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V těchto dnech vzpomeneme nedožitých 70 let
paní Heleny Letošové, roz. Matznerové.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje
dcera Helena s přítelem a dětmi.

Dne 13. srpna uplynulo 10 let od úmrtí 
paní Miriam Halodové-Dvořáčkové z Vyškova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Maminka a tchyně.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád
nezapomene.
Dne 22. srpna tomu byl rok, co nás navždy
opustila moje manželka
Drahomíra Volná.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a syn s rodinou.

Čas plyne a nevrací, co vzal. Vzpomínky na
milovaného člověka však zůstávají dál.
Dne 24. 8 tomu bude 11 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, syn a bratr,
pan Antonín Černý.
S láskou vzpomínají 
manželka, syn, rodiče a sestry s rodinami.

Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky
zůstávají dál.
Dne 24. srpna uplyne 5 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil
pan František Holeček z Bučovic.
Vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka v srdci stále bolí, na Tebe, Lucinko
zapomenout nedovolí. Neprobudíme Tě ani
nejkrásnějším slovem, jen kytičku na hrob dáme
a řekneme, za vše děkujeme, sbohem.
Dne 24. srpna 2012 uplyne 8 roků, co již není
mezi námi naše milovaná dcera,
slečna Lucie Kudýnová z Ivanovic na Hané.
S láskou všichni vzpomínáme a v srdci Tě stále
máme.
Rodiče, rodina Balážova.

Nic víc, než kytičku na hrob Ti můžeme dát, tiše
plakat a stále vzpomínat.
Dne 25. srpna uplyne 1. smutný rok, kdy nás
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
pan Eduard Franc.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Ludmila, dcery Ivana a Marcela a syn
Pavel s rodinami.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest jsi
zanechal v nás. Krásné vzpomínky si na Tebe
v srdci ponecháme a na Tebe stále s láskou
vzpomínáme.
Dne 26. srpna vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Pavla Feketeho.
Stále vzpomíná
přítelkyně Zdena aVítek, dcera Pavla a syn Pavel
s rodinami.

Že čas rány hojí je jen pouhé zdání, v srdci
zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 29. srpna uplyne 11 let, co nás nečekaně
opustila naše milovaná dcera, maminka, sestra
a teta
paní Marcela Kavečková, roz. Munduchová
z Bučovic.
S láskou vzpomínají
rodiče, dcery Petra, Michaela a bratr.
Vzpomeňte i vy, kteří jste ji znali a měli rádi.

Vzpomínky

František Szegény (1966), Dražovice † 14. 8.

Jan Trávníček (1962), Křižanovice † 15. 8.

Václava Kaloudová (1929), Šaratice † 16. 8.

Pavel Vágner (1963), Vyškov † 18. 8.

Věra Rieglová (1948), Vyškov † 20. 8.

Marie Novotná (1925), Drnovice † 20. 8.

Josef Bartošík (1947), Hlubočany † 20. 8.

Vlastimil Štroblík (1925), Dědice † 20. 8.

Opustili nás

Co nového v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově
Vyškovská knihovna v létě
aneb Co se děje za zavře-
nými dveřmi

Po dvou týdnech zahájila
Knihovna Karla Dvořáčka ve
Vyškově v nově vymalovaných
prostorách opět svoji činnost,
zatím, až do konce srpna, ve
zkráceném prázdninovém
režimu. Omezení provozu se
týká pouze uživatelů, ne
zaměstnanců knihovny. Dny
tzv. „zavřených dveří“ využí-
váme na práce a aktivity, které
nelze realizovat během půjčo-
vání.

Pro děti z Vyškova a pro
účast níky příměstského tábo-
ra při Domě dětí a mládeže
jsme uspořádali několik zají-
mavých akcí. Děti upoutalo
Indiánské léto v knihovně, kde
si při několika setkáních moh-
ly vyzkoušet výrobu indiánské
čelenky a totemu, malování
válečnými barvami, oslavný
tanec, poznaly význam indián-
ských symbolů a něco se
dozvěděly o životě Indiánů.
Podobně nadšené byly i ze
supertajné akce, při které se
knihovna stala pro „malé
agenty“ novým prostorem,
plným neznámých pojmů. Děti

měly možnost poznat i neve-
řejná zákoutí, zapojit své moz-
kové závity při luštění různých
šifer a odborného knihovnic-
kého názvosloví, proplétaly se
bludišti a potýkaly s hlavola-
my. V malých dílničkách mohly
získat základy háčkování,
drhání, uzlování, drátkování,
sypané batiky a výroby gelo-
vých svíček.

Návštěvníky knihovny
i odbornou veřejností oceňo-
vané uspořádání, přístupnost
a značení knihovního fondu,
bylo obohaceno o další vylep-
šení, které uvítají především
milovníci rozsáhlých románo-
vých ság. Začali jsme s kom-
pletováním vícesvazkových
děl, jejich grafickým označe-
ním piktogramem a doplně-
ním záznamu v katalogu. Do
každé knihy bude také vlepen
přehled dalších dílů. Vzhledem
k velkému počtu vícesvazkové
beletrie, kterou knihovna
vlastní, se jedná o poměrně
náročný úkol, jehož realizace
potrvá delší dobu. Do konce
prázdnin budou zpracovány
knihy v oddíle Romány pro
ženy.

Vyškovská knihovna po
prázdninách aneb Opět
začínáme

Pomalu končící léto se nás
začíná v knihovně ptát, jak jsme
připraveni na novou sezonu?
Protože jsme nezaháleli –
můžeme odpovědět, že dobře.

Na podporu čtenářství, zlep-
šení prostředí a pro zvýšení
poutavosti knihovny nabízíme
čtenářům a uživatelům řadu
zajímavých novinek a výhod.
Naším zřizovatelem, MěÚ ve
Vyškově, byl schválen inovova-
ný Ceník služeb poskytovaných
knihovnou, v němž došlo
k několika pro čtenáře přízni-
vým úpravám cen. 

Jedná se o snížení registrač-
ních poplatků pro:
• studenty
• držitele rodinných pasů
• držitele senior pasů
• manželské průkazky
• snížení zpozdného u CD. 

Mírně navýšily pouze dvě
položky. 
• Meziknihovní výpůjční služ-

ba, jejíž sazba musí reagovat
na sice malý, ale přesto trvalý
růst cen poštovného. 

• Peněžité náhrady za ztracené
nebo zničené knihy, kde jsme
brali v potaz několik hledi-
sek – stále rostoucí ceny knih,
a že to může být i částečně
motivujícím prostředkem
pro „nepořádné“ čtenáře ke
zvýšení ochrany knihovního
fondu. 
Kromě duševní „potravy“

nabízíme i občerstvení skuteč-
né. Pro ještě příjemnější pose-
zení v Literární kavárně bude
návštěvníkům knihovny
k dispozici nový nápojový
a prodejní automat, který bude
nabízet teplé i studené nápoje
a kusové zboží – bagety, slané
pečivo a drobné cukrovinky.
Tímto již podruhé reagujeme
na přání uživatelů knihovny,
které vyjádřila v anketě „Chci,
aby v knihovně…“ (o anketě
a splněném prvním přání na:
http://www.kkdvyskov.cz/2012
/06/29/plnime-prvni-anketni-
prani/) 

Tak nezapomeňte – od 3. září
se v nově vymalované knihovně
těšíme na vaši návštěvu v každý
všední den i v sobotu.

Dagmar Marušincová

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Třebíč–Vyškov (so)
Krajský přebor
Blansko–Rousínov (so)
I. A třída
Tasovice–Šaratice
Dražovice–Lednice (so)
Slavkov u Brna–Velká nad Veličkou (so)
Bořetice–Bučovice
I. B třída
Švábenice–Kohoutovice (so)
Rousínov B–Tišnov
Ivanovice na Hané–Bohdalice
Otnice–Křenovice
Okresní přebor
Vážany nad Litavou–Nesovice
Dědice–FKD (so)
Lysovice–Slavíkovice (so)
Pustiměř–Radslavice
Kobeřice–Vyškov B (so 16.00)
Letonice–Brankovice
Pačlavice–Vícemilice
III. třída skupina A
Dražovice B–Chvalkovice na Hané (10.00)
Švábenice B–Ježkovice (10.00)
Opatovice–Komořany
Pustiměř B–Moravské Málkovice (14.00)
Rychtářov–Hoštice/Heroltice
FKD B–Bohdalice B (10.30)
Kučerov–Habrovany
III. třída skupina B
Bošovice–Němčany
Hodějice–Křenovice B (so 16.00)
Heršpice–Lovčičky
Kroužek–Velešovice (14.30)

Zbýšov–Mouřínov 
Letonice B–Slavkov u Brna B (10.00)
Nížkovice–Křižanovice
IV. třída skupina A
Vícemilice B–Bohdalice C (10.00)
Dědice B–Račice
Opatovice B–Nesovice B (10.00)
Kroužek B–Hoštice/Heroltice B
Milonice/Uhřice–Brankovice B
Chvalkovice u Bučovic–Pačlavice B
IV. třída skupina B
Vážany nad Litavou B–Lovčičky B (14.15)
Otnice B–Křenovice C (10.00)
Rašovice–Slavíkovice B
Kobeřice B–Velešovice B (so 10.00)
Zbýšov B–Šaratice B (10.00)
Nížkovice B–Křižanovice B (10.00)
Dorost
SCM–MSDL U19
Třebíč–Vyškov (so 10.15)
SCM U17
Vyškov–Jihlava (10.15)
SCM U16
Vyškov–Jihlava (12.15)
I. třída
Otnice–MCV Brno (so 14.15)
Lipovec–Bučovice (14.15)
Chrlice–Rousínov (so 14.15)
Letonice–Slavkov u Brna (so)
Okresní přebor
Dražovice–Moravské Málkovice (so 14.00)
Hodějice–Hoštice/Heroltice (so 13.45)
Křižanovice–Brankovice (so)
Křenovice–Pustiměř (10.00)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
26. 8. 2012 v 16.30 hodin.

* Nábor do atletiky, pro děti od
4 let až mládež, pořádá Atletický
klub AHA Vyškov v úterý
28. srpna 2012 od 15.30 hod. na
atletickém stadionu Za parkem.
Srdečně jsou zváni všichni sportu
chtiví zájemci, podrobné infor-
mace naleznete na www.ahavys-
kov.cz .

* V sobotu 25. srpna 2012 od 10
hodin pořádá Atletický klub
AHA Vyškov na atletickém sta-
dionu Za parkem 4. před barážo-
vé kolo II. NL mužů a žen. Druž-
stva žen i mužů domácích budou
obhajovat na domácí půdě své
prozatím suverénní vedení v sou-
těžních tabulkách.

Dne 5. 9. 2012 v 16.00 na bazéně
ve Vyškově proběhne ZÁPIS DO
PLAVECKÝCH KURZŮ pro děti
od 3 do 15 roků. Lenka Vanderková,
739 127 083 ps.tempo@seznam.cz

PŘEDNÁŠKA O SETKÁNÍ S BOHEM
Asociace Opravdového života

v Bohu vás srdečně zve na povídání
s lidmi, v jejichž životech došlo
k nevšedním událostem. Můžete si
poslechnout zajímavá svědectví
o setkání s Bohem, který zasáhl do
života člověka a vysvobodil ho napří-
klad z drogové závislosti nebo ze zaje-
tí magie. Na programu bude též
seznámení s nejdůležitějšími posel-
stvími, která předává Bůh dnešnímu
světu, a v nichž se naprosto jasně
vyjadřuje k palčivým otázkám dnešní
doby. Přednáška se bude konat
v neděli 26. 8. 2012 v 15 hodin v Pus-

timěři v sokolovně (klubovna).

PRAHA A BRNO VE STALETÍCH
Vlastivědné muzeum Švábenice

uVyškova. Každou neděli od 5. srpna
do 11. listopadu je v muzeu otevřena
nová historická výstava s názvem:
PRAHA A BRNO VE STALETÍCH.
Na 300 různých dokumentů z minu-
losti a z přítomnosti přináší výstava
z těch dvou krásných měst naší vlasti.
Jde o katedrály, kostely, kaple, paláce,
hrady, radnice, náměstí, sochy, okras-
né zahrady a o mnoho dalších pamě-
tihodností.

Otevřeno je vždy v neděli odpoled-
ne od 14 do 17 hodin. Příležitostně
můžete zhlédnout stálé expozice
Vlastivědného i Kostelního muzea
(muzea jsou otevřena vždy v době
konání výstav nebo po ohlášené
domluvě se správcem muzea). Vstup-
né dobrovolné – jste srdečně zváni.

KAMELOT A POZDNÍ SBĚR V NEVOJICÍCH
Dne 24. 8. se od 20.00 koná v Nevo-

jicích na výletišti koncert kapel
Kamelot a Pozdní sběr. Občerstvení
zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
Za špatného počasí se koncert usku-
teční v KD Vicemilice.

ŠMOULÍ BRANNÝ DEN
TJ Sokol Opatovice, dětský spor-

tovní oddíl Žabky zve všechny děti
a dospěláky 24. 8. na ŠMOULÍ
BRANNÝ DEN s přespolním během,
táborákem a možností přespání ve
stanu. Zahájení v 17.30 hodin. Pro
dětské závodníky bude přichystané
občerstvení zdarma. Bližší info na
tel.: 731 775 747 (Kateřina Pávková)

ŽABKY ZÍSKAJÍ KLUBOVNU
TJ Sokol Opatovice, dětský spor-

tovní oddíl Žabky srdečně zvou
všechny děti a dospěláky na SLAV-
NOSTNÍ PŘEDÁNÍ KLUBOVNY

Kurzy finanční gramotnosti pro seniory
Svaz tělesně postižených, okresní organizace Vyškov pořádá

Kurzy finanční gramotnosti pro seniory 2012. Kurzů se mohou
zúčastnit osoby starší 50 let. Základním cílem projektu je seznámit
účastníky s praktickými finančními otázkami, posílit jejich pozici
a jistotu v běžných finančních transakcích, upozornit je na rizika
a seznámit je s možnostmi, jak jim předcházet.

V projektu se kurzy budou
zaměřovat na čtyři oblasti:
– Kurz internetového bankov-

nictví
– Kurz využívání stávajících

platebních médií
– Kurz optimálního zacházení

s financemi – domácí účet-
nictví

– Kurz rizika současného
finančního systému

– Kurzy je možné uspořádat
podle zájmu v jednotlivých
obcích okresu Vyškov.

Zájemci se mohou hlásit
regionálnímu koordinátorovi,
který jim sdělí informace o plá-
novaných termínech a místech
konání kurzů, plánovaných
typech kurzů, zda je na kurzech
ještě volné místo.

Kontakt: Ivo Klvač, 682 01
Vyškov, Na Vyhlídce 29, tel.:
515 539 282, 603 918 987, 
iklvac@seznam.cz

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Pátek 24. 8. – FACEBOOK

PARTY ALCATRAZ ED – DJ
Mirek Karásek.

Sobota 25. 8. – DJ Corona.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 24. 8. – RUM PARTY -

dej si panáka a máš stírací los
se svojí výhrou – DJ Mario.

Sobota 25. 8. – RUM PARTY –
DJ Zilvar.

