
POZVÁNKA NA PLES
SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15

pořádá pod záštitou o. p. s. EDUKA
XI. REPREZENTAČNÍ PLES. Drnovi-
ce, pátek 13. 2. 2015 od 20 hodin. Srdeč-
ně zvou pořadatelé.

OSTATKY V NEMOJANECH
Sbor dobrovolných hasičů Nemojany

si vás dovoluje pozvat na tradiční OSTAT-
KY dne 14. února 2015. Od 10 hodin prů-
vod masek obcí, od 20 hodin ostatková
zábava v sokolovně. Hudba: Delta Moravy.
Vstupné 80 Kč, masky v kostýmech zdar-
ma. Zajištěno občerstvení a bohatá tom-
bola. Srdečně zvou hasiči.

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 Dlou-
hý 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.

PLÁPOLÁNÍ V KAPLI
Komunitní nadace Tři brány

a Muzeum Vyškovska vás srdečně zvou
na PLÁPOLÁNÍ V KAPLI v pondělí
16. února 2015 od 15.30 do 18.00 hodin

v kapli Sv. Anny na ul. Dukelská 6 ve
Vyškově. Přijďte zažehnout plamínek
svíčky na důkaz své lásky či přátelství,
přiveďte svého partnera, rodinu či přá-
tele a vychutnejte si společně roman-
tickou atmosféru kaple Sv. Anny,
ochránkyně matek a manželství.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Výchova dětí k odpovědnosti

a samostatnosti, komunikace, povzbu-
zování, řešení konfliktů, to vše a ještě
více v 8 lekcích pro páry i jednotlivce.
Místo Dům dětí a mládeže Vyškov, ter-
mín 17. 3.–5. 5. 2015, vždy v úterý od
16.30 do 19.00 hodin. Cena 500 Kč/oso-
ba, 700 Kč/pár. Informace a přihlášky
na cprvyskov@ado.cz, tel. 732 769 404.

SPOLEČENSKÝ PLES VE VYŠKOVĚ
Základní škola a Mateřská škola Vyš-

kov, Letní pole a Občanské sdružení při
ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole vás srdečně
zvou na XIX. Společenský ples v pátek
13. února 2015 od 20 hodin, který se
koná v sále Sokolského domu ve Vyš-
kově. K poslechu a tanci hraje skupina
REVAJVL BAND. Polonéza, vystoupení
sportovních gymnastek, orientální
tanec ALISEA. Předprodej vstupenek
a místenek ve škole u Mgr. Aloise Sle-
záčka, tel.: 517 325 631.

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 Čes-
koslovensku. Lezl na všech kontinen-
tech a v roce 2010 dokončil projekt
„Seven Summits“ výstupem na nejvyšší
hory všech sedmi kontinentů. Stal se
prvním Čechem, který zdolal dvě nej-
vyšší hory planety, 2007 Everest a 2012
bez použití umělého kyslíku a výško-
vých nosičů K2. Aktivně se věnuje ski-
alpinismu a extrémnímu lyžování. ZOO
PARK Vyškov – Hanácký statek –
čtvrtek od 18.00 hodin; vstupné: 40 Kč.

AUTÍČKA PRO MALÉ IVELKÉ KLUKY
Srdečně vás zveme na výstavu Autíčka

pro malé i velké kluky ve výstavním sále
v 1. patře Muzea Vyškovska, která zde
bude k vidění do 5. 4. 2015. Výstava před-
stavuje autíčka, se kterými si hráli děti
i tatínci už v 60. letech minulého století
a hrají si s nimi dodnes. Součástí výstavy
je iherna pro děti, kde si malí návštěvníci
mohou zahrát na pilota F1, zazávodit si
s foukacími autíčky a také si ověřit či
doplnit svoje znalosti silničního  provozu.

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

Tady mohl být váš inzerát…
Proto neváhejte a kontaktujte

redakci Regionu:

517 342 756, 517 344 688



Dne 15. února 2015 tomu bude 32 let, kdy nás
opustil drahý manžel, tatínek a strýc
pan PhDr.Vojtěch Kosmák.
Za vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 15. února to budou 2 roky, co nás navždy
opustil náš drahý tatínek a dědeček
pan Antonín Černý.
Vzpomínají
dcery s rodinami a vnoučaty.

Dne 16. února vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Dominika Trávníčka.
S láskou a vděčností
manželka, dcery a syn s rodinami.

