
Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

Dne 10. února 2015 to bylo 2 roky, co nás opustil
pan JUDr.Vilém Rozehnal
a dne 17. února by oslavil nedožitých 76 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Bratr Milan s rodinou.

Dne 14. února uplynulo 11 roků, co nás navždy
opustila
paní Anna Procházková z Medlovic
a dne 3. března by se dožila 95 roků.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Dagmar a Jiřina s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy
budeme mít.
Dne 15. února uplynulo 2. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky
paní Libuše Danielové.
S láskou a velkou bolestí vzpomíná
manžel a dcery s rodinami.

Vše zmizí, jen stopy Tvé lásky a vzpomínky na
předobré srdce nám zůstanou.
Dne 16. února jsme vzpomněli 2. smutné výročí
úmrtí
paní Romany Svobodníkové.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera Nikol, dcera Petra s přítelem, rodiče
a sestra s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. Ta rána v srdci bolí a zapomenout
nedovolí.
Dne 19. února by se dožil 73 roků
pan František Myslivec
a dne 31. března uplynou 4 roky od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 20. února 2015 by se dožil náš dědeček
a tatínek
pan František Hanák 94 let 
a dne 19. dubna 2015 uplyne 5 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná celá 
rodina Hanákova.

Dne 20. února to bude rok, co nás navždy
opustila
paní Stanislava Šnajdárová.
S láskou vzpomínají
manžel Miroslav a syn Miroslav s rodinou.

Odešel, ale přesto zůstal v srdcích těch, kteří ho
milovali.
Dne 20. února by se dožil 70 let manžel, tatínek
a dědeček
pan František Marek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Lidka, dcery Martina, Monika a syn
Petr s rodinami.

Dne 21. února 2015 by se dožil 100 roků
pan Josef Trávníček z Opatovic.

Tichou vzpomínku věnují
dcery a syn s rodinami.

Těžko se zapomíná, když slzy v očích stojí, těžko
se vzpomíná, když srdce stále bolí, neslyšíme
Tvůj smích a hlas, ve vzpomínkách jsi však
s námi a v srdcích každého z nás.
Dne 21. února by oslavila své 30. narozeniny naše
milovaná dcera
slečna Lucie Kudýnová z Ivanovic na Hané.
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomíná
rodina Balážova.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil
a měl nás tolik rád.
Dne 22. února 2015 vzpomeneme smutné 
15. výročí, co nás navždy opustil náš drahý
tatínek a dědeček
pan Antonín Maršál z Opatovic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a syn s rodinami.

Dne 22. února to budou 2 roky, co nás opustil
pan Zdeněk Trnavský.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 23. února si připomeneme 25. výročí úmrtí
pana Františka Pospíšila z Chvalkovic na Hané.
Stále s láskou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne

12. února 2015 přišli naposledy rozloučit s
panem Břetislavem Sanetrníkem,

za jejich projevy soustrasti a květinové dary. 
Manželka Milada, dcera Jana a syn Břetislav s rodinami.

Dne 21.února oslaví
paní Františka Sladká 94. narozeniny.
Hodně zdraví a štěstí do dalších let ji přejí 
syn a dcera s rodinami a hlavně pravnuci Petřík,
Pavlík, Terezka, Nikolka a Ondrášek.

Dne 21. února oslaví
paní Věruška Sladká 60. narozeniny
Věruško, všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí
Ti přeje 
manžel, syn s rodinou, vnoučci Nikolka
a Ondrášek a všichni co Tě mají rádi.

Rostislav Rolák (1936), Velešovice † 9. 2.

Jan Venhuda (1939), Chvalkovice u Bučovic † 10. 2.

Jaromír Celý (1928), Rostěnice † 10. 2.

Josefa Malenová (1944), Rostěnice † 10. 2.

Josefa Hůlková (1935), Rousínovec † 11. 2.

Miroslava Ptáčková (1941), Vyškov † 12. 2.

Marie Trávníčková (1926), Moravské Málkovice † 12. 2.

Jan Lefký (1921), Kloboučky † 13. 2.

Vojtěch Štěrba (1925), Nemojany † 14. 2.

Jindra Zlámalová (1938), Chvalkovice na Hané † 14. 2.

Jarmila Hašková (1927), Drnovice † 15. 2.

Dobroslava Bubeníková (1957), Rousínov † 15. 2.

Bronislav Tannenberger (1928), Vyškov † 16. 2.

Jaroslav Spisar (1929), Račice † 16. 2.

Marie Dobešová (1929), Slavkov u Brna † 16. 2.

Josefa Zemanová (1923), Mouřínov † 16. 2.

Bohumil Jabůrek (1941), Nové Hvězdlice † 16. 2.

