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* Sportovní pozvánky *

V těchto dnech vzpomeneme nedožitých 100 let
naší maminky,
paní Boženy Indrové.
S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

V těchto dnech vzpomínáme 25. výročí úmrtí
našeho drahého tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Květoslava Hégra z Rousínova.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku s námi
děkují
dcera Květa, vnuk Rosťa a pravnučka Vlaďka.

Já tak rád jsem byl vždy mezi Vámi, nebyl však
čas rozloučit se s Vámi. Prosím, vzpomínejte na
mě rádi.
Dne 25. července uplynulo 20 roků, kdy od nás
odešel bez slůvka rozloučení
pan Jaroslav Lautier.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka Marie s rodinou.

Ve středu, 25. července 2012, uplynulo již 6 let od
chvíle, kdy nás navždy opustila naše maminka,
paní Marie Cingelová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi…
Dcery Lenka a Renáta s rodinami.

Dne 26. července 2012 vzpomeneme 5. smutné
výročí od úmrtí
paní Jarmily Plišťákové.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje
Vilém, dcera Jitka s rodinou a sourozenci
s rodinami.

Dne 27. července vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Karla Zoufalého z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Zoufalá.

Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli.
Dne 27. července to bude již 7 roků, kdy nás
navždy opustil můj manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Ing. Milan Krejčí.
Stále vzpomíná
manželka a synové s rodinami.
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, prosím,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Odešel, ale zůstane navždy v srdcích těch, kteří
ho měli rádi.
Dne 29. července tomu bude 5 let od úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana Antonína Hrušky.
Vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co nám vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 30. července uplyne 3. smutný rok, kdy nás
opustil náš milující manžel a otec,
pan Přemysl Bříza.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Ludmila a syn David.

Vzpomínka v srdci stále bolí, na Tebe maminko,
zapomenout nedovolí. Děkujeme Ti za vše, čím jsi
nám byla, za každý den, jenž jsi pro nás žila.
Dne 30. července 2012 vzpomeneme 6. výročí
úmrtí milované manželky, maminky a sestry
paní Jany Petrášové.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, dcery a bratr s rodinami.

Rok je už za námi, co neslyšíme Tvůj milý hlas.
Zůstáváš však mezi námi a krásné vzpomínky
žijí v nás.
Dne 31. července 2012 uplyne rok, kdy nás
navždy opustil
pan Jan Šrámek z Vyškova-Nosálovic.
S láskou vzpomínají
manželka Ludmila, děti Roman a Danuše, vnuci
Roman a Luděk s rodinou.

Hvězdičkám na nebi svou bolest žaluji, kytičku
vzpomínek na hrob Ti daruji. Utichlo srdce,
chtělo se Ti spát, aniž jsi tušila, co to má
znamenat. Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme
dát. Tiše se pomodlit, vzpomínat a klidný spánek
Ti přát.
Dne 31. července uplyne dlouhých 20 let, kdy nás
bez slůvka rozloučení opustila naše milovaná
dcera, sestra a teta,
Lenka Jelínková z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
maminka a sestra s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky

Dnes, 26. července 2012, oslaví 50 let společného
života
manželé Jana a Jaroslav Skřivánkovi z Vyškova.
Hodně zdraví a pohody do dalších let přejí
dcera Jana a syn Jaroslav s rodinami.

Karel Matula (1942), Bučovice † 17. 7.

Jarmila Mazáčová (1921), Vyškov † 17. 7.

Antonín Homola (1948), Rousínov † 17. 7.

Věra Nejedlá (1923), Ivanovice na Hané † 17. 7.

Ing. Pavel Šulík (1957), Olomouc † 18. 7.

Mária Hájková (1940), Moravské Prusy † 19. 7.

Mojmír Václavík (1952), Rychtářov † 20. 7.

Rostislav Plhal (1945), Vyškov † 20. 7.

Růžena Horáková (1945), Vyškov † 20. 7.

Stanislav Kovařík (1933), Křenovice † 20. 7.

Jan Machala (1925), Chvalkovice † 21. 7.

Růžena Kremličková (1930), Pustiměřské Prusy † 21. 7.

Emilie Jelínková (1925), Otnice † 21. 7.

