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Dne 11. dubna tomu byl rok, co nás opustil můj
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Miroslav Zabloudil.
Za vzpomínku děkují
manželka Jana, dcery Miroslava a Svatava
s rodinami.

Dne 12. dubna uplynulo 20 roků, kdy nás opustil
pan Jan Müller z Křečkovic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Dcera a synové s rodinami.

Dnes, 12. dubna 2012, je to již 15 roků, co nás
předešel na věčnost
pan Alois Měřínský z Křižanovic V., 
rodák z Drnovic.
Dne 23. dubna 2012 by se dožil 89 roků.
Za modlitbu a tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Čas plyne a nevrací, co vzal. Vzpomínky ale
zůstávají dál.
Dnes, 12. dubna, vzpomínáme 10. výročí úmrtí
pana Miroslava Čtvrtníčka z Heroltic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Marie, děti s rodinami, vnoučata.

Před 5 lety, 13. dubna, nás opustila
paní Marie Kalvasová z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout.
Dne 13. dubna uplyne 10 let, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček,
pan Augustin Procházka z Kučerova.
Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Manželka, syn a dcery s rodinami.

Žádný čas není dlouhý tak, abychom zapomněli.
Dne 13. dubna uplyne rok, co odešel 
pan Boleslav Škrabal z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Soňa a dcery Soňa a Jitka s rodinami.

Čas neúprosně letí, bolest v srdci zůstává.
Dne 14. dubna 2012 uplyne 10 let, co nás navždy
opustil můj milovaný manžel, tatínek,
pan Zdeněk Drmola.
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte se
mnou na dobrého člověka. Za vzpomínku děkuje
manželka a dcery.

V neznámý svět, odešel jsi spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 15. dubna vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy od nás navždy odešel, bez slůvka rozloučení
náš syn,
pan Martin Zouhar.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče a bratr s rodinou.

Ruku už Ti nemůžeme dát, abychom Ti
k narozeninám mohli blahopřát, jen kytičku
květů na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 15. dubna to budou 2 roky, co zemřela moje
manželka, naše maminka, babička a sestra,
paní Jarmila Hrbotická z Bučovic.
Stále vzpomínají manžel, sestra, dcera, syn,
ostatní příbuzenstvo a kamarádi.

Dne 15. dubna uplyne rok od úmrtí
pana Antonína Vykydala.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka s rodinou.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 16. dubna vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí
pana Františka Petříka z Vyškova.
S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem děkují
manželka, syn a dcera s rodinami.

Tvé laskavé srdce, Tvůj úsměv vítr vzal, ale
vzpomínky v srdci nám zůstaly dál.
Dne 16. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka,
pana Aloise Kučery.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera s rodinami.

Měl jsem Vás rád, chtěl jsem žít, přišla nemoc zlá
a já musel odejít. 
Dne 17. dubna tomu bude 7 let, co nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Rostislav Hlaváček.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Stále jsi s námi, stále Tě milujeme.
Dne 17. dubna to bude rok, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka
a babička,
paní Marie Dvořáková.
S láskou a velkou bolestí v srdci stále vzpomínají
manžel Václav a dcery s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci.
Své drahé tu člověk ukládá, vzpomínat a modlit
se sem vrací.
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 18. dubna 2012 uplyne rok, kdy nás navždy
opustil
pan Lubomír Cerk.
S láskou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, kamarádům, přátelům a známým,

kteří se přišli 30. března rozloučit
s panem Karlem Rackem.

Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina.

Dne 17. dubna se dožije 85 let náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Bedřich Josefík z Bučovic.
Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do
dalších let přejí
dcera Anna s rodinou, synové Bedřich, Josef,
Jirka s rodinami, Vladimír a rodina Hrubá. 
Dále 9 vnoučat a 6 pravnoučat – Nikol a Pavel,
Eliška, František, Terezka, Ema aVeronika.

František Flasch (1954), Újezd u Boskovic † 2. 4.
Jan Havlíček (1931), Brankovice † 3. 4.
Radoslav Sedláček (1933), Vyškov † 4. 4.
Aloisie Navrátilová (1927), Rychtářov † 4. 4.
Oldřich Tomášek (1933), Vyškov † 5. 4.
Božena Bečková (1927), Drnovice † 6. 4.
František Červenka (1934), Kloboučky † 6. 4.
Marie Svobodová (1922), Němčany † 8. 4.
Agnesa Vojdulová (1939), Pustiměř † 8. 4.
Ludmila Kašpírová (1920), Hoštice † 9. 4.
Karla Tesaříková (1922), Tučapy † 9. 4.
Vladimír Husárek (1936), Zvonovice † 9. 4.
Antonín Klusal (1927), Vyškov † 9. 4.

