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Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli
naposledy rozloučit dne 26. července
s panem Rostislavem Plhalem.
Děkujeme také za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka a dcery s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne
3. srpna 2012 přišli naposledy rozloučit
s paní Marií Lautierovou.
Děkujeme také za květinové dary a upřímná slova soustrasti.
Truchlící rodina.

Černá kronika
Koupaliště lákají zloděje
Věci lidí toužících po svlažení

těla v bazénech na koupalištích
nebo u jiných vodních ploch
v posledních dnech lákají zloděje.
Jen během středy 1. srpna poli-
cisté na Vyškovsku vyjížděli ke
dvěma takovým krádežím. Bez
dámského horského jízdního kola
se vrátila domů žena, která se
vydala kolem poledne vykoupat
se do venkovního plaveckého
areálu ve Vyškově. Kolo nechala
uzamčené lankovým zámkem.
Ani to však zloděje neodradilo
a kolo ukradl. Ženě tak způsobil
škodu za víc jak 12 tisíc korun.

O moc lépe nedopadl ani muž,
který si pro osvěžení těla vybral
vodu na koupališti v Lulči.
V době, kdy se koupal, mu někdo
vzal batoh, který nechal u deky.
Přišel tak i o peněženku, peníze,
doklady a také tričko. Škoda
byla vyčíslena na téměř 3 tisíce
korun.

Někdo naboural zábradlí mostu
Dosud neznámý šofér v době

od 25. června do 9. července
poškodil kovové zábradlí mostu
přes potok v obci Vítovice na
Vyškovsku. Řidič musel projet
směrem od Viničných Šumic ke
Královopolským Vážanům. Při
jízdě po mostě narazil do kovo-
vého zábradlí. Vyškovští dopravní

policisté žádají případné svědky
této nehody, aby se s jakoukoliv
informací týkající se uvedené
události obrátili na bezplatnou
tísňovou linku 158 nebo na čís-
lo 974 639 250(251).

Známý lapka za naftu neza-
platil.

Vyškovští policisté v těchto
dnech odhalili totožnost řidiče,
který letos na jaře natankoval na
benzínové čerpací stanici v Pus-
timěři do osobního auta Renault
Laguna přes 35 litrů nafty a ujel
bez zaplacení. Způsobil tak škodu
za 1 500 Kč. Policistům se poda-
řilo díky záznamu z benzínky
pachatele najít. Byl jím dvaatři-
cetiletý muž a jak se ukázalo,
s majetkovou trestnou činností už
měl v minulosti svoje zkušenosti.
Za krádež byl totiž již jednou
odsouzen.

Ukradl slunečník
Rozložitý slunečník před jed-

nou ze slavkovských heren zlákal
v sobotu časně zrána dosud ne-
známého nenechavce. Slunečník
s logem pivovaru si odnesl i skovo-
vým držákem. Pachatel tak způ-
sobil škodu patnáct tisíc korun
a v případě dopadení mu hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Alice Navrátilová
por. Mgr. Iva Šebková

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Polná–Vyškov
Krajský přebor
Novosedly–Rousínov (so)
I. A třída
Zbýšov u Brna–Šaratice
Lanžhot–Dražovice
Slavkov u Brna–Bučovice (so)
I. B třída
Švábenice–Svratka u Brna
Rousínov B–Černá Hora
Lipovec–Bohdalice
Ivanovice na Hané–Čebín
Křenovice–Blatnice (so)
Otnice–Hustopeče
Okresní přebor
FKD–Nesovice (10.30)
Vážany nad Litavou–Slavíkovice
Dědice–Radslavice (so)
Lysovice–Vyškov B (so)
Pustiměř–Brankovice
Kobeřice–Vícemilice
Letonice–Pačlavice
III. třída skupina A
Ježkovice–Chvalkovice na Hané (10.00)
Komořany–Dražovice B
Švábenice B–Mor. Málkovice (10.00)
Opatovice–Hoštice/Heroltice
Pustiměř B–Bohdalice B (14.00)
Rychtářov–Habrovany
FKD B–Kučerov (so 16.00)
III. třída skupina B
Křenovice B–Němčany (so 12.00)

