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Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 5. června jsme vzpomněli
nedožitých 56 let
paní Jiřiny Štéblové z Rousínova,
která zemřela před 21 lety.
Dne 24. června jsme vzpomněli
nedožitých 70 let
pana Ladislava Štébla, který
zemřel před 3 roky.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Dcera Jiřina s rodinou.

Dne 26. června to bylo 50 roků, co nás opustil
pan Alois Zabloudil.
Stále vzpomínají
dcera Jana s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají dál…
Dne 28. června 2012 uplyne 12 smutných let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička,
paní Lea Čunderlová z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkují dcery a synové
s rodinami.

Odešel, ale zůstane navždy v srdcích těch, kteří ho
milovali a měli rádi.
Dnes, 28. června, je to 10 roků od úmrtí 
pana Jana Hanáka z Bučovic.
S láskou vzpomíná
manželka, děti, vnoučata a celá rodina.

Dnes, 28 června, si připomínáme nedožité 
85. narozeniny
pana Karla Šulce z Ivanovic na Hané.
Dne 5. července uplyne 23 let ode dne, kdy nás
navždy opustil.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem
známým děkují
dcery Marcela a Dagmar s rodinami.

Dne 29. června to budou 3 roky, co nás navždy
opustil
pan Jan Indrych. 
Vzpomínají
manželka, syn, snacha a pět vnoučat.

Dne 29. června vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Václava Marka.
Dne 12. července by se dožil 79 let.
Stále vzpomíná
manželka,  dcera Miluše a Lada s rodinami.

Dne 29. června uplyne 5 let, kdy
nás opustil
pan Antonín Levíček z Bučovic.
Dne 2. července uplyne rok, kdy
nás opustila
paní Ludmila Levíčková.
Stále vzpomínáme.
Dcera Hana a syn Antonín
s rodinami.

V pondělí, 2. července 2012, by oslavila své 
74. narozeniny naše maminka,
paní Marie Cingelová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi…
Dcery Lenka a Renáta s rodinami.

Loučení žádné, nezbyl Vám čas, jen
velkou bolest zanechali jste v nás.
Vzpomínky na Vás v srdcích si
zachovají, jak rádi Vás měli, tak
jako my, stále vzpomínají.
Den 30. června pro nás už navždy
zůstane nejsmutnějším dnem, kdy
již 11 roků je tomu, kdy vinou
bezohledného řidiče tragicky
zahynuli snoubenci

Jaroslava Sedláčková z Topolan a Tomáš Vysloužil z Chvalkovic na Hané.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
rodina Sedláčkova aVysloužilova.
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou a cítí s námi.

Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli
a kytičku květů na hrob položili.
Dne 3. července 2012 vzpomeneme nedožité 
100. narozeniny našeho tatínka, tchána a dědečka,
pana Petra Potěšila z Bučovic.
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Jiřina s rodinou a synové Petr a Jan
s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 4. července by se dožila 81 let
paní Ludmila Janíčková
a 4. srpna to bude rok, kdy od nás odešla bez slůvka
rozloučení.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomene
dcera Ludmila Janíčková, syn Lubomír Janíček,
sestra Marie a bratr Vlastimil.

Dne 10. července 2012 by se dožil 90 let
pan Ladislav Mendl z Královopolských Vážan.
S úctou a láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky

Alexander Rácz (1951), DD Nové Hvězdlice † 16. 6.

František Schmidt (1934), Mouřínov † 20. 6.

Marie Bendová (1915), Křenovice † 20. 6.

Bohumil Zlámal (1953), Ježkovice † 20. 6.

Jiřina Heřmanská (1938), Bošovice † 21. 6.

Naděžda Fatková (1955), Habrovany † 21. 6.

Josef Čača (1930), Luleč † 22. 6.

František Veselý (1928), Švábenice † 22. 6.

Naďa Suchánková (1951), Vyškov † 23. 6.

Petr Lechner (1960), Vyškov † 23. 6.

Božena Pospíšilová (1927), Ivanovice na Hané † 23. 6.

Marie Jurová (1934), Ježkovice † 24. 6.

Marie Pospíšilová (1913), Švábenice † 24. 6.

Drahomíra Matušková (1930), Drnovice † 25. 6.

Maria Hořínková (1912), Vyškov † 25. 6.

Standa Bětík (1986), Vyškov † 25. 6.

Alois Slanina (1930), Milešovice † 27. 6.

