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Dne 2. října to byly 4 smutné roky, co nám odešla
paní Zita Plesková.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Lenka, Patrik a Nelinka.
Všem, kteří na ni vzpomenou, děkujeme.

Dnes, 4 října 2012, by se dožil náš tatínek,
pan Zdeněk Grepl 100 let.
Nikdy nezapomenou
dcery Lenka a Romana s rodinami.

Dnes, 4. října 2012, jsou to 2 smutné roky, co od
nás odešla drahá manželka, maminka, babička
a sestra,
paní Jana Mistríková z Bučovic.
Velmi nám schází, ale v našich srdcích
a vzpomínkách zůstává.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Manžel Rudolf a děti s rodinami.

Dnes, 4. října 2012,  je to 10 let, co nás opustila
naše maminka, babička a sestra,
paní Jana Vincourková.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jana a Sylva.

Dne 5. října uplyne 15 let, kdy tragicky zahynul
náš syn
Radomil Vágner z Čechyně.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou a úctou
vzpomínají rodiče, sestra s rodinou a ostatní
příbuzenstvo.

Dne 7. října 2012 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí
pana Ing. Jaromíra Čecháka z Vyškova.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, prosím,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 8. října uplyne 100 roků od narození
pana Klementa Kudličky z Hamilton.
Stále vzpomínají
Děti a vnoučata.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 8. října by se dožil 92 let 
pan Oskar Navrátil.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Blanka a dcera Zdena.

Dne 8. října uplyne 20 let od úmrtí
pana Josefa Piňose z Vyškova, bývalého kuchaře
závodu Rostex.
Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte s námi.
Sv. Polišenský s rodinou.

Odešla jsi před 7 lety, jak osud si přál, ale
v našich srdcích, maminko, zůstáváš dál.
Dne 9. října by oslavila
paní Františka Stehlíková z Bučovic
své 70. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Čas plyne a nevrací co vzal. Vzpomínky na Tebe však zůstávají dál.
Dne 9. 10. by se dožil 80 let náš manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, 
pan Miloslav Krátký z Bučovic-Klobouček.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. 
Manželka a dcera Miloslava s rodinou.

Vzpomínky

Jiří Škrob (1958), Rousínov † 24. 9.
Ferdinand Procházka (1926), Račice † 24. 9.
Anna Přibylíková (1932), Hoštice † 25. 9.
Jiřina Hutařová (1923), Kučerov † 26. 9.
František Pahorecký (1928), Bučovice † 26. 9.
Mária Kozáková (1928), Slavkov u Brna † 26. 9.
Jan Dohnal (1926), Ivanovice na Hané † 27. 9.
Anna Bartoňková (1918), Vyškov † 27. 9.
MVDr. Jan Hilner (1925), Vyškov † 27. 9.
Vlasta Klíčová (1946), Bučovice † 27. 9.
Helena Obhlídalová (1923), Vyškov † 27. 9.
Anna Petříčková (1932), Pustiměřské Prusy † 28. 9.
Mjr. Jan Červinka (1928), Hodějice † 29. 9.
Jaroslav Plachý (1946), Slavkov u Brna † 30. 9.
Pavel Ingršt (1944), Bučovice † 30. 9.
Jaroslav Svobodník (1949), Dětkovice † 1. 10.
Tomáš Štrejt (1931), Pístovice † 1. 10.

Opustili nás

Kdy na fotbal       Kdy na fotbal

MSD
Vyškov–Otrokovice
Krajský přebor
Rousínov–Mutěnice
I. třída
Šaratice–Dobšice (so)
Ratíškovice–Slavkov u Brna (so)
Rohatec–Dražovice
Velké Pavlovice–Bučovice
I. B třída
Podolí–Rousínov B (so)
Ivanovice na Hané–Švábenice
Bohdalice–Tišnov (so)
Lovčice–Otnice
Kněždub–Křenovice
Okresní přebor
Pustiměř–Nesovice
Kobeřice–Lysovice
Letonice–Dědice
Pačlavice–Vážany nad Litavou
Vícemilice–FKD (10.00)
Brankovice–Slavíkovice (10.00)
Vyškov B–Radslavice (so)
III. třída skupina A
Pustiměř B–Chvalkovice na Hané
(13.00)
Rychtářov–Opatovice
FKD B–Švábenice B (10.30)
Kučerov–Dražovice B
Habrovany–Ježkovice
Bohdalice B–Komořany
Hoštice/Heroltice–Mor. Málkovice (so)
III. třída skupina B
Kroužek–Němčany (13.00)
Zbýšov–Heršpice