Oldřich Ryšánek (1930), Rousínov † 22. 7.

Žofie Medková (1925), Ivanovice na Hané † 23. 7.

Opustili nás BlahopřáníÚdržba sběrných nádob na bioodpad
Od dubna 2012 se 62 obcí včetně

Vyškova tj. 77 000 obyvatel zapojilo
do odděleného systému třídění
bioodpadů. Za první tři měsíce jsme
vyseparovali 624,5 t bioodpadu.

Snahou obcí aRESPONO, a.s. bylo
zavést systém třídění bioodpadu tak,
aby byl sběr pro občany po hodlný,
jednoduchý a efektivní s minimem
vstupních a přijatelných provozních
nákladů.

Na nákup speciálních sběrných
nádob asvozové techniky byly využi-
ty peněžní prostředky z dotace Ope-
račního programu Životní prostředí
ve výši 500 000 Euro.

Speciální sběrné nádoby byly
občanům v některých obcích – Vyš-
kov, Bučovice, Pustiměř předány do
zástavby  rodinných domů zdarma
k užívání ve snaze nabídnout službu
odděleného svozu bioodpadu pochá-
zejícího z domácností tak, aby měli
k dispozici vlastní nádobu u svého
domu. Ostatní obce mají nádoby
umístěné na veřejném prostranství
určené pro více domácností.

Sběrné nádoby mají konstrukci,
která zajišťuje optimální provzduš-
ňování obsahu nádoby, tím redu-
kuje vznik zápachu, a umož ňuje
svoz bioodpadu jedenkrát za 14

dnů, což je i ekonomicky příznivé. 
V závěru 14denního cyklu svozu

nádob, zvláště v letních měsících
a při extrémně vysokých teplotách,
však nelze zcela eliminovat vznik
zápachu v blízkosti těchto nádob.
Doporučujeme proto věnovat uklá-
dání bioodpadu do sběrné nádoby
větší pozornost např. do dolní části
nádoby by se měly ukládat spíše
zbytky jídel rostlinného původu
a navrch uložit trávu, využívat
k ukládání odpadu papírových sáč-
ků, mytí nádob apod.

Občané, kteří mají nádobu na
bioodpad u rodinných domů, se sta-
rají o čistotu ná doby sami. Podle
potřeby stačí vypláchnout vodou
(postačí 5 l vody, může být i dešťová).
Nejedná se o nijak náročný a ekono-
micky nákladný úkon. 

RESPONO, a.s.zajišťuje vymývání
nádob umístěných pouze na veřejném
prostranství a v sídlištní zástavbě!

K omezení mytí nádob do jde
pouze v zimních měsících, kdy není
technologicky možné mytí nádob
provádět, protože by docházelo
k zamrzání trysek, zásobníkových
nádrží na vodu a poškození celého
zařízení svozového auta.

Děkujeme, že třídíte bio odpad.

Letní kino Luleč * Letní kino Luleč

Úspěch bučovických gymnastů na sletové soutěži v Praze

Soutěž proběhla ve dvou
dnech ve slavných historických
prostorách Tyršova domu a byla
navštívena početnými diváky.

V obrovském vedru a dusnu
však účastníci soutěží předvedli
velmi dobré výkony.

Výprava borců Sokola Bučo-
vice se představila ve velmi
dobrém světle. V kategorii nej-
mladších žáků zvítězil tým SK
Hradčany Praha před Sokolem
Šternberk a Sokolem Praha
Vršovice. Pěkné 5. místo patří
Sokolu Bučovice! Soutěž jed-
notlivců vyhrál favorizovaný
František Marghold ze Sokola
Šternberk. Skvělou stříbrnou
„placku“ vybojoval po velmi
zodpovědném výkonu svěřenec
trenéra Sedláka Miroslav Du -
rák ze Sokola Bučovice, který

má letos oslnivou formu a již se
o něj zajímají tři oddíly! Další
členové družstva však zacvičili
soustředěně, což vyneslo Lukáši
Řezníčkovi 18. příčku, 19. byl
Maxim Stropsa a 31. Jan
Mlčoušek.