Opustili nás

Poděkování
Poděkování panu Ing. Miloslavu Michalčíkovi, Ph.D.

za zpracování a vydání obdivuhodného díla
„Bučovice, mé rodné město“, které nebývalou měrou oživilo,

doplnilo a obohatilo „paměť“
rodiny Navrátilovy a Kostihovy.

Blahopřejeme našim dcerám
Mgr. Bc. Janě Kubínové DPS. a Evě Tiché DiS. k úspěšnému

ukončení studia. Blahopřejeme též Bc. Lucii Horákové.
Za celou rodinu

maminka Jana Hubáčková a Roman.

Dne 29. června 2012 se v plné duševní svěžesti
dožívá vlastní promoce 
Bc. Hasič.
Další úspěšné semestry přejí kamarádi.

Blahopřání

Hledáme MODELKY
pro módní přehlídku ve Vyškově

Zkušenosti nejsou nutné
Přihlášky: info@msg-models.cz

Info: 774 407 307

V pon dělí 25. června před půl
osmou večer došlo na silnici I/50
pár kilometrů za obcí Bučovice
směrem na Slavkov u Brna (po-
blíž jatek) k zarážející události.
Spolujezdec tudy projíždějícího
vozidla vysunul ruce z okénka
a strčil do cyklisty, kterého auto-
mobil míjel. Muž z horského jízd-
ního kola spadl a utrpěl zranění.
Vrtulník záchranné služby ho
transportoval do brněnské bohu-
nické nemocnice. Vozidlo, z něhož

osoba z místa spolujezdce strčila
do cyklisty, bylo bílé barvy s čer-
nou kapotou a jednalo se o typ
BMW X3.

Bučovičtí policisté se obracejí
na veřejnost s žádostí o pomoc.
Pokud byste mohli jakoukoliv in-
formací přispět k objasnění této
události, volejte prosím bezplat-
nou tísňovou linku 158.

Za spolupráci děkujeme.

por. Mgr. Alice Navrátilová

Pomozte policii v pátrání

V rámci změn v instalaci na
SZ Bučovice byla na letošní
sezonu přichystána zbrusu
nová zbrojnice a přípravna jídel
před jídelnu. 

Zbrojnice zavede návštěvníky
do období třicetileté války, kdy
bučovické panství vlastnil kníže
Maxmilián z Liechtensteinu,
císařský generál a později polní
maršál, který mimo jiné bojoval
na straně katolické ligy v bitvě
na Bílé hoře. Kníže, který zámek
v Bučovicích získal díky sňatku
s Kateřinou z Boskovic, dcerou
stavitele zámku Jana Šembery
z Boskovic.

Návštěvníci budou moci
spatřit zbraně z období první
poloviny 17. století, mezi kte-
rými vyniká například dělo
z dietrichsteinským erbem
z šedesátých let 16. století, pří-
padně mohutné hradební puš-
ky, které sloužily při obraně
zámku v létě roku 1645, kdy
Bučovice napadly švédské jed-
notky, obléhající nedaleké
Brno. Součástí zbrojnice jsou
také dva unikátně dochované
raně barokní pohřební štíty,
dosud ukryté v depozitářích
zámku. Spolu se zbrojnicí byla
nově nainstalována také pří-
pravna jídel pro sousední jídel-

nu, která návštěvníkům zpro-
středkuje atmosféru raně ba -
rokního aristokratického sto-
lování.

1. 7. až 31. 8. 2012 – ,,Histo-
rické cukrárny“ Výstava o vývo-
ji cukrářství, cukrovinek a his-
torii cukráren, instalovaná ve
Výstavním sále zámku Bu čo -
vice.

Každý si na voňavé a sladké
výstavě přijde na své – dospělí
se například seznámí s nejoblí-
benějšími a nejvyhledávanější-
mi brněnskými cukrárnami
(např. Dorotíkovou, Tomanovou,
Kolbabovou a mnohými další-
mi) a výrobnami cukrovinek
(např. Dimo, Bumba, Mirko aj.)
první poloviny 20. století, děti
budou moci obdivovat perníko-
vé nebo čokoládové městečko,
mezi horami z oplatků, čokolá-
dy a bonbonů projíždí vláček.
Dobu zašlých časů připomenou
jak interiéry historické cukrár-
ny (obchodu i výrobny), tak čet-
né ukázky zapomenutých cuk-
rářských nástrojů, pomůcek,
forem, reklam atd. Návštěvníci
získají také přehled o historii
čokolády, marcipánu, perníku,
zmrzliny, stejně jako o vývoji
cukrářského řemesla v Čechách
a na Moravě.

