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Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 20. listopadu uplynulo již 7 roků, co nás opustil
náš milovaný manžel, otec a dědeček,
pan Petr Skřivánek.
S láskou vzpomíná
rodina Skřivánkova.

Dne 21. listopadu uplynulo 5 let od doby, kdy nás
navždy opustila naše maminka,
paní Nevjanka Madžarova.
S vděkem, úctou a láskou stále vzpomínají
synové a dcera s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 21.listopadu uplynulo 5 roků od úmrtí 
pana Miloslava Drábka z Hamilton.
Za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku po -
stát a vzpomínat.
Včera, 21. listopadu uplynul rok od úmrtí
pana Václava Přenosila.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Všechno, co jsme si na Tobě vážili a cokoliv jsme
na Tobě obdivovali trvá a potrvá dál v srdcích nás
všech.
Dnes, 22. listopadu, vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Radomila Šlampy.
S úctou a láskou stále vzpomíná
Renáta, děti a maminka.

…na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, ta bytost
nejdražší, to byla maminka.
Dne 23. listopadu uplyne 20 dlouhých roků, kdy
odešla beze slůvka rozloučení naše maminka
a babička
paní Anna Beutlová.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

V pátek, 23. listopadu 2012 by se dožila 100 let
naše maminka, babička a prababička
paní Anna Plhalová, roz. Drnovská.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují
dcera Marie, synové Jaroslav a Dominik s rodina-
mi.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 23. listopadu 2012 si připomeneme 3. výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Karla Müllera z Vyškova.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje 
manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 25. listopadu  2012 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí mého syna a otce,
pana Ing. Miloše Žočka z Rousínova.
Všem, kteří ho měli rádi a vzpomínají s námi, děku-
je
maminka a synové Miloš a Martin.

Najednou už tu Pepík není, nedal nám sbohem,
ani žádné rozloučení. Odešel náhle, nikdo to neče-
kal, osud tak chtěl, proč jsi to uspěchal? Zapalme
svíce, kdo jsme ho milovali, vzpomeňme na hezké
chvíle, jenž jsme s ním prožívali.
Dne 26. listopadu vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí
Pepíka Ambroze, řezníka z Odrůvek. 
S láskou vzpomíná
Jana s rodinou.

Vzpomínky

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

dne 16. listopadu 2012 naposledy rozloučit s
paní Stanislavou Trávníčkovou.

Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.
Manžel a děti s rodinami.

Děkujeme všem za projevení úcty
panu Milanu Hlaváčkovi

účastí při jeho posledním rozloučení s tímto světem.
Rodina Hlaváčkova.

Děkujeme za profesionální přístup a nasazení všech sil
o záchranu života

pana Milana Hlaváčka
týmu pracovníků Chytré lékárny Kojál, záchranné službě

včetně pracovníků vyškovské nemocnice a všem ostatním, kteří
se do záchrany o život našeho manžela, tatínka a dědečka

zapojili.
Rodina Hlaváčkova.

Dne 20. listopadu oslavila naše maminka
paní Hana Řezníčková 60 roků života.
Boží požehnání, zdraví a vše nejlepší do dalších
let přejí
synové Jarek a Pepa s rodinami.

Dne 23. listopadu 2012 oslaví 90. narozeniny 
pan Jan Smetana z Vyškova.
K tomuto významnému jubileu mu přejí hodně
štěstí, zdraví a rodinné pohody
manželka Miluška, dcera Jana a synové Ivan
a Milan s rodinami.

Ludmila Zukalová (1928), Olšany † 14. 11.

Růžena Heimerlová (1933), Švábenice † 14. 11.

Anastazie Suchá (1924), Luleč † 17. 11.

Jiří Žváček (1946), Ivanovice na Hané † 17. 11.

PaedDr. PhDr. Mgr. Vladimír Krejčí (1932), Dědice † 18. 11.

MUDr. Richard Gottvald (1928), Vyškov † 18. 11.

Marie Řičánková (1932), Hodějice † 18. 11.

Marie Ševčíková (1933), Orlovice † 19. 11.

Vlasta Svobodová (1921), Račice † 19. 11.

Marie Tynklová (1956), Brankovice † 19. 11.

Opustili nás

Blahopřání

Lohmann & Rauscher, s. r. o., dceřiná společnost nadnárodního koncernu,

zabývající se výrobou a prodejem zdravotnického materiálu, kosmetiky

a hygienických potřeb, přijme nového spolupracovníka / spolupracovnici 

na posílení našeho týmu ve Slavkově u Brna na pozici

DISPONENT/-KA

Požadujeme:    vzdělání min. SŠ

                        velmi dobrá znalost NJ slovem i písmem 

                        znalost AJ výhodou 

                        počítačová gramotnost MS Office, SAP výhodou

                        zkušenosti s řízením výroby nebo s plánováním materiálu výhodou 

                        komunikativnost, flexibilita, schopnost řešit problémy

Nabízíme:        trvalé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí

                        pracovní náplň v mladém dynamickém týmu

                        motivující odměňování 

Pokud tento inzerát vzbudil váš zájem, zašlete laskavě písemný životopis v ně-

meckém jazyce do deseti dnů od zveřejnění inzerátu na adresu:

Lohmann & Rauscher s. r. o.

Bučovická 256

684 01 Slavkov u Brna

eva.schroederova@cz.lrmed.com

tel.: 544 425 681

Jiráskova 3, Vyškov (nad gymnáziem)

ŠEK NA 600 Kč
PŘI JEDNORÁZOVÉM NÁKUPU NAD 3 000 Kč
AKCE PLATÍ NA KOBERCE A PVC SKLADEM

PLATNOST AKCE DO 30. 11. 2012

Oblastní charita Vyškov informuje
Vánoční balíčky pro děti na Ukrajinu

I letos se Oblastní charita Vyš-
kov připojuje k projektu Arcidie-
cézní charity Olomouc – Vánoční
balíčky pro děti na Ukrajinu.
V případě, že se jednotlivci nebo
rodiny rozhodnou připravit
vánoční balíček, nahlásí svůj
zájem na Oblastní charitě Vyškov,
která jim přidělí konkrétní dítě.
Jedná se o jednorázové osobní
obdarování, ze kterého nevyplývá
žádný dlouhodobý závazek ani
pro jednu ze stran. Každý balíček
je vhodné zabalit do vánočního
papíru a opatřit jménem a pří-
jmením dítěte, pro které je balíček
určen (pokud možno azbukou).

Balíček musí obsahovat pouze
nové věci, např. oblečení, školní
potřeby, hračky, sladkosti v ori-
ginálních obalech a přání v ceno-
vé hodnotě cca 1000 Kč
(+/–100 Kč). Připravené balíčky
dopravte nejpozději do 12. 12.
2012 do kanceláře Oblastní cha-
rity Vyškov, Morávkova 745/1a,
Vyškov-Dědice, nebo osobně do
13. 12. 2012 na Arcidiecézní cha-
ritu Olomouc, Křížkovského 6.
Následně poputují balíčky na
Ukrajinu na místo určení tak, aby
tyto děti dostaly dárky včas
(Vánoce na Ukrajině začínají
6. 1.).

Slavkovské bojiště opět ožije
Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě pro-

běhne ve Slavkově a na slavkovském bojišti ve dnech 30. listopadu – 2. prosince
2012. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon
(14.00), za účasti cca 900 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl; večerní
defilé s přehlídkou a ohňostrojem ve Slavkově u Brna (19.30); a nedělní pietní akt
na Mohyle míru, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (10.30).
Bitevní ukázka pod Santonem

Letošní bitevní ukázka v pro-
gramu vzpomínkových akcí 207.
výročí bitvy u Slavkova proběhne
na tradičním místě pod Santonem
u obce Tvarožná, 1. prosince 2012
od 14 hodin. Zúčastní se jí na 900
„vojáků“ v uniformách armád
Francie, Varšavského vévodství,
Rakouska, Ruska a Saska, na 60
koní a 15 děl. Účastníci přijedou
kromě České republiky také ze Slo-
venska, Polska, Rakouska, Němec-
ka, Francie, Belgie, Itálie, Maďar-
ska, Ruska a Rumunska.