Letonice B–Hodějice (10.00)
Nížkovice–Bošovice
Křižanovice–Křenovice B
Slavkov u Brna B–Lovčičky (so 10.15)
Mouřínov–Velešovice
IV. třída skupina A
Kroužek B–Bohdalice C
Milonice/Uhřice–Opatovice B
Chvalkovice u Bučovic–Dědice B
Pačlavice B–Vícemilice (12.45)
Brankovice B–Račice
Hoštice/Heroltice B–Nesovice B
IV. třída skupina B
Kobeřice B–Lovčičky B (10.00)
Zbýšov B–Rašovice (10.00)
Nížkovice B–Otnice B (10.30)
Křižanovice B–Vážany n. Lit. B (13.00)
Šaratice B–Křenovice C
Velešovice B–Slavíkovice B
Dorost
SCM–MSDL U19
Vyškov–Hlučín U18 (10.15)
SCM U17
Prostějov–Vyškov (so 10.15)
SCM U16
Prostějov–Vyškov (so 12.30)
I. třída
Letonice–Otnice (so)
Slavkov u Brna–Tišnov (so 14.40)
Rousínov–Bučovice (12.15)
Okresní přebor
Křenovice–Mo. Málkovice (so 10.00)
Pustiměř–Křižanovice (so)
Brankovice–Hodějice (13.15)
Hoštice/Heroltice-Dražovice (10.00)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli 
7. 10. 2012 v 15.30 hodin.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ S PESTROU
PRACOVNÍ NÁPLNÍ?

CHCETE BÝT DŮLEŽITÝM ČLÁNKEM
DYNAMICKÉHO PRACOVNÍHO KOLEKTIVU?
HESTEGO a.s. perspektivní strojírenská společnost v současné době hledá

produktivního člověka na pozici:

TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ PODPORA
VÝROBY

VHODNÉ PRO ABSOLVENTA STŘEDNÍ ŠKOLY
Pracovní náplň:
• správa docházkové agendy
• spolupráce s personálním útvarem 
• spolupráce při inventarizaci majetku, nedokončené výroby
• zpracovávání statistických údajů (hodnotící tabulky a grafy apod.)
• zpracovávání písemných záznamů z porad a vedení administrativy dílen
• tisk a distribuce výrobních příkazů
• správa archívu výkresové dokumentace

Požadavky:
• úplné střední vzdělání, strojírenství výhodou
• znalost práce na PC (Word, Excel), znalost IS Helios výhodou
• schopnost týmové práce, ochota udělat vždy něco navíc
• velká samostatnost
• velká odolnost vůči stresu

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

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

Pozvánka do kina
Sokolský dům ve Vyškově
Od pátku 5. 10. do pondělí

8. 10. hrajeme českou novinku
CESTA DO LESA. Komedie
Tomáše Vorla je volným pokra-
čováním filmu Cesta z města.
Honza Marák (Tomáš Hanák)
dávno rezignoval na kariéru
„ajťáka“ a koupil chalupu na
konci malé vesnice, kde se zabyd-
lel se svoji ženou Markétou (Bára
Schlesinger), dcerou Anynou
(Anna Linhartová) a synem
Sayenem (Vojta Vovesný). Honza
pracuje v lese jako pomocný děl-
ník, spravuje cesty, oplocenky,
těží dřevo, pomáhá lesákům.
Markéta se živí masážemi
a alternativním léčením pacien-
tů, kteří za ní dojíždějí na cha-
lupu. Ktomu používá různé psy-
chotropní rostliny a houby, což

vede ke konfliktu se s protidro-
govou policií. Dcera Anyna
navštěvuje přespolní ZDŠ, kde
však stále propadá, protože se
toulá po lesích a místo z učebnic
se učí z přírody.