Bošovice–Lovčičky
Hodějice–Velešovice
Heršpice–Mouřínov
Kroužek–Slavkov u Brna B (14.30)
Zbýšov–Křižanovice
Letonice B–Nížkovice (10.00)
IV. třída skupina A
Račice–Bohdalice C
Vícemilice B–Nesovice B (10.00)
Dědice B–Hoštice/Heroltice B
Opatovice B–Brankovice B (10.00)
Kroužek B–Pačlavice B
Milonice/Uhřice–Chvalkovice u Bučovic
IV. třída skupina B
Křenovice C–Lovčičky B (so 09.30)
Vážany nad Litavou B–Slavíkovice B (so)
Otnice B–Velešovice B (10.00)
Rašovice–Šaratice B (so 14.00)
Kobeřice B–Křižanovice B (10.00)
Zbýšov B–Nížkovice B (10.00)
Dorost
SCM–MSDL U19
Třinec–Vyškov (so 14.30)
SCM U17
Třinec–Vyškov (so 11.00)
Vyškov–Zbrojovka Brno (st 15. 8. 15.30)
SCM U17
Třinec–Vyškov (13.30)
Vyškov–Zbrojovka Brno (st 15. 8. 17.30)
I. třída
Otnice–Bučovice (so 14.15)
Veverská Bítýška–Rousínov (14.00)
Lipovec–Slavkov u Brna (14.15)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
12. 8. 2012 v 16:30 hodin.

Mistrovství Evropy enduro Estonsko a Lotyšsko
ME Estonsko 21.–22. 7. 2012

Na severu Evropy se uskuteč-
nily další dva závody evropské-
ho šampionátu enduro. Ten
první se konal v estonském Pai-
kuse vedle přímořského Pärnu.
V místních pískových a bažina-
tých lesích se spoustou beze-
dných rašelinišť, se každý den
jely tři okruhy se třemi testy.
Motokrosový byl v hlubokém
písku, velmi dlouhý endurový
v lese s pískem a rašeliništi,
a extrém test měl mnoho atrak-
tivních umělých překážek.

Zdeněk Gottvald z Ježkovic
startující na TM EN 300 ve třídě
veterán začal závod dobře a ujal
se vedení ve třídě, potom však
jeho největší soupeř Müller na
rozbitých testech zrychlil

a vedení si nenechal vzít. Na
Zdeňka tak po oba dva dny zby-
lo druhé místo.

„Trať až na pár neprůjezd-
ných rašelinišť nebyla velmi
náročná, zato testy v hlubokém
písku hodně. Tam jsem nejvíc
ztrácel, proto jsem nemohl
skončit líp“.

ME Lotyšsko 28.–29. 7. 2012
O necelých 200 km jižněji,

v lotyšském Ogre se další víkend
jel předposlední závod enduro-
vého ME. Za téměř 40stupňo-
vých teplot daly tři kola každý
den na náročném okruhu, v opět
pískových a rašelinových lesích,
spolu se dvěma endurovými
a jedním krosovým testem, vel-
mi zabrat všem jezdcům.

Zdeněk se znovu musel spo-
kojit se dvěma druhými místy,
i když se mu odstup od prvního
jezdce podařilo snížit. 

„Testy se mi líbily víc než
v Estonsku, tak jsem si víc věřil,
ale díky několika chybám jsem
každý den něco ztratil. Potom
v tom vedru už rychle docházely
síly a bylo těžké se plně kon-
centrovat.“

Průběžné pořadí před finá-
lovým závodem:

1. Müller           120
2. Z.Gottvald   102
3. Davids             76   

Třídenní finálový závod ME
v enduru se koná 17.–19. 8. ve
slovenských Krompaších.