Opustili nás

Blahopřání

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
pořádá

Den otevřených dveří u koní
aneb Vítáme jaro hrou a poznáním

Sobota 21.února 2015 od 10.00–12.00 hod.
Program:

• interaktivní program pro rodiny s dětmi zdarma (hry, oma-
lovánky, program ve stáji – vše pod vedením odborného

personálu)
• možnost svezení na koni za příspěvek

50 Kč/dítě (kapacita omezena!)
Akce je vhodná:

• pro děti do 3 let (zajistíme vysoký bezpečnostní standard)
• pro děti předškolního i školního věku (škola hrou)

S sebou:
• pohodlné teplé oblečení a pevná obuv

• jezdecké helmy zapůjčíme
Kde:

• Šafářský dvůr (jízdárna za Kauflandem),
Cukrovarská 479/3a, Vyškov 

• při nepříznivém počasí v kryté jízdárně a „domečku“ v místě

V případě zájmu o svezení na koni své dítě přihlaste na tel.:
737 619 207, 603 512 181

POZVÁNKA 
NA VALNOU HROMADU TK VYŠKOV

Výbor TK Vyškov srdečně zve
své členy a tenisové příznivce
na řádnou valnou hromadu,
konanou dne 20. 2. 2015 v 17
hodin v restauraci U Kopinců
ve Vyškově.

KOŠT SLIVOVICE A ZELÍ V RYCHTÁŘOVĚ
Zveme vás na 4. ročník Rychtářov-

ského koštu domácí slivovice a kysa-
ného zelí. Akce se uskuteční 7. 3. 2015
v sále v Rychtářově, začátek v 15 hodin.
Hraje DUO MOGHO. Vstupné na
degustaci 120 Kč, startovné pro soutěž
Zelí: 1x 0,7 l sklenice zelí, startovné pro
soutěž Slivovice: soutěžní vzorek 0,5 l
+ 80 Kč.

DĚTSKÝ KARNEVAL V LULČI
Sobota 7. března 2015 v sále Soko-

lovny Luleč. 14.30–16.30 hodin. Pro-
gram: promenáda masek, soutěže a hry,
diskotéka, tombola. Vstupné: děti 30 Kč,
dospělí 40 Kč. Pořádá Sbor dobrovol-
ných hasičů Luleč a DDM Vyškov.

OSTATKY V HLUBOČANECH
Sbor dobrovolných hasičů Hluboča-

ny vás zve na Tradiční ostatky v sobotu
21. 2. 2015. Od 10 hodin průvod masek
po návsi za doprovodu kapely Sobuláci,
večer od 20 hodin ostatková zábava,
hraje DUO APEIRON. Bohatá tombola,
vstupné obvyklé.

SETKÁNÍ S BIOTRIONIKEM
Zveme vás na přednášku Tomáše

Pfeiffera o biotronice. Sobota 21. 2.,
Besední dům, Vyškov. Začátek ve 13
hodin.

MKS VYŠKOV ZVE
Městské kulturní středisko Vyškov

vás zve na pořady, které pro vás připra-
vilo v březnu. Hned 3. 3. přiveze Divadlo
MALÉhRY Brno komedii Biostory -
Kdo hledá, najde… 5. 3. pak můžete
vidět Ondřeje Brzobohatého, který pro
velký úspěch prodlužuje své Identity
Tour 2015. V rámci cyklu KPH nás čeká
12. 3. ukrajinský pianista Kostiantyn
Tyshko. Pro děti je v sobotu 14. 3. při-
pravena pohádka Jiřího Trnky Zahra-
da. Připraven je také další z jazzových
koncertů, 15. 3. přiveze z USA do Vyš-
kova tento žánr dynamické hudební trio
Hanging Hearts. Na své si přijdou
i milovníci Jiřího Suchého a Jitky
Molavcové, 17. 3. je připraven po řad
SEMAFOR - Smích a písničky. V rámci
svého turné po ČR a Slovensku do Vyš-
kova zavítá také Ian Ritchie, výjimečný
britský saxofonista, skladatel a uzná-
vaný producent, se svým Ian Ritchie s
SOHO Project. Po obrovském podzim-
ním zájmu diváků se rozhodlo Divadlo
Haná uvést ještě dvě reprízy vynikají-
cího představení My Fair Lady, ty
můžete navštívit 27. a 29. 3. Zveme vás
také na Trdlinky, patnáctý ročník
nesoutěžní přehlídky dětského divadla,
které ve spolupráci s MKS Vyškov pořá-
dá O. S.Thalia - 20.–21. 3. Těšíme se na
vaši návštěvu!

POCHOD DLOUHÉHO, 
ŠIROKÉHO A BYSTROZRAKÉHO

KT NOHA Bučovice pořádá 20. roč-
ník pochodu v sobotu 21. 2. 2015.

Start od 6.30 do 8.30 hodin u Bistra
U Draka: 50, 33, 21 km.