Závod mladších  žáků vyhrál
opět SK Hradčany Praha a ten-
tokrát suverénně. Druhé byly
Vršovice a třetí Sokol Brno I.
Dobře cvičící Sokol Bučovice
obsadil slušné 9. místo. Pavel
Marek získal cennou bronzovou
medaili, coby host za Sokol
Brno I. Tedy opět důvod k velké
spokojenosti. V jednotlivcích
byl Pavel 12.

Umístění dalších členů druž-
stva: 28. Pavel Rotrekl, zacvičil
hezky – má o něj zájem Sokol
Brno I, 32. byl Daniel Škoda

a 43. Lukáš Poul. Mezi jednot-
livci triumfoval talentovaný
Ondřej Kalný z Hradčan Pra-
ha.

V klání starších žáků narušil
hegemonii Hradčan výborný
Prostějov před Sokolem Brno I
a SK Hradčany Praha.

Oslabený Sokol Bučovice po
seriózním výkonu získal 6. příč -
ku, která má svou hodnotu. Jed-
notlivce vyhrál talent k pohle-
dání Daniel Ponížil z Prostějova
před dynamickým Nikolou Jur-
kovičem ze Sokola Srbije
(Srbsko) a Martinem Fialou ze
Sokola Brno I. Umístění gym-
nastů Sokola Bučovice: 9. Da -
vid Bega (host ze Sokola Kolín
– výborný výkon), 29. byl Tomáš
Přichystal a 30. Ondřej Krejčí.
V nejdůležitějším závodu roku
tedy mladíci ze Sokola Bučovi-
ce zúročili svou tréninkovou píli
a odměnou jsou jim cenné
medaile.

(PeP)

Skutečně cennými výsledky se prezentovali mladí sportovní
gymnasté Sokola Bučovice na sletové soutěži v Praze, která byla
zároveň i otevřeným mistrovstvím ČR (startovali i borci ze
Slovenska a Srbska).

Nabídka vyškovského zooparku

– pes – kříženec
NO střední
velikosti, vlčí
barva

– pes – kříženec
NO střední
velikosti, čer-
ný s pálením

– pes –kříženec
NO střed ní
velikosti, čer-
ný s pálením,
plachý

– fena –kříženec
černé drsné
barvy menšího
vzrůstu

– fena –kříženec
černé dlouhé
barvy, menší-
ho vzrůstu

– pes – kříženec
velkého vzrůs-
tu, černý s pá-
lením ase zna-
ky

Všichni jsou dočasně umístěni ve vyškovském zooparku,
tel.: 517 346 356, 608 771 016. 

Možno i nahlédnout na webové stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme původního majitele fenky křížence německého ovčáka vlčí barvy.
Hledají se 2 bílé kočky – kastrované, jedna hluchá, ztraceni z objektu

Marchanice. V případě nálezu volejte na 604 656 159

Hledáme nové hodné majitele:

7. 8.Sherlock Holmes: Hra
stínů. Slavný detektiv má v pří-
padu soupeře, který je vždy
o krok napřed. USA.

9. 8. Železná lady. Životopis-
ný film o působení Margaret
Thatcherové v čele Velké Britá-
nie. VB

11. 8. Tady hlídám já. Rodin-
ná komedie o tom, jak vám dce-
ra a pes převrátí dovolenou. ČR

17. 8. Love. Láska nebo pení-
ze? Milostné drama z Bratisla-
vy. 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 roz-
hýbe 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 – po -
slední zápas Pepika Hnátka.
Zapomeňte na Drnovice! Slavoj
Houslice je ten správný klub,
aneb Co předcházelo úspěšné-
mu seriálu. ČR

Začátky představení za kaž-
dého počasí ve 21.30 hodin na
parkovišti nad koupalištěm.
Parkování a odjezdy vozidel
řídí pořadatelé. Prosíme řidiče,
aby v zájmu bezpečnosti pro-
vozu a osob dbali jejich pokynů.
Cena 85 Kč je stanovena včetně
příplatku ve výši Kč 1,– za kaž-
dou prodanou vstupenku podle
zákona ČNR 241/92 Sb. Příjem-
né letní večery, příznivé počasí
a dobré pobavení na 50. pře-
hlídce letních filmů v Lulči vám
přejí pořadatelé – Obec Luleč.