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý,
kdo Tě měl rád. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 16. února by se dožil 85 let náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Oldřich Lukeštík z Ivanovic na Hané
a dne 25. února vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil.
S láskou stále vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás
milovat. Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve
se už vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 16.února 2015 uplyne 1. smutné výročí od
úmrtí naší milované maminky a babičky
paní Františky Sobotkové.
S láskou vzpomíná
manžel, dcera a synové s rodinami.

Dne 18. února 2015 uplyne 1. smutné výročí od
chvíle, kdy zemřel náš milovaný manžel a tatínek
pan Miroslav Hasala z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Hana a dcera Lenka. 

Dne 20. února 2015 si připomeneme 15. smutné
výročí od úmrtí
pana Miloslava Ambroze z Vyškova
a 16. února 2015 nedožitých 95 roků.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 

kteří se dne 3. února 2015 přišli naposledy rozloučit
s panem Janem Večerkou,

za jejich projevy soustrasti a květinové dary. 
Maminka, družka Marie s rodinou, 
bratr Otakar a Rudolf s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se 3. února 2015 přišli
naposledy rozloučit

s panem Vítězslavem Hynštem,
za jejich projevy soustrasti a květinové dary.

Manželka Olga a synové Vítězslav a Petr s rodinami.

Dne 13. února 2015 to bude již 
50 let, co si řekli své „ANO“
Zdenka a Josef Habrdovi z Nových
Hvězdlic.
Do dalších společných let vše nej
přejí 
syn a dcera s rodinami.

Dne 18. února 2015 oslaví 65. narozeniny
paní Jana Špačková.
Do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví.
Manžel Jaroslav, dcery Jana s manželem, Dagmar
s manželem, syn Roman s manželkou, vnoučci
Michal, Jaroslav, František, Roman, Kristýna
a Barunka.

Vlastimil Šmedek (1936), Bučovice † 4. 2.

Zdenka Asnaďová (1934), Vícemilice † 4. 2.

Zdeňka Rebeová (1953), Bučovice † 4. 2.

Ludmila Hrežová (1951), Manerov † 4. 2.

Květoslava Minksová (1929), Ivanovice na Hané † 4. 2.

Jarmila Kroupová (1920), Křižanovice u Vyškova † 5. 2.

Jan Losman (1927), Drnovice † 5. 2.

Břetislav Sanetrník (1939), Vyškov † 5. 2.

Alois Kuchta (1941), Křenovice † 5. 2.

Květoslava Žilková (1922), Šaratice † 6. 2.

Alena Novotná (1954), Vyškov † 6. 2.

Ludmila Šnaidrová (1938), Habrovany † 6. 2.

Václav Pliska (1934), Vyškov † 7. 2.

Oldřich Ševeček (1935), Luleč † 7. 2.

Vítězslava Hložková (1948), Otnice † 8. 2.

Alena Kolibová (1935), Hostěrádky-Rešov † 8. 2.

Ing. Miroslav Vašíček (1947), Vyškov † 9. 2.

Opustili nás

Blahopřání

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.

VYTEZA, s. r. o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov
Přijmeme 1 pracovníka na pozici:

dispečer otopné soustavy
Požadavky: • topenář, případně instalatér vyučen;

•  nebo elektrikář silnoproud vyučen, vyhláška č. 50/78
Sb. § 6;

• řidičský průkaz skupiny B; 
• znalost práce na PC – běžné uživatelské programy;
• min. 1 rok praxe.

Nabízíme: • stabilní zaměstnání, zajímavou práci;
• možnost profesního růstu;
• odpovídající mzdové ohodnocení.

Informace na tel.: 517 326 940 nebo na vyteza@vyteza.cz. Životopisy zasílejte na
výše uvedenou adresu nebo na e-mail. Budete vyzváni k účasti na výběrovém řízení.

Eva Šenková a Jiří Němeček
Mistry Moravy a Slezska

Osm medailí do Vyškova bylo tou nejlepší odměnou
Velká poptávka po medailích

v Bratislavě byla charakteris-
tickým znakem desetihodino-
vého „maratonu“ atletických
soutěží mistrovského klání nej-
lepších moravskoslezských
atletů kategorií žactva, dorostu,
juniorů a dospělých. 