Vstup do hlediště bitevní ukázky
bude zdarma. Vstupenky na tribu-
nu lze zakoupit v předprodeji na
www.ticketstream.cz.

Program a podrobnější informa-
ce budou průběžně zveřejňovány
na serveru www.austerlitz.org.

Program: 
Čtvrtek 29. listopadu 2012 – Zámek

Slavkov-Austerlitz 19.00 koncert
o. p. s. Mohyla míru – Austerlitz

Pátek 30. listopadu 2012 – Podolí
17.30 ohně na Žuráni; Jiříkovice
18.00 Jiříkovické ohně

Sobota 1. prosince 2012 – Šlapanice
8.00–11.00 Burza militárií v orlov-
ně, Masarykovo nám. 2; Tvarožná,
pod Santonem 14.00–15.30 rekon-
strukce bitvy tří císařů; Slavkov
u Brna 19.30 defilé vojsk zakon-
čené ohňostrojem (20.00)
9.00–21.00 tradiční řemeslný
a vánoční jarmark; Zámek Slav-
kov-Austerlitz 9.00–17.00 kostý-
mované prohlídky zámku s Napo-
leonem, běžné prohlídky zámku
a podzemí

Neděle 2. prosince 2012 – Prace,
Mohyla míru 10.30–11.00 pietní
akt; Blažovice 14.00 Pobožnost za
padlé u Boží muky pod Starými
vinohrady; Slavkov u Brna 30. lis-
topadu–2. prosince; Vojenská leže-
ní Stará pošta pozořická, Křeno-
vice, Tvarožná; Zámek
Slavkov-Austerlitz 9.00–17.00
prohlídky zámku a podzemí

Změna programu vyhrazena.

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 23. 11. – PEEJAY
Sobota 24. 11. – Radim Bla-

žek – RÁDIO JIH

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

U PRCKA:
Pátek 23. 11. a Sobota 24. 11.

2012 – DISCO - akce MON-
STER + VODKA - DJ GEORGE

ROCK PUB B-29:
Pátek 23. 11. – ROCKOVÝ

VEČÍREK – akce: Fernet Stock
„ZETKO“ – čekají na vás pěkné
výhry

Sobota 24. 11. – HIP HOP IN
DA WYSCHKOF – akce: Kofča
s rumem za 3 pětky

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava betlémů 1. a 2. 12. 2012

od 14 hod. v Eurotělocvičně Dra-
žovice, v sobotu 1. 12. bude probí-
hat od 14 hod. i řemeslný jarmark
a Mikulášská nadílka. Vstupné je
dobrovolné. Srdečně vás zvou po -
řa datelé.

VÝSTAVA MODELŮ
Modelářský kroužek při školním

praporu Vojenské akademie ve Vyš-
kově s klubem leteckých modelářů
Podlipák, HKPM Prostějov a MK
Křenovice zvou všechny příznivce
letectví a modelařiny na předvá-
noční výstavu rádiem řízených
modelů letadel a plastikových
modelů, která se bude konat ve
dnech 11. a 12. prosince 2012 ve
vestibulu společenského klubu
kasáren. Výstava bude otevřena
vždy v době od 9 do 18 hodin.

MC RADOST ZVE
V úterý 27.11. budeme v MC

Radost vyrábět plstěné náušnice
na prodej na vánoční trhy. Sejdeme
se v 17.30 hod. Doneste si s sebou
nepoužitou vysokou houbičku na
nádobí, dobrou náladu, trpělivost

a chuť tvořit. Naučíte se jak na to
a dostanete speciální jehlu k výro-
bě plstěných ozdob. Je potřeba se
do pondělního večera přihlásit na
e-mail veru.omastova@seznam.cz.
Cena 30 Kč.