BUČOVICE

ŠAŠKEC NO. 3 + KŘEST CD
S ROMANEM DRAGOUNEM

Pátek 24. 8. v 19.00, v areálu
koupaliště v Bučovicích. Hrají:
ŠAŠCI V MANÉŽI, ROMAN
DRAGOUN, VELKÁ MORAVA,
EMOTIONAL CRIME.

oddílovým maskotem Žabkám dne
31. 8. 2012. Zahájení programu
v 17.30, v 18 hodin táborák, ve 22.00
společné usínání v džungli u moře.

Bližší informace: 731 775 747
(Kateřina Pávková)

POZVÁNKA NA KALANETIKU
Cvičení kalanetiky je přestěhová-

no z PDA na ZŠ Letní Pole ve Vyš-
kově. Cvičí se v pondělí od 19 do 20
hodin a ve čtvrtek od 18.30 do 19.30
hodin. Začátek 3. 9. Vstupné 30 Kč.

POZVÁNKA NA BOHOSLUŽBY
Českobratrská církev evangelická

vás srdečně zve na slavnostní otevření
nově upravené modlitebny ve Vyš-
kově, Kašíkova ul. 13 (suterén)
v neděli 16. 9. 2012 ve 14.30 hodin. Po
děkovných bohoslužbách promluví
ThDr. Ondřej Kolář na téma: Úkoly
laiků v církvi a společnosti.

KURZY BŘIŠNÍHO TANCE VE VYŠKOVĚ
Orientální tanečnice Alisea ve spo-

lupráci s MKS ve Vyškově pořádá od
září NOVÉ KURZY ORIENTÁLNÍ-
HO BŘIŠNÍHO TANCE PRO ZAČÁ-
TEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ.
Každé úterý 19.00–20.00 h v Besed-
ním domě. 

Kurzy pro středně pokročilé kaž-
dou středu 19.00–20.00 h na ZŠ Letní
pole. Nově také KURZY PRO DĚTI
od 8 let, každé úterý 17.00–18.00 na
ZŠ Nádražní 5. 

Přihlašovat se můžete již nyní!
Těšíme se na vás!!! Informace a při-
hlášky: tel. číslo 720 549 954,
www.aliseaorient.wz.cz, aliseaori-
ent@gmail.com. Začínáme 11. 9.!!!

SLAVKOVSKÝ SKLEPMISTR 2012
Příjemně chladivé prostory zámec-

kého podzemí se v průběhu srpna

a září zaplní výstavou uměleckých
řemesel a umění. „Slavkovský sklep-
mistr“, jak je výstava nazvána, bude
k vidění od 2. srpna do 30. září 2012.

Na výstavě se vám představí před-
ní čeští umělci a tvůrci zabývající se
uměleckým řemeslem, mezi něž patří
Jan Bružeňák, Michal Plíhal, Radka
Kuželová, Petr Ševčík či Pavel Zou-
har. Budete si moci prohlédnout
výrobky z keramiky, keramické plas-
tiky, keramiku raku, umělecké sklo,
uměleckou litinu, klasické obrazy
a další druhy exponátů. Výstava bude
prodejní, proto si budete moci domů
odnést příjemné doplňky vaší domác-
nosti, které budou nejen esteticky
vhodné, ale i užitečné.

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.zubmavyskov.cz

POZVÁNKY DO MUZEA VYŠKOVSKA
– v galerii Ve věži je i nadále k vidění

výstava obrazů Svatopluk Souček
– malíř, kreslíř, muzejník, která při-
bližuje osobnost malíře, který se
aktivně mnoha činnostmi podílel
na kulturním rozvoji Vyškova

– až do 9. 9. 2012 bude probíhat ve
velkém výstavním sále výstava
Zkameněliny archiv života. Výstava
podá návštěvníkům ucelené infor-
mace o rozmanitosti životních
forem v různých obdobích geolo-
gické historie Země.

– v malém sále galerie Orion bude
od 5. 7. 2012 otevřena výstava
FOTOGRAFIE HOLÍČEK, na kte-
ré fotograf Jindřich Holíček před-
staví fotografie Vyškova v promě-
nách času. Výstava potrvá do 2. 9.


