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Tolik jsi milovala život a chtěla žít, pak přišla
nemoc a muselas odejít.
Dne 14. února jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí mé
manželky,
paní Aničky Kühndlové z Vyškova.
Dne 21. března by oslavila 67. narozeniny. 
Za vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, děkuje
manžel Mirek.

Dne 15. února 2012 uplynulo 
9 let od úmrtí naší maminky,
paní Marie Kudličkové
a dne 22. února 10 let od úmrtí
našeho tatínka,
pana Metoděje Kudličky z Dědic.
Nikdy nezapomenou, s láskou
a vděčností vzpomínají
syn František a dcera Marie
s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 17. února to bude 8 roků, co zemřela
paní Anna Procházková z Medlovic.
Stále vzpomínají
dcery Dáša a Jiřina s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdcích tě navždy
budeme mít.
Dne 19. února by se dožil 70 let
pan František Myslivec zVyškova
a 31. března uplyne jeden rok od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 20. února 2012 by se dožil náš manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan František Hanák 91 roků.
Stále vzpomínají
manželka Jarmila, syn František s Vlastou
a vnučky s rodinami. Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku s námi.

Dne 21. února uplyne 10 roků od úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka,
pana Luďka Tomana.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Tomanova.

Dne 21. února 2012 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Bohumila Chalupy.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.

Odešel jsi, jak si osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál. Dny plynou, jak tiché
řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 22. února to bude rok, co nás navždy opustil 
pan Vlastimil Grulich.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 22. února to budou 3 roky, co zemřel 
pan Miroslav Kopecký z Vyškova.
Vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 22. února 2012 tomu bude rok, co nás navždy
opustil
pan Robert Naš.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem známým, přátelům, kamarádům a bývalým

spolupracovníkům, kteří se přišli naposledy rozloučit s
paní Olgou Bubeníkovou z Vyškova.

Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Bubeníkova.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s
panem Josefem Růžičkou.

Dále děkujeme celému kolektivu obřadní síně pod vedením
pana Hnátka za důstojné rozloučení.

Zarmoucená rodina.

Dne 17. února 2012 oslaví 50. výročí společného manželství 
Vlasta a Ladislav Novotní z Bučovic.
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přejí
dcery a syn s rodinami.

Jana Jiráková (1957), Hoštice-Heroltice † 6. 2.
Marie Bezděková (1930), Komořany † 7. 2.
František Plhal (1934), Hamiltony † 7. 2.
Jaromír Hrabal (1948), Rousínov † 7. 2.
Jiří Jurka (1931), Vyškov † 7. 2.
Marie Ondrušková (1939), Ivanovice na Hané † 7. 2.
Pavel Synek (1945), Ivanovice na Hané † 7. 2.
Ludmila Němcová (1926), Brankovice † 8. 2.
Drahomír Ondráček (1951), Slavkov u Brna † 8. 2.
Božena Doleželová (1928), Vyškov † 9. 2.
Štěpánka Leibnerová (1932), Brno † 9. 2.
Marta Bábková (1928), Ivanovice na Hané † 9. 2.
Naděžda Hrochová (1938), Vyškov † 10. 2.
Ludmila Zouharová (1926), Nové Hvězdlice † 10. 2.
Antonín Winter (1946), Rousínov † 10. 2.
Zdeňka Muzikářová (1925), Vyškov † 11. 2.
Marie Matějková (1926), Vyškov † 11. 2.
Jozef Ružbašan (1950), Vyškov † 11. 2.
Jitka Rázková (1949), Vyškov † 12. 2.
Marie Janoušková (1927), Vážany n./L. † 13. 2.

Opustili nás

Blahopřání

OSTATKY V NEMOJANECH
SDH Nemojany pořádá 18. 2. tra-

diční OSTATKY. Od 14 hodin průvod
masek obcí, od 20 hodin ostatková
zábava vsokolovně. Hraje Delta Mora-
vy. Bohatá tombola, občerstvení zajiš-
těno. Zvou pořadatelé.

OSTATKOVÁ ZÁBAVA V LETONICÍCH
Sbor dobrovolných hasičů v Le -

tonicích pořádá v sobotu 18. února
v sále Obecního domu tradiční
OSTATKOVOU ZÁBAVU. Hraje
kapela „NA 2 FÁZE“, z Hustopečí.
Začátek ve 20.00 hod. Vstupné 80 Kč.
Průvod masek vesnicí v sobotu od
10.00 hod.

OSTATKY VE VÍCEMILICÍCH
SDH Vícemilice pořádá 18. 2.

 TRADIČNÍ OSTATKY. Průvod masek
v 11 hodin, tradiční zábava ve 20
hodin. Předprodej vstupenek – tel.: 
608 100 287. Srdečně zvou pořadatelé.

OSTATKY V HLUBOČANECH
Sbor dobrovolných hasičů Hlubo-

čany vás zve na Tradiční ostatky
vsobotu 18. února. Od 10 hodin průvod
masek po návsi za doprovodu dechové
kapely Sobuláci. Večer od 20 hodin
v sále kulturního domu zábava. Hraje
Iren Music. Tombola, vstupné obvyklé.
Srdečně zvou hasiči Hlubočany. 

DĚTSKÝ KARNEVAL
KSČM a Levicový klub žen Vyškov

ve spolupráci s agenturou Vendulka
pořádají vsobotu 25. února v15 hodin
v sále Besedního domu ve Vyškově.
Vstupné: dospělí 25 Kč, děti zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé.