Dostat se do Bratislavy zna-
menalo mít solidní výkon
z dosavadních halových soutěží
a také neonemocnět, což bylo
pro vyškovskou výpravu jed-
ním z limitujících faktorů jak
účasti, tak předvedených výko-
nů. Přes všechna tato úskalí se
v Bratislavě představilo celkem
17 atletů. Ti bojovali a aby uspě-
li, museli předvést maximum ze
svého atletického umění. Počet-
ná a výkonnostně silná startov-
ní pole silně toužila po „cen-
ných kovech“. Právě proto,
největší odměnou pro vyškov-
skou výpravu byly krásné
medaile, které si do Vyškova
dovezli: 

Mistři Moravy a Slezska:
Eva ŠENKOVÁ (juniorka) –
skok o tyči 2,81 m
Jiří NĚMEČEK (muži) – 3000 m
8:47,55 min.

Vícemistři Moravy a Slezska:
Karolína JELÍNKOVÁ (doros-
tenky) – 1500 m 5:11,69 min.
Marek KALOUS (žáci) – 800 m
2:16,80 min.

Bronzové medaile:
Eva ŠENKOVÁ (juniorka) skok
vysoký 1,58 m
Denisa HUBÁČKOVÁ (junior-
ka) skok o tyči 2,21 m
Šimon ŠEVČÍK (žáci) skok
vysoký 1,65 m
Sebastian HAJZLER (žáci)
skok o tyči 2,61 m

I ostatní závodníci bojovali,
leč medaile na ně nezbyly. Pře-
sto zaslouží převážná většina
vyškovských reprezentantů
uznání za skvělou součinnost
(program měl až hodinové
zpoždění) a velkou snahu uspět.

Nyní jsou již na pořadu
mistrovství České republiky
všech věkových kategorií. Pře-
jeme našim nejlepším závodní-
kům hodně štěstí tentokrát
v měření sil s českou atletickou
elitou.

Kompletní výsledky najdete
na www.atletika.cz

* Atletika * Atletika *

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 9. února uplynulo 10 let, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Miroslav Kučera.
S láskou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 10. února jsme vzpomněli 
85. výročí narození
pana Antonína Sýkory.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
synové Antonín a Jaromír s rodinami.

Dne 11.února si připomínáme 1. výročí, kdy nám
odešel 
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Vašina z Ivanovic na Hané. 
Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové s rodinami.

Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás
milovat. Kdybychom láskou vzbudit je chtěli,
neozve se už vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát. 
Dne 11. února 2015 uplynulo 7 smutných let
plných bolesti od smrti naší tolik milované
maminky, babičky, prababičky
paní Jany Zezulové z Mouchnic. 
Dne 23. února 2015 by se dožila 70 let.
S láskou a vděčností denně vzpomínáme, těm co
vzpomenou s námi děkujeme.

Syn Martin a Marta s rodinou, dcery Gabriela a Jana s rodinami,
vnoučátka a pravnoučátka.

Osud Ti nedopřál s námi déle být, ale v našich
srdcích stále budeš žít.
Dne 11. února 2015 uplynuly 3 roky od úmrtí
pana Jozefa Ružbašana z Vyškova.
Stále vzpomínají
manželka Jana a dcery s rodinami.

Jen kytičku květů na hrob můžeme Ti dát a tiše
na Tebe vzpomínat.
Dnes, 12.února, je tomu 11 roků, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka,
babička a teta
paní Ludmila Vitoulová z Nemotic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, syn Josef a syn Mirek s celou rodinou.

Rok za rokem odchází, jen vzpomínky a smutek
zůstávají.
Smutný je pro nás 13. únor, kdy nás před 20 lety
opustil náš syn, bratr, švagr a strýc
pan Karel Škraňka z Vyškova.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají a za
tichou vzpomínku všem děkují
rodiče a sestry s rodinami.

Dne 13. února bude tomu 20 let, co nás navždy
opustil náš otec, manžel
pan Karel Škraňka.
Vzpomínají
manželka a děti Karel a Denisa. 

Odešel, ale přesto zůstal v srdcích těch, kteří ho
milovali.
Dne 14. února by se dožil 100 let náš tatínek,
dědeček a strýc
pan Rudolf Václavek.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Irena a neteře s rodinami.

Tolik jsi milovala život a chtěla žít, pak přišla
nemoc a muselas odejít.
Dne 14. února vzpomeneme 5. výročí úmrtí mé
manželky
paní Aničky Kühndlové z Vyškova.
Dne 21. března by oslavila 70. narozeniny.
Za vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, děkuje
manžel Mirek.

Dne 15.února to bude 5 let co nás opustil 
pan Miroslav Gründel z Lulče.
Vzpomínají 
dcery Marcela a Jana s rodinami.

Vzpomínky