Dne 5. července 2012 pořádá ob -
čanské sdružení MOPED TEAM
Rychtářov závod historických
mopedů pod názvem XIII. ročník
MOPED RALLYE.

Závod se pojede stejně jako
v loňském roce na uzavřené trati,
což se týká možnosti omezeného
cestování po silnici č. III/37728
směrem do Vyškova a zpět. Sil-
nice bude uzavřena v úseku od
začátku obce Rychtářov ode
Lhoty po křižovatku s MK
v Rychtářově pod hřištěm. Uza-
vírka je řádně povolena Měst-
ským úřadem Vyškov a silnice
a místní komunikace budou
 uzavřeny v těchto časech
10.40–11.10, 12.40–13.10,
13.40–14.10, 15.40–16.10,
16.40–17.10.

V těchto časových intervalech
budou probíhat jednotlivé roz-
jížďky a v čase mezi nimi bude
umožněn normální provoz. Uza-
vírka bude označena dopravním
značením a bude řízena přísluš-
níky Městské policie Vyškov.
Jejich pokynů je v případě nut-
nosti třeba uposlechnout. V obci
Rychtářov bude omezen v uvede-
né době provoz na místních
komunikacích, které budou rov-
něž uzavřeny a řízeny pořadatel-
skou službou, kterou je třeba rov-
něž respektovat.

Doufáme, že během akce obča-
né omezí svůj pohyb na minimum
a pokud budou muset použít sil-
nici, budou respektovat omezení.
Zároveň zveme širokou veřejnost
jako diváky uvedené akce. Místo
hlavního dění bude na malém
hřišti za místním pohostinstvím
(občerstvení, grilovaná kuřata,
gyros, hudba apod.).

Od 19 hodin letní noc s hudbou.  
Vzhledem k tomu, že toto opa-

tření bude sloužit k zajištění větší
bezpečnosti, doufáme, že je při-
jmete s pochopením a budete se
jím po uvedenou dobu řídit a ještě
jednou vás všechny zveme ke sle-
dování závodu.

Občanské sdružení MOPED
TEAM Rychtářov

PROGRAM:
8.00–9.30 Prezentace, technic-

ká přejímka
9.45–10.15 Rozprava s jezdci 
10.40–11.10 Povinný trénink
12.00–12.10 Slavnostní zahá-

jení
12.40–13.10 Start 1. etapa ori-

ginály – styl LE MANS
13.40–14.10 Start 1. etapa

upravené – styl LE MANS
15.40–16.10 Start 2. etapa ori-

ginály
16.40–17.10 Start 2. etapa

upravené
18.00 Vyhlášení výsledků

XIII. ročník MOPED RALLYE

Ve čtvrtek 
5. 7. Region 

z důvodu státních
svátků nevychází!!!

Děkujeme 
za pochopení. 

Redakce

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Pátek 29. 6. – DJ Radim Bla-

žek
Sobota 30. 6. – DJ Corona
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA –

každý pátek a sobotu hraje
DJ Edit a hosté.

POUTNÍCI NA ŠPITÁLCE
Vážení přátelé dobré country

hudby, ale nejen vy, máte zde další
nabídku na příjemný večer s touto
muzikou. V hostinci Na Špitálce,
v rámci oslav dvaceti let působení
majitele pana Jana Budíka v tom-
to podniku, budou panu Honzovi
a vám hrát Poutníci a to 7. 7. 2012
od 19.00 na zdejší zahrádce. 

Kapela nebude hrát jen
k poslechu, ale i k tanci. Občer-
stvení bude samozřejmě zajištěno
a bude se také grilovat vepřová
kýta. Na vaši co největší účast se
za Špitálku a Poutníky těší váš
Jiří Karas Pola.

***
PRÁZDNINY POD HVĚZDAMI

Aneb Rozloučení se školou pro
děti školou povinné pořádá ZOO-
PARK Vyškov v areálu DinoPar-
ku a hvězdárny v pátek 29. červ-
na.

Program: – 15.30–17.00 Dino-
sauří hra (výherci získají poukaz
do Jungle parku).

16.00–17.00 pohybové aktivity,
program na hvězdárně „O ves-
míru“.

Pro účastníky Dinosauří hry
opékání špekáčků.

Vstupné – permanentka nebo
60 Kč (děti i dospělí). Plaťte na
pokladně v ZOO.

PŘIJEĎTE DINOVLÁČKEM
A SEJDEME SE U HVĚZDÁR-
NY.

***
DREZURNÍ ZÁVODY

Sdružení PIAFA zve malé i vel-
ké příznivce koní na drezurní
závody 30. 6. 2012 od 9 hodin na
Šafářském dvoře – jezdecký  areál
za zámeckou zahradou ve Vyš-
kově. Celodenní program, občer-
stvení, prodejní stánky.

***
POZVÁNKA NA VÝSTAVU DO ROUSÍNOVA

Město Rousínov zve na výstavu
k 790. výročí první písemné zmín-
ky o městě s názvem Osm století
Rousínova v dokumentech. Výsta-
va se koná ve výstavních prosto-
rách staré radnice na Sušinově
náměstí. Otevřeno je v pracovní
dny 10–17 hodin, neděle a svátky

14–17 hodin. Výstava potrvá do 
8. července 2012.

***
POZVÁNKA NA LETNÍ NOC

Lament – folk rock + Waťák –
Kabát revival Letní noc pátek
29.6. 2012 od 20.00 hod., zahrád-
ka U tribuny ve Vyškově.

***
BENÁTSKÁ LETNÍ NOC NA ZÁMKU

U příležitosti 70. výročí zalo-
žení spolku pořádá Moravský
rybářský svaz, o. s. MO Slavkov
u Brna ve spolupráci se Zámkem
Slavkov – Austerlitz  taneční
večer na zámeckém nádvoří. 

Tato událost navazuje na dlou-
holetou tradici Zámeckých let-
ních nocí na nádvoří nebo Císař-
ských letních nocí v zámeckém
parku, které se konaly od začátku
90. let.

Benátská letní noc na zámku
se uskuteční v pátek 29. června
2012 od 19.00 hodin. Množstevně
limitované vstupné v ceně 150 Kč
je možno zakoupit v předprodeji
na pokladně zámku. Těšíme se na
vaši návštěvu.

***
KROJOVANÉ HODY V NESOVICÍCH

Stárky a stárci s OÚ Nesovice
srdečně zvou na krojované hody
v sobotu 30. 6. 2012. Ve 13.30 hod.
předání práva a vystoupení dětí
před Kulturním domem, průvod
vesnicí. Ve 20 hod. hodová zábava,
Moravská beseda, stárkovské
překvapení, hraje dechová hudba
Liduška z Dolních Bojanovic.

V neděli 1. 7. 2012 – posezení
u cimbálu ve 14.00 hod. v areálu
u hřiště, hraje cimbálová muzika
Kyjovsko.

***
KROJOVANÉ HODY V KUČEROVĚ

Zveme vás na 2. krojované
hody, které se konají 30. 6. 2012
v Kučerově. Ve 13 hodin zahájení,
zábava ve 20 hodin. Vstupenky na
obecním úřadě.

***
VÝSTAVA O KÁVĚ V BUČOVICKÉM
MUZEU

Srdečně vás zveme do Muzea
Bučovice na další letošní výstavu:
Káva aneb velké kouzlo malého
zrnka. 4. 7.–2. 9. 2012, vernisáž
výstavy 3. července 2012 v 16.00
hodin. Výstava Káva aneb velké
kouzlo malého zrnka návštěvní-
ky seznámí s historií kávy a půvo-
dem rostliny kávovníku v dnešní
Etiopii a Jemenu. 

HLUBOČANSKÉ HODY
Sbor dobrovolných hasičů

Hlubočany Vás zve na tradiční
Hlubočanské hody. V sobotu 30.
6. 2012 odpoledne od 13 hodin
28. ročník soutěže hasičských
družstev v požárním útoku.
Večer ve 20 hodin hodová zába-
va v kulturním domě hraje Yren
music. Srdečně zvou pořadate-
lé.

OLDTIMER FESTIVAL 2012
V sobotu 30. června se milov-

níci historických automobilů
a motocyklů mohou těšit na již
devatenáctý ročník Oldtimer
festivalu 2012, který ve spolu-
práci se společností AGM CZ
pořádá Zámek Slavkov - Aus-
terlitz. 

Oficiální zahájení akce je
v 9.00 hodin a všichni jste

Pozvánky do bučovického zámku