ŠMOULÍ KARNEVAL V DDM
25. února 2012 ŠMOULÍ KARNE-

VAL – 14.30–16.30, v DDM Vyškov,
soutěže a hry, diskotéka, promenáda
masek.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Srdečně vás zveme na oslavu MDŽ

v pátek 9. 3. v 16 hodin v Besedním
domě ve Vyškově. Je připraven pro-
gram s hudbou, taneční zábavou,
občerstvením. Vystoupí mažoretky
a taneční kroužky. Od 16 do 17 hod.
vystoupí zpěvák Josef Bouda spísněmi
Karla Gotta. Prodej místenek v ceně
60Kč na OV KSČM, Hrnčířská 7 (stře-
da od 14 do 16 hodin).

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Biotronik Tomáš Pfeiffer vás zve na

přednášku, kde bude odpovídat na
písemné i ústní dotazy. Témata před-
nášek určují návštěvníci sami. Jsou to
otázky života, osudu, celoživotní záko-
nitosti. Vzájemné sdílení nemusí být
jen slovo. Více se dozvíte na přednáš-

kách Univerzity Bytí, která poskytuje
tuto možnost již více než 16 let. Vstup-
né dobrovolné.Vyškov, Besední dům,
Jana Šoupala 4, sobota 10. 3. začátek
ve 13 hodin.

REDUKČNÍ KURZY SPOL. STOB POD
VEDENÍM DR. JITKY HRIVNÁKOVÉ

Nový jarní kurz zahajuje 29. 2.
Vedou: Dr.Jitka Hrivnáková, Mgr. Věra
Daněčková. Přihlášky přijímáme již
nyní. Počet míst omezen. Nakurzy při-
spívají zdravotní pojišťovny. Info 
e-mail: JitkaHrivnako va@email.cz
nebo tel.: 603 810 722 (nejlépe večer).

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Od 1. 2. je prostorách Knihovny

Karla Dvořáčka kvidění výstava obra-
zů Ladislava Rolného. Výstava
snázvem Cesty bude probíhat do 25.4.
2012. Tvorba Ladislava Rolného člena
Sdružení umělců Moravy a Slezska
zachycuje především krajinu Morav-
ského krasu.

KINO V ÚNORU
Občanská sdružení Kolokoč

aDrnka ve spolupráci sObecním úřa-
dem Drnovice vás zvou do drnovické-
ho kina. V neděli 19. ÚNORA promí-
táme od 16.30 hod. rodinnou
animovanou komedii AUTA 2 apokra-
čujeme v 19.30 hod. českou komedií
PERFECT DAYS - IŽENY MAJÍ SVÉ
DNY. Vstupné na oba filmy je 50 Kč.

COUNTRY BÁL S POUTNÍKY VE
SLAVKOVĚ

V restauraci Gól na Zlaté hoře ve
Slavkově uBrna vpátek 17. 2. 2012od
20 hodin proběhne Country bál. Hrát
a zpívat budou Poutníci, něco málo
country tanců předvede taneční sou-
bor při ZŠ Komenského – Junico
a bude připraveno i malé slosování
vstupenek. Občerstvení bude zajištěno
restaurací Gól. Vstupenky budou
vpředprodeji vprodejně DÁRKY Ska-
ličková – Pokorná na Palackého
náměstí 85 ve Slavkově u Brna (tel. 
544 221 603). Těchto nebude moc
vzhledem k omezeným prostorám již

zmíněné restaurace. Jejich cena bude
vpředprodeji 80Kč ana místě to bude
za rovnou stovku. Čísla na vstupen-
kách budou sloužit při losování tom-
boly, jinak vstupenky nebudou ozna-
čeny a každý se usadí podle volných
míst v sále. 

POZVÁNKA NA DÁLKOVÝ POCHOD
KT Noha – OKČT aOT TJ Bučovice

pořádají v sobotu 18. února 17. ročník
dálkového a turistického pochodu
POCHOD DLOUHÉHO, ŠIROKÉHO
A BYSTROZRAKÉHO. Trasy: 50, 33,
21, 10, 5 km. Pochod se koná za kaž-
dého počasí a je zařazen do seriálu
turistických akcí Dvoustovka. Na tra-
su 50km budou připuštěny pouze oso-
by starší 15 let. Podrobnější informace
na tel.: 603 789 879.

CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY
V ZOOPARKU VYŠKOV

16. 2.MILOSLAV STINGL etnolog,
cestovatel a spisovatel: VOODOO
A ZOOMBIE. Nejplodnější český spi-
sovatel navštívil 150 států, Novou Gui-
neu jedenáctkrát během 35 let. Cesto-
val čtrnáctkrát kolem světa. Z cest
připravil 40 knih, 230 vydání ve 31
jazycích, celkem 16 000 000 výtisků.
Zabývá se etnologií, studiem národů
nejodlehlejších oblastí planety. Je
uznávaným odborníkem vcelém světě.
Vypráví o voodoo i o lidojedech, lovu
lebek a zajímavém sexuálním životě
domorodců.

23. 2. DARJA MILOŠOVÁ, LIVINGSTONE:
NEPÁL – HORNÍ DOLPO

Země plná úsměvů a možná i spl -
něných přání… Od civilizace stále
odříznutá oblast naplněná zvláštním
klidem. Cesta západním Nepálem až
k hranicím sTibetem nám ukáže život
pastevců jaků. Pětitisícová sedla
svýhledem na zasněženou Daulághirí.
Okamžiky, na které není možné zapo-
menout a které byste si ani v nejbuj-
nější fantazii nedokázali představit…
Bonusem večera je seznámení shimá-
lajskou viagrou… Funguje?