Start od 8 do 9 hodin od DDM
 Bučovice – 21, 10 a 5 km. Přihlášky
a bližší info: František Dlouhý 

Plšek, tel.: 603 789 879, e-mail:
 frantisekplsek@centrum.cz

KARNEVAL MC RADOST
Zveme vás na maškarní rej dne 21.2.

2015 v 15.00 do Besedního domu ve Vyš-
kově. Cena 50 Kč/osobu. Děti mají
v ceně nápoj a tombolu, dospělí kávu
a zákusek. Programem provedou oblí-
bení klauni.

Těšíme se na vás. www.mcradost.cz

JUMPING A BOSU NA ORLOVNĚ VE VYŠKOVĚ
(Hřbitovní 6)
Přijďte si zacvičit na trampolínách

intenzivní aerobní cvičení JUMPING
nebo si zaposilovat a protáhnout tělo
na BOSU. Jumping každé pondělí, stře-
du a pátek od 18 hod., Bosu každé úterý
od 19 hod. Vstupné 70 Kč, permanentka
= sleva. S sebou ručník. Nutná rezervace
na tel.: 725 610 101.

DDM VYŠKOV ZVE
21. únor 2015 – KARNEVAL se zví-

řátky – pestrý zábavný program pro děti
i rodiče: promenáda masek, tanec, sou-
těže a hry, malování na obličej. V DDM
Vyškov, 14.30–16.30 hod.

23.–27. únor 2015 – Jarní prázdniny
v sedle – příměstský tábor pro 6–18leté.
Jezdecký výcvik pro začínající jezdce
a malé milovníky koní. Areál Šafářské-
ho dvora, 8.00–12.00 hod.

23.–27. únor 2015 – Jarní prázdniny
v Olšanech – příměstský tábor pro děti
7–15., 8.00–15.00 hod.

CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE
19.2. CESTOVÁNÍ S CK LIVING-

STONE – PAVEL BÉM, exprimátor:
NEJVYŠŠÍ VRCHOLY SVĚTA + křest
knihy K2.

Patří do lezecké generace, která
vyrůstala v komunistickém Českoslo-
vensku. Lezl na všech kontinentech
a v roce 2010 dokončil projekt „Seven
Summits“ výstupem na nejvyšší hory
všech sedmi kontinentů. Stal se prvním
Čechem, který zdolal dvě nejvyšší hory
planety, 2007 Everest a 2012 bez použití
umělého kyslíku a výškových nosičů
K2. Aktivně se věnuje skialpinismu
a extrémnímu lyžování.

ZOO PARK Vyškov – Hanácký statek
– čtvrtek od 18.00 hodin; vstupné: -
40 Kč

26. 2. Cestovatelská přednáška –
BHÚTÁN – JIŘÍ MACHÁLEK a cesto-
vatel RUDOLF ŠVAŘÍČEK odhalí
kouzla, záhady i realitu života v posled-
ní tajemné zemi světa bez televize
a internetu, kde otroctví bylo zrušeno
v roce 1956 a první silnice vznikla 1962
a kde se král nestará o růst HDP, ale
hrubého národního štěstí!

ZOO PARK Vyškov – Hanácký statek
čtvrtek od 18.00 hodin; vstupné: 40 Kč.

AUTÍČKA PRO MALÉ IVELKÉ KLUKY
Zveme vás o jarních prázdninách –

v úterý 24. února 2015 - do Muzea Vyš-
kovska na program pro děti Za autíčky
do muzea. Program se uskuteční vždy
v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. Děti
si zde v doprovodu lektorky prohlédnou
výstavu Autíčka pro malé i velké kluky
a vyzkoušejí si interaktivní prvky
výstavy (závodní auto, nástěnná auto-
dráha, foukací dráha, pro nejmenší
omalovánky s dopravní tématikou, stol-
ní hra). Budou si moci ověřit svoje zna-
losti pravidel silničního provozu, vyrobí
si foukací autíčko a vyzkoušejí si jeho
rychlost v připravené dráze. Vstupné:
40 Kč (v ceně prohlídka výstavy Autíč-
ka pro malé i velké kluky). Těšíme se na
vaši návštěvu!

ZLODĚJ SE ZÁSOBIL CIGARETAMI. 
ODNESL VÍCE JAK STO KRABIČEK

Vypáčené dveře a zpřeházené
věci…Takovéto nepříjemné
překvapení čekalo v pondělí 9.
února obsluhu pohostinství v
menší obci na Vyškovsku. Neby-
lo pochyb, že do hostince zavítal
přes noc nevítaný host. K
návštěvě si vybral právě dobu,
kdy byl prostor opuštěný a
potemnělý. Za sto dvacet kra-
biček cigaret různých značek
totiž platit nehodlal. K tomu si
přibral finanční hotovost i
mobilní telefon. Nechal po sobě
nepořádek a škodu téměř pade-
sát tisíc korun. Případem se již
zabývají vyškovští policisté pro
trestný čin krádeže. Původci
napáchané škody hrozí dle
našeho trestního zákoníku až
dvouletý pobyt za mřížemi.