Opustili nás

Blahopřání

JUDr. Jiří Habarta, se sídlem 684 01 Slavkov u Brna, Pod Oborou 812, správce konkursní podstaty úpadce ZD Hvězdlice,
družstvo se sídlem ve Chvalkovicích – v likvidaci, IČ: 001 41 615, se sídlem Chvalkovice u Bučovic 152, okres Vyškov,
PSČ 683 42, zapsaného v OR u KS v Brně, v oddílu DrXXXVI, vl. 303, konkursního řízení vedeného Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. 39 K 2/2002

tímto oznamuje všem
– akcionářům, zaměstnancům ZP Hvězdlice, a. s., Chvalkovice 152, IČ 25300491 a jeho obchodním partnerům 
– občanům Městysu Hvězdlice, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Hvězdlice, IČ 291811,
– široké veřejnosti a vážným zájemcům o nabytí dražených nemovitostí úpadce do jejich vlastnictví, 

že v rámci zpeněžení majetku úpadce podle ust. § 27 odst. 1 zák. č 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, zapsaného do
soupisu konkursní podstaty úpadce podle ust. § 18 zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, budou pověřeným dra-
žebníkem REAL SPEKTRUM, a. s., se sídlem Praha 1, Staré Město, náměstí Republiky 8/656, postupně provedeny veřejné
dobrovolné dražby majetku – všech nemovitostí ve vlastnictví úpadce jako např.: budova – objekt bydlení Nemochovice
čp. 130, budova – občanská vybavenost, zemědělská stavení, čerpací stanice PHM, víceúčelová budova s mostní váhou,
provozní budovy, objekty dílen, garáže s nájezdovou rampou, sklady krmiv, kravíny, objekt truhlářské výroby, konírna, jiná
stavba – ocelokolna, odchovna mladého dobytka, teletníky, vepříny, výkrmna skotu, zastřešené silážní žlaby, míchárna
krmiv, sklady pilin a nářadí, mostní váha, rozvodny el. energie a další zemědělské stavby a pozemky, které jsou až dosud
evidenčně zapsány na:

1. – LV č. 376, pro k. ú. a obec Chvalkovice, okres Vyškov u KÚ pro Jmk, KP Vyškov, 
– LV č. 496, pro k. ú. a obec Nemochovice okres Vyškov u KÚ pro Jmk, KP Vyškov 
– LV č. 542 pro katastrální území Nové Hvězdlice a obec Hvězdlice okres Vyškov u KÚ pro Jmk, KP Vyškov, pro ZP

Hvězdlice, a. s., se sídlem Chvalkovice 152, který není podle zákona jejich vlastníkem a osobou oprávněnou k jejich
užívání,

2. – LV č. 1001 pro k. ú. Nové Hvězdlice, obec Hvězdlice, okr. Vyškov, KÚ pro Jmk, KP Vyškov, pro Městys Hvězdlice, se
sídlem Nové Hvězdlice 72, 683 41 Hvězdlice, IČ 291811, který není podle zákona jejím vlastníkem a osobou oprávněnou
k jejímu užívání,

neboť veškeré soudní spory o vyloučení předmětných nemovitostí ze soupisu konkursní podstaty úpadce vedené žalobci
ZP Hvězdlice, a. s., a Městysem Hvězdlice proti popírajícímu konkursnímu správci před Krajským soudem v Brně a před
odvolacím Vrchním soudem v Olomouci byly pravomocně ukončeny rozsudky o zamítnutí žalob a bylo potvrzeno právo
a povinnost konkursního správce nemovitosti zapsané v soupisu konkursní podstaty zpeněžit.
Konkursní správce tímto výslovně prohlašuje, že jakékoliv případné informace ze strany zástupců ZP Hvězdlice, a. s., se
sídlem Chvalkovice 152, IČ 25300491 a ze strany zástupců Městysu Hvězdlice, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Hvězdlice, 
IČ 291811 nebo ze strany jiných osob, týkající se toho, že dané předmětné soudní spory nejsou pravomocně ukončeny
a případní zájemci o dražbu nemovitosti ve vlastnictví úpadce mohou přijít o finanční prostředky, jsou vážným zájemcům
o dražbu nemovitostí těmito osobami úmyslně podávány zcela nepravdivě s cílem mařit veřejné dobrovolné dražby a kon-
kursní řízení vedené proti úpadci ZD Hvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích – v likvidaci, IČ: 001 41 615, Chvalkovice
u Bučovic 152. Konkursní správce v souladu se zákonem uvádí věci na pravou míru a vyzývá všechny osoby, kterým byly,
nebo budou tyto nepravdivé informace týkající se již vykonaných a připravovaných dražeb nemovitosti úpadce podány,
aby toto oznámili konkursnímu správci na tel. č. 544 227 613, mob. 777 918 553, e-mail: Jiri.Habarta@propertax.cz, kdy
zároveň vážným zájemcům o dražby nemovitosti mohou být podány další informace a dohodnuto datum jednání, na
kterých jim mohou být předloženy rozsudky v daných věcech.

