
jsem si uvědomila jak máme
šikovné atalentované děti. Kolik
„mravenčí“ práce je do nich vlo-
ženo, aby z nich vyrostl kvalitní
člověk. Člověk se smyslem
k obyčejným krásám kolem nás,
bez křivých a laciných úmyslů,
které se nám tak často nabízí. 

Základní umělecká škola
nejenom zaplní volný čas po
vyučování, ale mnoho dětí kva-
litně připraví na budoucí povo-
lání v různých oborech.

Pokud bude trvat i nadále
takový zájem (podle ověření má
ZUŠ kolem 600 žáků) o toto
vzdělání, věřím, že se nemusíme
obávat o lepší kvalitu života
v naší zemi.

Děkuji řediteli ZUŠ Bc. Mila-
nu Takáčovi za vysokou úroveň
vyškovského uměleckého škol-
ství. Děkuji celému pedagogic-
kému sboru a v neposlední řadě
všem žákům za hezké zážitky.

Ludmila Májková

Poděkování a zamyšlení nad činností
Základní umělecké školy ve Vyškově

ním odborným učilištěm Raj-
hrad pod vedením Danuše Fel-
klové.

U příležitosti zahájení výsta-
vy se uskuteční ve čtvrtek 
17. května 2012 v 17.00 hodin
módní přehlídka, připravená
Textilní průmyslovou školou
v Brně, doplněná o program
tanečního oboru ZUŠ Fr. Fran-
ce. Vstupenky na módní pře-
hlídku jsou k dispozici na
pokladně zámku.

Výstava bude instalována
v prohlídkové trase Historic-
kých sálů a bude k vidění až do
27. května 2012, a to jak samo -
statně, tak jako součástí pro-
hlídkové trasy.

Kostýmované prohlídky pro
děti

V průběhu víkendů 19.–20.
a 26.–27. května budou navíc
jako součást floristické výstavy
probíhat kostýmované prohlíd-
ky pro malé děti, doplněné
o hudební vystoupení na
pohádkové téma o Popelce.
Kostýmované prohlídky jsou
možné v časech 10.30, 13.00
a 15.00 h.

VÝSTAVA ANGLICKÝCH OHAŘŮ
V sobotu 19. května 2012 se

v areálu zámeckého parku bude
konat klubová výstava anglic-
kých ohařů. Pořadatelem je
Moravskoslezský klub anglic-
kých ohařů se sídlem v Brně. 

Slavnostní zahájení výstavy
bude v 9.00 hodin před schodiš-
těm hlavního vchodu do
zámku. Výstava potrvá do 17.00
hodin. Vstup na výstavu je vol-
ný.

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437