POZVÁNKA NA TRHY NA LETIŠTI
V neděli 25. 11. se na letišti ve

Vyškově konají prodejní a farmář-
ské trhy. Jste srdečně zváni.

ZUMBA S MÍŠOU
Zumba s Míšou – pondělí 19.00

Rostěnice, úterý 18.00 Račice,
čtvrtek 18.30 Bukovinka. Více
informací na www.zumbasmi-
sou.wbs.cz

ZUMBA PARTY s Míšou – 24.11.
2012, Sokolský dům Račice od
16–18 hod. Rezervace a více infor-
mací na www.zumbasmisou.wbs.cz

MIKULÁŠSKÝ TRH 
Město Ivanovice na Hané zve na

MIKULÁŠSKÝ TRH s doprovod-
ným programem, který se koná
v sobotu 1. 12. 2012 od 9 do 12 hodin
na ivanovickém náměstí.

Doprovodný program:
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTA-

VA od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do
15.30 hod. v malém sále kulturního
domu. Na výstavě můžete zhléd-
nout dekorativní perník, ručně
vyráběné svíčky, glycerinová mýd-
la, výrobky z medu, šperky, dřevěné
vánoční ozdoby, dřevěné hračky
a další.

DIVADELNÍ POHÁDKA – Sně-
huláci a popletený anděl v podání
DHO Prostějov od 14.00 hod. v kul-
turním domě. Předprodej vstupe-
nek na pohádku v Městské
knihovně Ivanovice na Hané, tel.
517 363 397.

ČERTOVSKÉ HRY od 16.00 do
17.00 hod. na Palackého náměstí.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU v 17.00 hod. na Palacké-
ho náměstí – Předvánoční troubení
z kostelní věže, Adventní pásmo
žáků ZŠ, Příchod svatého Mikuláše
s družinou.

Občerstvení a čerstvé zabijač-
kové speciality zajištěny. Vstup na
trh volný.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA STATKU
V sobotu 24. 11. bude zahájena

v zooparku Vyškov na statku pro-
dejní výstava betlémů Jaromíra

Kotisy a Karla Ševčíka. Výstava se
koná do 15. 12. Otevřeno denně od
9 do 16 hodin. Dne 1. 12. – akce
KULÍŠKÁRNY od 15 hodin, dne
15. 12. akce VÁNOCE NA STATKU
od 15 hodin.

SLAVKOVSKÝ ZÁMEK JE OTEVŘEN
I PO SKONČENÍ SEZONY

Zámek Slavkov-Austerlitz je pro
návštěvníky stále otevřen. V listo-
padu je otevřeno každý den kromě
pondělí, a to od 9.00 do 16.00 hodin.
Můžete navštívit klasické prohlíd-
kové trasy, výstavy, nebo se jedno-
duše projít krásným zámeckým
parkem, který se na podzim zbarvil
do červeno-žluté barvy.

Zavíráme až 9. prosince 2012, do

té doby jste zde vítáni s otevřenou
náručí. Neváhejte a zpestřete si
návštěvou Slavkova podzim!

Prohlídkové trasy: – Historické
sály – Historické salonky – Podze-
mí.

Výstavy: – „Okamžiky“: obrazy
Marisy Ivany Fily, – „Musaion“:
výstava k 90. výročí založení slav-
kovského muzea.

Společenské akce: – 1.–2. 12. 2012
– Vzpomínkové akce k 207. výročí
bitvy u Slavkova, – 8. 12. 2012 –
Vánoce se slavkovskými školami.

KONCERT U KOLEJKŮ
Koncert kapely Suva Duajer +

Kusá radost, 23. 11. ve 20 hod.
u Kolejků ve Vyškově.