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
Českobratrská církev evange-

lická vás srdečně zve na slavnost-
ní otevření nově upravené mod-
litebny ve Vyškově, Kašíkova ul.
13 (suterén) v neděli 16. 9. 2012
ve 14.30 hodin. Po děkovných
bohoslužbách promluví ThDr.
Ondřej Kolář na téma: Úkoly lai-
ků v církvi a společnosti.

POUŤOVÁ VÝSTAVA KVĚTIN
Český zahrádkářský svaz zá-

kladní organizace Drnovice pořádá
v neděli 12. 8. 2012 od 8.30do 17.00
hod. v kulturním domě POU-
ŤOVOU VÝSTAVU květin, ovoce
a zeleniny. Zvou pořadatelé.

KROJOVANÉ HODY V RYCHTÁŘOVĚ
Pátek 10. 8.–18.00 hod. – Zvaní

rychtářovskou chasou na hody
Sobota 11. 8.–15.00 hod. – Kro-

jovaný průvod Rychtářovem
19.30 hod. – Zahájení hodové

zábavy v místním sále. Lidové
vystoupení děti, moravská bese-
da, Hanácká beseda. Hostem
večera bude soubor Trnka Vyškov.
K tanci a poslechu hraje Hanačka
z Břestu. Vstupné 100 Kč

SLAVKOVSKÝ SKLEPMISTR 2012
Příjemně chladivé prostory zá-

meckého podzemí se v průběhu
srpna a září zaplní výstavou umě-
leckých řemesel a umění. „Slav-
kovský sklepmistr“, jak je výstava
nazvána, bude k vidění od 2. srpna
do 30. září 2012.

Na výstavě se vám představí
přední čeští umělci a tvůrci zabý-
vající se uměleckým řemeslem,
mezi něž patří Jan Bružeňák,
Michal Plíhal, Radka Kuželová,
Petr Ševčík čiPavel Zouhar. Bude-
te si moci prohlédnout výrobky

Zábavy
VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Čtvrtek 9. 8. – DJ Radim Blažek.
Pátek 10. 8. – DJ Corona
Sobota 11. 8. – DJ Corona
Středa 15. 8. – DJ Corona
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý pá-
tek a sobotu hraje DJ Edit a hosté.

z keramiky, keramické plastiky,
keramiku raku, umělecké sklo,
uměleckou litinu, klasické obrazy
a další druhy exponátů. Výstava
bude prodejní, proto si budete moci
domů odnést příjemné doplňky
vaší domácnosti, které budou nejen
esteticky vhodné, ale i užitečné.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA VÍN
Již tradiční součástí Napole-

onských dnů se stala mezinárodní
výstava vín – Grand Prix Auster-
litz 2012, jejíž IX. ročník je letos
připraven opět ve spolupráci
s Moravskou bankou vín. 

V sobotu 11. srpna 2012 od
12.00 do 19.00 hodin na nádvoří
slavkovského zámku budou mít
návštěvníci možnost okusit sou-
těžní vzorky vín, to nejlepší nejen
z jižní Moravy, co se urodilo
v posledních letech. Cílem této
výstavy je nejen propagace vinné
kultury a snaha vrátit do okolí
Brna tradici vína, ale také spoje-
ním termínu výstavy s připomín-
kou Napoleonových narozenin
ukázat propojení České republiky
a Francie v oblasti kultury vína.
V neposlední řadě si tato výstava
klade za cíl představit široké
veřejnosti krásy tohoto nápoje. 

Marián  Chybidziura (1957), Habrovany † 29. 7.
Josef  Konečný (1930), Vyškov † 31. 7.
Libuše Šulíková (1925), Vyškov † 1. 8.
Věra Kopřivová (1931), Slavkov u Brna † 2. 8.
Marie Pěnčíková (1928), Rousínov † 2. 8.
Josef Jadrný (1935), Bošovice † 3. 8.
František Toman (1936), Brno † 3. 8.
Květoslava Kyprová (1930), Vyškov † 4. 8.
František  Matulík (1964), Orlovice † 4. 8.
Anežka Božková (1929), Vyškov † 4. 8.
Marie Lusková (1944), Rychtářov † 5. 8.
Květa Černá (1934), Otnice † 6. 8.
Ing. Vladimír Krejčí (1931), Vyškov-Dědice † 6. 8.