Pozvánky

Vzpomínky

Oznámení
o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –

rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena

dodávka elektrické energie:

Dne 23. 4. 2012 od 7.30 do 10.30 hod.
Vypnutá oblast: Vyškov, Osvobození č. p. 17 až
č. p. 38 a č. p. 55.

Dne 23. 4. 2012 od 10.30 do 13.00 hod.
Vypnutá oblast: Vyškov, Osvobození č. p. 1 až
č. p. 16 a č. p. 470-ADEX.

Dne 25. 4. 2012 od 10.30 do 13.00 hod.
Vypnutá oblast: Vyškov, ul. Albrechtova (mimo
bytový dům č. p. 16), ul. Dukelská pravá strana
směr Prostějov od řeky Hané po křiž. s ul.
Olomoucká, ul. Dvořákova od č. p. 22 a 11 po
nám. Obránců míru, nám. Obránců míru
č. p. 33, ul. Švermova od č. p. 6 a 7 směr ul.
Žižkova, ul. Žerotínova, ul. Žižkova (mimo
bytové domy č. p. 18 a 20).

Dne 26. 4. 2012 od 7.30 do 10.00 hod.
Vypnutá oblast: Ivanovice n/H., ul. Dolní Valy
č. p. 1, 3, 5, ul. Husova č. p. 2, ul. Komenského,
ul. Tyršova č. p. 1, 2, 4, ZŠ na ul. Tyršova, 
ul. Smetanova, ul. Žižkova od ul. Nádražní po 
ul. Smetanova.

Dne 27. 4. 2012 od 7.30 do 10.00 hod.
Vypnutá oblast: Vyškov, ul. Dukelská č. p. 9, 13,
29, novinový stánek, ul. Hrnčířská, ul. Jarní –
MŠ, ul. Jungmannova, ul. Letní 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11,
ul. Na Vyhlídce 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Olomoucká.

Dne 27. 4. 2012 od 10.30 do 13.00 hod.
Vypnutá oblast: Vyškov, ul. Dobrovského, ul.
Dvořákova č. p. 23, 26, ul. Husova č. p. 1, ul.
Nádražní č. p. 1, ul. Zámecká, Masarykovo nám.
č. p. 1–16, 19–27.

Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

Zábavy * Zábavy * Zábavy
VYŠKOV

DISCO PEKLO: Pátek 13. 4. – DJ
Corona. Sobota 14. 4. – DJ Corona.

GRANADA BAR: VIDEODIS-
KOTÉKA – každý pátek a sobotu
hraje DJ Edit a hosté.

120 LET SOKOLA BUČOVICE
Výstavou ke 120. výročí vzniku

tělovýchovné jednoty Sokol Bučovice
si připomenou bučovičtí Sokoli své
významné výročí. Výstava potrvá do
20. 5. 2012. Otevřeno: úterý–pátek
8.00–12.00 a 13.20–16.30, neděle
14.00–16.00. TJ Sokol Bučovice je
největší TJ Župy Vaníčkovy a zároveň
její nejúspěšnější. Župa Vaníčkova je
největší župou ČOS (téměř 12 000
členů). Přijďte zhlédnout zajímavé
expo náty. Výstava se koná v rámci
oslav 150. let Sokola v českých
zemích.

KAREL PLÍHAL V IVANOVICÍCH
Kulturní dům Ivanovice na Hané

oznamuje, že byl zahájen předprodej
vstupenek na koncert KARLA PLÍ-
HALA, který se koná v pátek 20. dub-
na 2012 v 19 hodin. Předprodej pro-
bíhá v Městské knihovně Ivanovice
na Hané, tel.: 517 363 397.

KOŠT  VÍNA  V NESOVICÍCH
Místní organizace Českého svazu

zahrádkářů Nesovice ve spolupráci
s Obecním úřadem Nesovice si Vás
dovoluje pozvat v neděli 15. dubna do
sálu KD Nesovice na košt vína z hos-
podářství manželů Valihrachových
z Krumvíře. Po celé odpoledne bude
doprovázet cimbálová muzika Slo-
vácko mladší z Mikulčic pod vedením
Petra Marady. Začátek programu je
ve 14.30 hodin. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé.


