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František Burda (1957), Vyškov † 3. 12.
Ladislav Musil (1961), Dědice † 4. 12.
Anna Palečková (1924), Hostěrádky-Rešov † 5. 12.
Marie Grycová (1930), Vyškov † 6. 12.
Marie Vašíčková (1926), Bošovice † 6. 12.
Emil Knap (1943), Ivanovice na Hané † 7. 12.
Marie Horáková (1932), Vyškov † 8. 12.
Marie Bayerová (1940), Slavkov u Brna † 9. 12.
Libuše Jetelová (1926), Hrušky † 10. 12.
Jindřiška Brychtová (1950), Bošovice † 10. 12.
Pavel Masař (1949), Milešovice † 10. 12.

Opustili nás

MŮŽETE SE POCHLUBIT ÚSPĚCHY NA
POLI STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE?
MODERNÍ STROJÍRENSKÁ FIRMA S VELKÝM

PORTFOLIEM ZAJÍMAVÝCH VÝROBKŮ

hledá

TECHNOLOGA
s prokazatelnými výsledky v oblasti strojírenství

Výsledkem vaší práce budou rychle a kvalitně zpracované
technologické postupy k jednotlivým zakázkám, které
povedou k optimalizaci stávajících technologických procesů
ve výrobě. Budete úzce spolupracovat s konstrukcí
a obchodním oddělením při ověřování technologičnosti
konstrukce nových výrobků a při jejich naceňování.

Našimi zákazníky jsou světové jedničky v oblasti obráběcích
strojů a elektrotechnického průmyslu.

Můžete pracovat v režimu pružné pracovní doby a využívat
zajímavé benefity a hodnotné profesní vzdělávání, které naše
firma zaměstnancům poskytuje. Můžete se těšit na práci
s moderním zařízením a kvalitním softwarovým vybavením.

Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti
a dynamických procesů, přihlaste se do výběrového řízení na
tomto kontaktu:

Romana Sobotková, personalistka, tel.: 517 321 368,
e-mail: sobotkova@hestego.cz

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
VÁNOČNÍ KONCERT V PUSTIMĚŘI

Pro velký ohlas v loňském roce
připravil Obecní úřad v Pustiměři
i letos Vánoční koncert s famózním
trumpetistou Vlado Kumpanem
a jeho muzikanty. Zpívat budou
Boženka a Zdeněk Baťkovi.

Jako čestný host byl na koncert
pozván Dominik Trávníček,
významná hudební osobnost Vyš-
kovska, který se letos dožil krás-
ných 85 roků.

Vánoční koncert se koná ve
čtvrtek 20. prosince v 17 hodin
v sále sokolovny. Předprodej vstu-
penek v pracovní dny na Obecním
úřadě v Pustiměři, cena 200 Kč.
Bližší informace na tel.:
517 357 281, 517 357 278.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V KC
Jménem organizací Křesťanské-

ho centra Vyškov vám přejeme
pokojné vánoční svátky a požeh-
naný rok 2013. Srdečně vás zveme
na následující vánoční setkání
v Křesťanském centru, Lípová 2.
Dne 16. 12. od 15.30 hodin vánoční
besídka pro děti a dospělé. Součástí
programu jsou vánoční písně, tanec
dětí, minidivadélko a malý dáreček.
Dne 23.12. od 9.30 hodin se koná
vánoční bohoslužba. Kontakt:
www.ac.vys.cz, mob. 739 600 007 

VÁNOČNÍ KONCERT V ROUSÍNOVĚ
Smíšený pěvecký sbor Sušil zve

všechny své příznivce na VÁNOČ-
NÍ KONCERT, který, jako vždy
v tuto dobu, se uskuteční ve středu
26. 12. 2012 v 16 hodin v chrámu
sb. Maří Magdaleny v Rusínově.

COUNTRY VEČER V LULČI
Restaurace Pohoda v Lulči vás

zve na další COUNTRY VEČER se
skupinou MERYLEN. Pátek 28. 12.
od 20 hodin. Vstupné 60 Kč. Rezer-
vace na tel.: 736 473 838.

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
V sobotu 15. 12. jste srdečně zvá-

ni na SETKÁNÍ S BIOTRONI-
KEM. Tomáš Pfeiffer odpovídá na
písemné i ústní dotazy. Přednáška
se uskuteční v Besedním domě ve
Vyškově od 13 hodin. Další info na
www.dub.cz

VÁNOČNÍ KONCERT V DRNOVICÍCH
Osvětová beseda Drnovice o. s.

a Římskokatolická farnost Drno-
vice vás srdečně zvou na

Vánoční koncert
Účinkují: Martino Hammerle-

Bortolotti – zpěv,  doc. Mgr. Šárka
Králová – hudební doprovod   

Kostel sv. Vavřince Drnovice,
čtvrtek 27. 12. 2012 v 18 hodin.