ALKOHOL UPROSTŘED TÝDNE
Hned tři hříšníky, kteří usedli

za volant pod vlivem alkoholu,
řešili ve středu 11. února
vyškovští policisté. Z trestného
činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky je podezřelý třiapa-
desátiletý muž z Vyškova. Podle
odborného přístroje měl 2,34
promile alkoholu v krvi. Hlídka
ukončila jeho cestování nočním
Vyškovem v Kroměřížské ulici.

V ranních hodinách docesto-
val i další hříšník, kterému poli-
cisté ve Vyškově naměřili 0,87
promile alkoholu. Vzhledem
k naměřené hodnotě pod jedno
promile se bude zodpovídat
z přestupku u správního orgá-
nu. Stejně tak šofér, kterého
kontrolovali dopravní policisté
v Rousínově v odpoledních
hodinách. I jeho čeká ve správ-
ním řízení tučná pokuta.

MASO, ALKOHOL I KYTARA
Doslova, co se dalo, vzal

dosud neznámý zloděj ze sklepa
bytového domu ve Vyškově.
Majitel jedné ze sklepních kójí
zjistil ve středu 11. února, že
prostor pro uložení různých
věcí navštívil nezvaný host.
Nenechavec vzal nejen vrtačku
a kufr s nářadím, ale nepohrdl
ani zásobami jídla a pití. Ze
sklepa zmizelo mražené maso
za tři tisíce korun a dvě pře-
pravky s pivem. Na místě
nezůstala ani kytara. Škoda
dosahuje téměř deseti tisíc
korun. Opovážlivci hrozí v pří-

padě dopadení za trestné činy
krádež a porušování domovní
svobody až dvouleté vězení.

DŮVĚŘIVOST SE NENOSÍ
Především na skupinu senio-

rů se zaměřuje projekt, který
běží na Vyškovsku od konce loň-
ského roku. Tento záměr nese
název „Důvěřivost se nenosí“
a oslovuje starší lidi v menších
obcích, kteří mají omezené
možnosti dostat se k informa-
cím ohledně trestné činnosti
páchané na nich. Proto využí-
váme ve spolupráci s farnostmi
prostoru po mších či farních
prostorů k setkání farníků se
zástupci policie. Informace jsou
lidem předávány nejen ústně,
ale i formou letáčků, kde senioři
naleznou i důležité telefonní
kontakty. Tato akce se u starších
lidí setkává s kladným ohlasem.
Na besedách v užším kruhu
překonávají posluchači ostych
a dotazují se na problémy, které
je zajímají.

Další projekt pod názvem
„Všímejte si!“ je určen pro širo-
kou veřejnost z řad dospělých.
Při šetření trestné činnosti se
totiž setkáváme s problémem,
že na místě se nacházeli v době
páchání trestných činů lidé, ale
nebyli ochotni zavolat policii
nebo jí předat poznatky
o pachateli. V rámci projektu
vznikly letáčky, na nichž jsou
vyobrazeny situace z majetkové
trestné činnosti (pro příklad
vloupání do vozidla, krádež
elektroniky z domu) a svědek,
který tuto situaci vidí. Lidé zde
mají i doprovodný text, jak se
v těchto situacích zachovat
a jak kontaktovat policii.
V rámci projektu máme vytvo-
řen i jednotný design slidů, pro-
střednictvím kterých předává-
me tyto informace veřejnosti ve
spolupráci s kabelovými tele-
vizemi. Tyto slidy je možno pro-
mítat i v čekárnách úřadů, na
monitorech veřejných doprav-
ních prostředků apod. Letáčky
s informacemi jsou umístěny
nejen na tzv. policejních recep-
cích, ale např. i na úřadech,
v čekárnách lékařů apod. Cílem
této akce je předcházení trestné
činnosti, zapojení veřejnosti do
odhalování trestné činnosti i to,
aby lidé nebyli lhostejní k dění
ve svém okolí.

por. Mgr. Alice Musilová

Černá kronika

ZAČNÍ HRÁT RAGBY A PŘIJĎ MEZI NÁS!
Mladší žáci: 6 – 8 – 13 let: úterý 16–17.30, čtvrtek 16–17 hod.
Starší žáci: 14–15 let: úterý, čtvrtek 16.30–18 hod.
Kadeti: 16–17 let: pondělí, středa, pátek 16.30–18 hod.
Děvčata – ženy: pondělí, středa, pátek 16.30–18 hod.

Svoz dětí na zápasy z hřiště tam i zpět zajištěn klubem. 
JIMI RC Vyškov, areál Jana Navrátila, www.vyskov.rugby.cz