K filmu Cesta do lesa se
v sobotu 6. 10. v dopoledních
hodinách na Masarykově náměs-
tí uskuteční promo akce umělec-
ké skupiny „Posedlí“. Myslivec
Albert přijede se 4 m posedem
a z něj bude pouštět lesní hudbu
a ukazovat obyvatelům jejich
město z nové perspektivy. Mimo
atmosféry lesa, lesní hudby
amožnosti vylézt si na 4 metrový
kolos bude myslivec u svého
posedu nabízet zdarma sběratel-
ské karty s herci, kteří si zahráli
v novém českém filmu.

Slavkovská iniciativa smíření 2012
Slavkovská iniciativa smíření

vytváří prostor pro ekumenické
setkávání duchovních různých
křesťanských církví a denomi-
nací, představitelů kulturního,
občanského apolitického života
i široké veřejnosti. Jejím cílem je
přispět ke smíření mezi církvemi
imezi národy aspolečně navrátit
křesťanské hodnoty do vzájem-
ných vztahů mezi lidmi.

Letos proběhne již 17. setkání
Slavkovské iniciativy smíření.
Jak bývá zažitým zvykem, setká-
ní začíná pátečním koncertem
v Historickém sále zámku
a pokračuje sobotním seminá-
řem. Program je završen ekume-
nickou bohoslužbou. Letošní
téma iniciativy je „Rozhodnost
– biřmování a konfirmace.“

Páteční večer je vyhrazen kon-
certu komorního souboru Musi-
ca animae z Velkých Pavlovic.
Soubor byl založen roku 2000
anásledujícího roku se uskuteč-
nilo první vystoupení. Účinkuje

ve složení Jarmila Čadeni (var-
hany, klavír), Dagmar Osíčková
(zpěv), Zbyněk Bílek (trubka),
Jan Míchal (trubka, flétny, zpěv)
a spolupracuje se Žesťovým
kvintetem. 

Hlavním přednášejícím na
sobotním semináři bude prof.
Vladimír Smejkal – profesor
Masarykovy univerzity v Brně.

Ekumenické bohoslužbě
v Chrámu vzkříšení Páně bude
předsedat biskup Slezské církve
evangelické augsburského vy-
znání Jan Waclawek.
Program SIS 2012:

Pátek 5. 10. 19.00 hod. – kon-
cert v Historickém sále zámku
Slavkov-Austerlitz.

Sobota 6. 10. 10.00 hod. –
seminář Rozhodnost (biřmování
a konfirmace) v Rubensově sále
zámku.

14.00 hod. – ekumenická
bohoslužba v Chrámu vzkří-
šení Páně.

Vstup na akci je volný.

Týden sociálních služeb se blíží
Rok se sešel s rokem a blíží se

opět říjnový TÝDEN SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB ve dnech od
8. do 14. 10. s celostátním mot-
tem: „Aby se člověk cítil být člo-
věkem.“ 

Jako organizace se snažíme
toto motto naplňovat v běžném
denním provozu našich zařízení.
Na této cestě nám však význam-
ně pomáhají také jiné instituce,
s pomocí nichž našim uživatelům
můžeme zprostředkovat kulturní
a společenské vyžití i pocit sou-
náležitosti s přirozeným sociál-
ním prostředím. Všem takovým
organizacím bychom chtěli při
této příležitosti poděkovat za
spolupráci avyjádřit jim respekt
k jejich práci apřínosu pro starší
a znevýhodněné spoluobčany. 

Za účast na společenském

životě našich uživatelů patří náš
dík především Knihovně Karla
Dvořáčka ve Vyškově, Muzeu
Vyškovska, ZUŠ Vyškov, MěÚ
Vyškov, Městské polici ve Vyš-
kově, Hasičskému záchrannému
sboru JmK – ÚO Vyškov, AČR –
VÚ Vyškov adalším, kdo je ocho-
ten se na společenských, kultur-
ních a vzdělávacích akcích pro
uživatele SSV, p.o.  podílet.