Výtěžek ze vstupného dobro -
volného bude věnován na opravu
reliéfu nad chrámovým vcho-
dem.

VLČNOVJANKA V DRNOVICÍCH
OÚ DRNOVICE vás srdečně zve

na vánoční koncert slovácké kro-
jované dechové hudby VLČNOV-
JANKA Kulturní dům Drnovice.
Úterý 18. 12. 2012 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 14. 12. – HOBIT

MOVIE NIGHT – Dojděte
v převleku za hobita! Filmový
trhák je v kinech a jen v Pekle
vám rozdáváme zdarma vstu-
penky na hobita – DJ Corona –
Oldřich Hróza

Sobota 15. 12. – NAROZENI-
NOVÁ PARTY – TOP AKCE:
kdo má v prosinci narozeniny,
dostane láhev 0,7 l SEKTU /
nebo nealko MOJITO (platí do
23 hod.). Vstup od 18 let – DJ
Radim Blažek.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

U PRCKA:
Pátek 14. 12. a Sobota 1. 12.

2012 – DISCO – Disko RUM +
COLA – DJ ZILVAR

Sobota 15. 12. – Disko RUM
+ COLA – DJ GEORGE

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V DOBROČKOVICÍCH

SDH a OÚ Dobročkovice srdeč-
ně zvou na Vánoční výstavu, která
se uskuteční v sobotu a v neděli 
15.–16. 12. 2012 vždy od 15.00 do
18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Vlaďky Boronkajové Judasové

nazvanou ZRCADLA ŽIVOTA od
1. do 19. prosince 2012 v přísálí
kina ve Vyškově, otevřena vždy půl
hodiny před začátkem představe-
ní.

NA SILVESTRA DO HODĚJIC
TJ Sokol Hodějice pořádá Sil-

vestr 2012. Začátek ve 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje hudební
skupina BENNY-Q. Předprodej
vstupenek a místenek od 14.00 hod.
na sokolovně. Srdečně vás zvou
pořadatelé.

VÁNOCE NA STATKU
ZOO PARK Vyškov 15. 12. 2012

akce začíná v 15.00 hodin
Program:
Vánoce na hanáckém statku

navštíví se svým programem žáci
a učitelé Základní umělecké školy
ve Vyškově.

Statek provoní atmosféra Vánoc,
vyzkoušíte si tradiční vánoční zvy-
ky, budete si moci vyrábět ozdoby
na stromeček i na vánoční stůl,
nazdobíme perník...

Ochutnávky vánočních dobrot
16.30. „Živý hanácký betlém“

v podání národopisných souborů
Klebetníček a Trnka. 

BETLÉMY NA POHLEDNICÍCH
Vlastivědné muzeum Švábenice

uVyškova vás zve na novou výstavu
s vánoční tématikou s názvem Bet-
lémy na pohlednicích ze začátku
20. století do dnešní doby. Výstava
je přístupná každou neděli a svátky
od 2. prosince 2012 do 10. února
2013. Otevřeno vždy v neděli odpo-
ledne od 14 do 17 hodin. Příleži-
tostně můžete zhlédnout rozšířené
stálé expozice Vlastivědného i Kos-
telního muzea. (Muzea jsou otevře-
na vždy v době konání výstav nebo
po ohlášené domluvě se správcem
muzea. Vstupné dobrovolné, jste
srdečně zváni.

BAZÁREK ZIMNÍHO OBLEČENÍ
A SPORTOVNÍCH POTŘEB

Občanské sdružení při ZŠ Vyš-
kov, Letní pole vás srdečně zve na
bazárek zimního oblečení a spor-
tovních potřeb, který se koná ve
školní jídelně ZŠ Letní pole v sobo-
tu 15. 12. 2012 od 9.00–12.00 hod.
Příjem oblečení a potřeb v pátek
14. 12. 2012 od 15.30 do 18.00 hod.
Zbavte se nepotřebného a získejte
výhodně potřebné. Více na
www.oszsletnipole.estranky.cz.

TANEČNÍ SKUPINA INSIDE
V DRNOVICÍCH

Dne 21. 12. 2012 vystoupí v kul-
turním domě v Drnovicích taneční
skupina Inside se svým tanečně
divadelním projektem. Jedná se
o spojení street dance, živé hudby,

profesionální projekce a divadel-
ního prostředí.

Celý IN-SI-DE The Cirque spo-
juje jedno téma. Street dance je jed-
ním z nejkrásnějších a nejdostup-
nějších uměleckých prostředků,
kterými lze vyjádřit pocity i vztahy
současnosti.

Akce začíná v 19 hodin. Cena
190 Kč. Info: www.in-si-de.cz.

VÝSTAVA HRAČEK V BUČOVICKÉM
MUZEU

Srdečně vás zveme do Muzea
Bučovice, které na letošní Vánoce
připravilo dárek především dětem.
Je to výstava hraček ze sbírek
Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně Hračky ze staré půdy, která
byla zahájena vernisáží v úterý 
4. prosince a potrvá do 13. 1. 2013. 

Svým návštěvníkům nabídne
široký soubor hraček od konce 
19. století po současnost. Důležité
místo zde bude mít soubor hraček
ze sbírky akademické malířky
Marie Fischerové-Kvěchové
(1894–1984), známé ilustrátorky
dětských knížek a autorky stále
oblíbených malovaných papíro-
vých betlémů. Návštěvníci výstavy
zde tak budou moci spatřit velký
soubor panenek a loutek domácí,
evropské i mimoevropské proveni-
ence, sbírku zvířátek z rozličných
materiálů, krojované panenky
z různých regionů naší republiky
i ze zahraničí. A chybět nebudou
ani pokojíčky pro panenky
a doplňky do nich, mezi nimi porce-
lánové i kovové nádobíčko, které
bylo určeno jak pro malé panenky,
tak pro první kuchyňské pokusy
samotných holčiček.  Vystaveny
budou také dřevěné lidové hračky
ze známých center jejich výroby na
konci 19. století, výrobky z dílen
ÚLUV a také hračky ze sbírky zlín-
ského publicisty a sběratele Ladi-
slava Rutteho (1883–1967). Výstava
je určena návštěvníkům všeho
věku: těm malým ukáže, jak dříve
hračky vypadaly, těm starším dá
možnost zavzpomínat. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

MUZEUM VYŠKOVSKA 
ZVE NA VÝSTAVY

• v galerii Ve věži pokračuje do
30. 12. 2012 výstava obrazů Svato-
pluk Souček – malíř, kreslíř, muzej-
ník

• do 6. 1. 2013 bude v Zámecké
komoře probíhat výstava obrázků
Elišky Peroutkové s vánoční téma-
tikou nazvaná Cestou dlouhou
k vánoční hvězdě putujeme

• do 6. 1. 2013 se bude ve Velkém
výstavním sále konat výstava sta-
rých hraček sběratelů Kamily
Kubáškové a Jiřího Štěrby
s názvem V království hraček

• v malé galerii Orion bude od 
2. do 30. 12. 2012 k vidění výstava
fotografií s historickou tématikou
s názvem Rakouské a ruské jednot-
ky 1805–1809 proti Napoleonovi,
jejichž autorem je Ladislav Mad-
lenák

• Adventní muzejní dílničky
jsou určeny pro děti s doprovodem,
které si chtějí zkusit vytvořit své

vlastní vánoční ozdoby z tradičních
materiálů a dozvědět se něco zají-
mavého o lidových vánočních zvy-
cích. Připravili jsme je na úterý 
18. prosince 2012 vždy v 9.30
a 15.00 hodin ve velkém výstavním
sále. Vstupné je 30 Kč (doprovod
zdarma), v ceně je prohlídka výstav
V království hraček a Cestou dlou-
hou k vánoční hvězdě putujeme.

POZVÁNKA NA TRHY NA LETIŠTI
V neděli 16. 12. se na letišti ve

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

KLUB MAMINEK
Srdečně zveme všechny mamin-

ky s dětmi na naše pravidelná
setkání každou středu od 9.30
hodin v moderním prostředí Křes-
ťanského centra Vyškov, Lípová 2.
Pro děti máme připraven zajímavý
program (písničky, hry, cvičení,
pohádky…) a maminky mohou zís-
kat nová přátelství. Kontakt:
www.kmvyskov.webnode.cz, mob.
739 324 545

MEDITAČNÍ SAHADŽA JÓGA
Přijďte si vyzkoušet jednodu-

chou meditaci. Zbavíte se stresu
a dosáhnete stavu vnitřního klidu.
Každý čtvrtek od 18 do 19 hodin
v DDM Vyškov, Brněnská 7. Vstup
zdarma. www.nirmala.cz

Čas plyne, jen vzpomínky nám zůstávají.
Dne 7. prosince jsme vzpomněli nedožitých
62. narozenin mého syna,
pana Stanislava Holzera.
Všem, kteří mu s námi věnovali tichou vzpomínku,
děkuje 
maminka a sourozenci.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 14. prosince 2012 by se dožila 
paní Boženka Fürstová ze Lhoty 100 roků.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Božek se svojí rodinou.

Dne 14. prosince by se dožil 60 let
pan Vladimír Jurůj z Račic.
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi za vzpomínku
děkuje
rodina Jurůjova.

Ti, které jsme milovali, zůstávají navždy součástí
našeho života.
Dne 15. prosince 2012 vzpomeneme 2. výročí, co
nás opustila naše maminka, babička a manželka,
paní Helena Doleželová.
S láskou stále vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Dne 17. prosince by se dožil 80 let náš pradědeček,
dědeček, tatínek a manžel,
pan Rudolf Zajac.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje
rodina.

Dne 18. prosince 2012 vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
paní Jany Václavíkové z Vyškova.
Stále vzpomíná 
manžel, syn a dcera s rodinami.

Dne 18.prosince 2012 tomu bude 15 let, co nám
navždy odešel milovaný manžel, tatínek
a dědeček,
pan MUDr.Vladislav Ambroz, odborný lékař.
S láskou a smutkem vzpomíná 
rodina.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Vzpomínky

K Tvým padesátinám
Krásné narozeniny, hodně zdraví, štěstí, lásky
a žádné vrásky. Ať se Ti splní všechno krásné
o čem se Ti zdá. Přejí
já i já…..

Blahopřání

Střelba ze vzduchovky, bub-
nování na africké bubny nebo
bojová hra. To jsou jedny z mno-
ha aktivit, které si mohli vyzkou-
šet účastníci zážitkové soboty
nazvané Otec a syn, jež na první
prosincovou sobotu připravil
Dům dětí a mládeže Vyškov ve
spolupráci s Centrem pro rodinu
Vyškov.

Dopoledne se všichni sešli na
domě dětí, seznámili se, zahráli
si různé hry, zastříleli ze vzdu-
chovek, synové si vyzkoušeli bub-
nování na africké bubny, zatímco
tatínkům se věnoval psycholog
Mgr. František Zakopal.

Po výborném obědě všichni,
v různých časových etapách,
vždy otec a syn, vyrazili do ulic
města Vyškova, kde si mohli
vyzkoušet svoji spolupráci. Tam
pro ně totiž byla připravená out-
doorová hra, která prověřila
jejich schopnost spolupráce,
bystrost a logické myšlení. Měli
za úkol rozluštit tajemný perga-

Otec a syn - chlapi sobě
men a zjistit, kde se ukrývá
poklad. Všichni účastníci přišli
z venku lehce zmrzlí, ale spoko-
jení, s tím, že našli 10–12 znaků
k rozluštění pergamenu. Všichni
luštili velice pilně a svědomitě. 

Na závěr jsme se přesunuli na
bowling, po kterém jsme odpo-
lední hru vyhodnotili a předali
poklad, který si všichni spraved-
livě rozdělili. Nutné je také
dodat, že účastníci vyplnili
dotaz níky, ze kterých jednohlas-
ně vyplývá, že se jim akce velice
líbila atěší se na její další ročník,
který by měl trvat nejlépe celý
víkend ☺

Milé dámy, pokud se vám zdá
nespravedlivé, že akce byla urče-
ná jen pro chlapy, máme pro vás
dobrou zprávu. V březnu 2013 již
podruhé, vzhledem k velkému
ohlasu, plánujeme uspořádat
akci Mámy a dcery. Takže se pro
změnu budeme těšit zase na něž-
nější pohlaví…

Za pořadatele Petra Daňková

Pavlačový dům v Albrechtově ulici
zbourá firma na začátku příštího roku

Vyškov – Demolice problémového pavlačového domu v uli-
ci Albrechtova 24 se uskuteční v polovině ledna příštího
roku. Vítězná firma, která vzešla z výběrového řízení, začne
s demolicí 14. ledna 2013.

Demolice domu by měla
proběhnout rychle, v řádu
několika dnů. Závěrečné
úpravy celého prostranství se
uskuteční v jarních měsících,
kdy dojde k vysázení zeleně
a osazení prostoru lavičkami.

V současné době již v domě
nejsou žádní nájemníci. Do
konce roku je však nutné
vyklidit jeho prostory (sklepy,
půda, byty), celý objekt bude
před zahájením demolice
zabezpečen oplocením. Před-
pokládané náklady na zbou-
rání domu jsou v částce 950
tisíc korun. Původně chtěla
vyškovská radnice k demolici
domu přistoupit ještě v letoš-
ním roce. Kvůli problémům

s dohledáním majitelů někte-
rých plynoměrů a elektromě-
rů však nakonec došlo k posu-
nutí termínu. 

Město se původně snažilo
dům stojící na rohu Albre-
chtovy a Žižkovy ulice nabíd-
nout případným zájemcům,
kteří by jej mohli zrekon-
struovat a smysluplně využít.
Zájem však byl prakticky
nulový. Po neúspěšném poku-
su o prodej domu rozhodla
Rada města Vyškova o jeho
demolici. Zbouráním domu se
vyřeší nejen jeho žalostný
stav, ale i dopravní závada,
kterou objekt v těchto místech
způsobuje.

Tady mohl být váš inzerát…

Proto neváhejte
a kontaktujte

redakci Regionu:

517 342 756,
517 344 688