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Pátek 27. 7. – PARTY RÁ DIA

HANÁ - DJ Mirek Karásek.
Sobota 28. 7. – DJ Corona.
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

* MALÁ KOPANÁ – v sobotu 4.
srpna se v prostorách bučovic-
kého gymnázia (na dvou hřiš-
tích s umělým povrchem) usku-
teční 7. ročník turnaje v malé
kopané, Dynamo cup 2012. Na
kvalitní futsalovou podívanou
vás zvou pořadatelé, florbalisté
Sokolu Bučovice. Bohaté občer-
stvení a hudební produkce
zajištěny po celou dobu akce.
Začátek v 8.30, konec v pozd-
ních odpoledních hodinách.

* NOHEJBAL – Přátelé račic-
kého nohejbalu vás srdečně
zvou na II.ročník račického
nohecu. Termín konání: sobota
18. srpna 2012, místo: víceúče-
lové hřiště v Pístovicích za ško-
lou. Turnaj je určen pro tříčlen-
ná družstva neregistrovaných
hráčů. Startovné činí 300 Kč za
družstvo. Občerstvení zajiště-
no. Přihlášky a bližší info na
tel.: 777 299 966 nebo e-mail:
elbundas@seznam.cz
* VOLEJBAL - Dovolujeme si
vás pozvat na tradiční volejba-
lový turnaj mužů, který se koná
4. srpna 2012 v 9.00 na čtyřech
antukových kurtech v areálu
koupaliště U Libuše v Lulči.
Věříme, že iv letošním již 46. roč-
níku, se budeme všichni skvěle
bavit při sledování výborných
volejbalových výkonů.
* MALÁ KOPANÁ – Tradiční
turnaj v malé kopané „Manerov
Cup“, se uskuteční v sobotu
11. 8. 2012 od 8.30 hodin na
hřišti v Manerově. Přihlášky:
Jiří Poledník, tel.: 728 467 972,
informace: na
www.sapporo.realtrust.cz.

HODOVÁ DISKOTÉKA V PUSTIMĚŘI
V pátek 27. 7. se v místní soko-

lovně v Pustiměři uskuteční tra-
diční HODOVÁ DISKOTÉKA. –
Začátek ve 21 hodin, DJ Joker,
vstupné 70 Kč.

COUNTRY VEČER V ZELENÉ HOŘE
Obec Zelená Hora ve spoluprá-

ci s SDH Zelená Hora pořádá
v sobotu 4. srpna od 20 hodin za
kulturním domem v Zelené Hoře
COUNTRY VEČER. 

K tanci a poslechu hraje skupina
TWO COUNTRY. Srdečně zvou
pořadatelé. 

SKOTSKÁ WHISKY – ZNÁMÁ, NEZNÁMÁ?
Když se řekne „whisky,“ většině

lidí pravděpodobně vyvstane
v paměti obrázek kráčející postavy
Johnnie Walkera nebo dvou rozto-
milých psíků Black & White… Tak
o těchto a podobných známých
značkách výstava nebude, neboť
v obou (a mnoha dalších) případech
jde o whisky míchanou (tzv. „blen-
ded“). Výstava „Skotská whisky –
známá, neznámá?“ chce naopak

přinést základní informace o čisté
sladové whisky (tzv. single malt
whisky) pálené ve Skotsku, o oblas-
tech pálení a palírnách samotných.
Ke zhlédnutí budou rovněž typické
výrobky – originální láhve whisky
(včetně obsahu) a jejich obaly, které
jsou mnohdy malými uměleckými
díly. Výstava je volně přístupná
v místnosti před pokladnou
Zámku Slavkov – Austerlitz, a to
od 19. července 2012.

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.zumbavys-
kov.cz.

VÝSTAVA VÝKLENKOVÉ PLASTIKY
V ZOOPARKU VYŠKOV

ZOOPARK Vyškov zve na pro-
dejní výstavu Jaromíra Kotisy
a Karla Ševčíka VÝKLENKOVÉ
PLASTIKY aneb Svatí patroni
a ochránci. Výstava potrvá do kon-
ce července.