Zvláštní poděkování bychom
chtěli vyjádřit organizaci ZOO
PARK s DINOPARKEM Vyškov
a jejímu řediteli panu Josefu
Kachlíkovi, díky němuž proběh-
la před prázdninami pro naše
uživatele nezapomenutelná akce
– návštěva Dinoparku. Příprava
a organizace takové velké akce
byla náročná, pan ředitel nám
však vyšel maximálně vstříc,

upravil pružně termín v závislos-
ti na počasí a neváhal osobně
dohlédnout apomoci při dopravě
našich uživatelů dinovláčkem
přímo od budovy Domova pro
seniory. Za jeho osobní angažo-
vaný přístup mu děkují i všichni
uživatelé, kteří se akce zúčastni-
li.

V rámci Týdne sociálních slu-
žeb si dovolujeme pozvat veřej-
nost na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍve všech zařízeních orga-
nizace SSV, p. o., který se bude
konat dne 10. 10. 2012 v době od
9.00 do 15.00 hod. Pracovníci
budou připraveni provést
návštěvníky po zařízení a zod-
povědět případné dotazy týkající
se chodu naší organizace.

Všechny zájemce srdečně vítá-
me.

Zábavy

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 5. 10. – DJ Boris TEAM
Sobota 6. 10. – DJ Radim Blažek

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA 
Každý pátek a sobotu hraje DJ

Edit a hosté.

POZVÁNKA DO MUZEA NA VÝSTAVU
Srdečně vás zveme na výstavu

Příběh kaple sv. Anny ve Vyškově,
jejíž autorkou je Mgr. Zdeňka
Jeřábková. Výstava bude k vidění
v sále Zámecká komora od 9. 10.
do 18. 11. 2012.

Kaple sv. Anny, nacházející se na
Dukelské ulici ve Vyškově, je pozo-
ruhodná sakrální renesanční stav-
ba z první poloviny 16. století, která
ani jako objekt sloužící nyní pro
kulturní účely neztratila své kouzlo
a atmosféru. V druhé polovině
20. století se dočkala několika
zasloužených oprav. V roce 2006
zrestaurování nástěnných maleb
a v roce 2012 dokončení oprav omí-
tek a výmalby. Seznamte se s ní…

CHCETE SI ZAZPÍVAT?
Smíšený pěvecký sbor SUŠIL

Rousínov hledá zájemce o sborový

zpěv, muže i ženy, věk nerozhodu-
je. Zkoušky jsou každé pondělí
v 18 hodin v malém sále Záložny
v Rousínově. Více na www.spssu-
sil.estranky.cz

KONCERT BAROKNÍ HUDBY
V sobotu 6. října v 16 hodin se

v bývalé synagoze na vyškovském
náměstí uskuteční benefiční kon-
cert barokní hudby v podání sou-
boru Brněnská Camerata. Koncert
se koná pod záštitou nadace Tři
brány.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK „MUŽI A ŽENY –
PARTNEŘI NEBO RIVALOVÉ“

Centrum pro rodinu Vyškov
srdečně zve na přednášky s bese-
dou. Vždy ve čtvrtek od 17.00 hodin
v prostorách Domu dětí a mládeže.
4. 10. Rozdíly v komunikaci mezi
muži a ženami, 18. 10. Manželské
mýty, 15. 11.Aby nás děti spojovaly
a ne rozdělovaly a 29. 11. Nezastu-
pitelná role otce v rodině. Více na
www.cprvyskov.webnode.cz.

POZVÁNKA NA COUNTRY VEČER
Restaurace Pohoda v Lulči vás

zve v sobotu 13. 10. 2012 na další
COUNTRY VEČER se skupinou
MERYLEN. Začátek ve 20 hodin.
Vstupné 60 Kč. Jste srdečně zváni.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět…
Dne 8. října oslaví své 60. narozeniny
paní Marie Přikrylová z Vyškova.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, životního
elánu, lásky, rodinné pohody a radosti z vnoučat
ze srdce přejí
manžel Ladislav, syn Petr s rodinou a dcery
Laďka a Iva s rodinami. Máme Tě moc rádi!

Blahopřání