Opustili nás

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

* NOHEJBAL – Přátelé račického
nohejbalu vás srdečně zvou na
II. ročník račického nohecu. Ter-
mín konání: sobota 18. srpna
2012, místo: víceúčelové hřiště
v Pístovicích za školou. Turnaj je
určen pro tříčlenná družstva nere-
gistrovaných hráčů. Startovné
činí 300 Kč za družstvo. Občer-
stvení zajištěno. Přihlášky a bližší

info na tel.: 777 299 966 nebo
e-mail: elbundas@seznam.cz

* MALÁ KOPANÁ – Tradiční tur-
naj vmalé kopané „Manerov Cup“,
se uskuteční v sobotu 11. 8. 2012
od 8.30 hodin na hřišti v Mane-
rově. Přihlášky: Jiří Poledník,
tel.: 728 467 972, informace: na
www.sapporo.realtrust.cz.

* Sportovní pozvánky *

Ať růže na cestu sypou se Ti, ať každé přání
splní se Ti. Ať oči Tvé štěstím září, ať kvete
úsměv na Tvé tváři.
Dne 14. srpna oslaví své 90. narozeniny naše
maminka, babička a prababička
paní Růžena Plevová.
Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přejí syn a dcera s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Blahopřání

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, navždy Tě v srdcích
budeme mít. Děkujeme, že jsi pro nás žila, za
vše, čím jsi pro nás byla.
Dne 7. srpna to byly 3 roky, kdy nás navždy
opustila
paní Marie Šmehlíková z Vyškova.
Stále vzpomínají
druh Rudolf, děti Jaroslav, Rudolf aVlasta
s rodinou.

Dne 7. srpna to byly 3 roky, co zemřela moje
manželka, naše maminka a babička
paní Libuše Kroupová.
S láskou vzpomínají
manžel, dcery Marie a Ladislava s rodinou.

Že čas rány hojí, je jen zdání, nám zůstává
bolest a vzpomínání.
Dne 8. srpna uplynul 7. smutný rok od tragické
smrti 
pana Daniela Pätoprstého.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka s rodinou.

Dva roky minuly. Jsme tu zas s pozdravem.
Tvá láska chybí nám stále víc všem.
Dne 9. srpna 2010 nás náhle opustil
můj drahý manžel, milovaný tatínek a dědeček
pan Jozef Tkadlec z Vyškova.
Za vzpomínku děkují
manželka a dcera Libuše s rodinou.

Dnes,  9. srpna 2012, uplynou 4 roky od úmrtí
pana  Rudolfa Šestáka z Vyškova.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a synové s rodinami.

Bylo léto a já chtěl tak žít.
Dnes jsou tomu 4 roky, co zemřel můj manžel
pan Jaroslav Štébl.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, dcery s rodinami a bratři s rodinami.

Dne 10. srpna vzpomeneme nedožité
100. narozeniny naší drahé maminky, babičky
a prababičky
paní Marie Kadlčíkové z Dědic.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Marta a syn Stanislav s rodinami
a vnučka Hanka s rodinou.

Dne 12. srpna 2012 vzpomeneme 1. smutné
výročí od úmrtí
pana Jiřího Brabce z Vyškova.
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, prosím,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Iveta,  dcery Monika a Lucie.

Drahý manželi a tatínku, těžko se s Tebou
loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska však smrtí
nekončí, navždy Tě v srdcích budeme mít.
Dne 15. srpna to budou 4 roky, co nás opustil
pan Jaromír Machát z Kr. Vážan.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, dcery Iva, Irena a syn s rodinami.

Nikdy nejde zapomenout na toho, koho máme
rádi. Nikdy nejde zapomenout na toho,
kdo nám moc schází.
Dne 15. srpna uplyne 8 roků, co nás nečekaně
opustila milovaná manželka, maminka
a babička
paní Libuše Trávníčková.
Stále vzpomínají
manžel, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky


