
Dne 22. září 2012 oslaví 75. narozeniny
pan František Valach z Vyškova.
Hodně štěstí, žádné vrásky, další roky plné lásky
a s úsměvem na tváři ať se Ti vše vydaří.
To vše Ti z celého srdce přejí
manželka Zdeňka, dcery Hana, Marcela a Eva
s rodinami, syn Jiří s rodinou a velikánskou pusu
posílají pravnoučata Nikolka a Filípek.

Zábavy * Zábavy * Zábavy

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
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Odešel jsi moc brzy…
Dne 17. září jsme vzpomněli 1. výročí od úmrtí a dne 21. září by
se dožil 33. narozenin náš kamarád
František Hošek z Hlubočan.
Stále vzpomínáme…

Čas plyne, vzpomínky zůstávají, kdo Tě znal,
nezapomene.
Dne 19. září to bylo 6 roků, co zemřel
pan František Suchomel z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Největší láska na světě zemře, když oko maminky
navždy se zavře.
Dne 19. září 2012 to byly 3 roky, co nás opustila
paní Zdeňka Losmanová z Drnovic uVyškova.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel Jan, dcera Zdeňka a syn Jan s rodinami.

Nikdy nejde zapomenout na toho, koho máme
rádi. Nikdy nejde zapomenout na toho, kdo nám
moc schází.
Dnes, 20. září, by se dožil 62 let
pan Miroslav Špaček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
S láskou a úctou stále vzpomínají
Liba, Hanka, Markéta, Roman, Luboš, Terezka,
Davídek, Lucka, Alenka.

„Když se maminka usmála, byla její tvář ještě
líbeznější a všechno kolem se rozjasnilo.
Kdybychom tak v těžkých okamžicích života
zažili ještě jeden záblesk tohoto úsměvu…“
Blíží se výjimečný den, 22. září 2012, kdy by se
naše maminka a babička,
paní Květoslava Hladůvková dožila 80 let.
S láskou v srdci na ni stále vzpomíná 
dcera Jaroslava a vnuci Martin a Jirka.
Kdo jste ji měli rádi, zavzpomínejte s námi.

Utichl navždy Tvůj hlas, jen vzpomínka zůstala
v nás.
Dnes 23. září vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Jaromíra Petráše z Hlubočan.
Vzpomínají
manželka, dcery Liběna, Lenka a syn Milan
s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 23. září vzpomeneme 9. výročí úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Miroslava Cigánka z Vyškova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.

Jak rádi bychom Ti ruku podali a k narozeninám
Ti popřáli. Teď jen na hrob kytičku květů
položíme, svíčku zapálíme a s bolestí v srdci na
Tebe, milá maminko, vzpomeneme.
Dne 23. září 2012 by se dožila naše milá
maminka, tchyně, babička, prababička,
paní Hedvika Dvořáková z Dědic 100 roků.
S láskou, úctou a bolestí vzpomínají
syn a dcery s rodinami a snacha Draha s rodinou.

Čas plyne a roky  ubíhají, jen vzpomínky nám
zůstávají.
Dne 23. září 2012 by se dožil 40 roků náš
milovaný tatínek, syn, bratr, vnuk, švagr a strýc,
pan Marek Brzobohatý z Bučovic.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka s dcerou Janičkou, rodiče, bratr, sestra
s rodinou a ostatní příbuzenstvo. 

Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky na
Tebe zůstávají dál.
Dne 24. září uplyne 1. smutný rok, co nás navždy
opustil bez slova rozloučení můj manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček, strýc a švagr,
pan Josef Pištěk.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Pavlína, dcera Světlana a syn Pavel
s rodinami.

Dne 24. září by se dožila 100 roků
paní Otilie Kohlová z Vyškova-Nouzky.
Stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dne 24. září vzpomeneme 13. výročí úmrtí
pana prof. doc. Ing. Kamila Kollerta
plukovníka v. v.
S láskou vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky

Marie Salajková (1928), Milešovice † 5. 9.
Marie Svobodová (1930), Otnice † 5. 9.
Anna Ondráčková (1941), Mouřínov † 6. 9.
Stanislav Vrána (1951), Rašovice † 7. 9.
Jaroslav Veselý (1927), Slavkov u Brna † 7. 9.
Karel Hladký (1935), Nevojice † 10. 9.
Josef Marek (1938), Manerov † 10. 9.
Miloslav Drápal (1922), Vyškov † 11. 9.
Josef Kříž (1949), Luleč † 11. 9.
Jindřiška Patíková (1961), Slavkov u Brna † 12. 9.
Jarmila Kopřivová (1933), Ivanovice na Hané † 12. 9.
Jana Součková (1913), Nesovice † 13. 9.
Sylva Čajková (1941), Rousínov † 13. 9.
Růžena Jarolímová (1930), Hamiltony † 14. 9.
Květoslava Feigerlová (1945), Ivanovice na Hané † 14. 9.
Rostislav Heřmanský (1936), Bošovice † 14. 9.
Anežka Hortvíková (1935), Nížkovice † 15. 9.
JUDr. Vladimír Zemánek (1927), Slavkov u Brna † 15. 9.
Miroslav Jelínek (1929), Dražovice † 16. 9.
Vladislava Bečková (1945), Drnovice † 16. 9.
Dáša Chudá (1963), Švábenice † 16. 9.

Opustili nás

Blahopřání

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 21. 9. – BORIS – DJ Boris

TEAM
Sobota 22. 9. – Radim Blažek –

Rádio Jih

GRANADA BAR:
Sobota 22. 9. od 19 do 22 hod.

ORIENTPARTY – pestrá přehlídka
vystoupení orientálních tanečnic
a všech stylů orientálního tance! 

VIDEODISKOTÉKA – každý
pátek a sobotu hraje DJ Edit a hos-
té.

Pomozte policii při pátrání
Viděli jste dopravní nehodu?

Vyškovští dopravní policis-
té šetří střet dvou osobních
aut. K nehodě došlo v sobotu
8. září asi v půl desáté dopo-
ledne na hlavní vyškovské
tepně. Řidič Peugeotu 206
jedoucí po Brněnské ulici od
Prostějova odbočoval vlevo
směrem k ulici Cukrovar-
ská (ulice vede k OD Kauf-
land). V prostoru křižovatky
se bočně střetl s řidičkou za
volantem vozu stejné značky.
Žena vyjela ze středního jízd-
ního pruhu ve směru od Brna
na Prostějov. Dechové zkouš-
ky vyloučily účast alkoholu
na této nehodě. Oba šoféři
však tvrdí, že do křižovatky
najížděli na zelený světelný
signál na semaforu. Policisté
tedy hledají svědky této sráž-
ky. Pokud jste zmíněnou
dopravní nehodu viděli
a můžete přispět k popsání

jejího průběhu, kontaktujte
prosím policisty na tel.:
974 639 253 nebo bezplatnou
tísňovou linku 158.

Strčil do cyklisty
V pondělí 25. června před

půl osmou večer došlo na sil-
nici I/50 pár kilometrů za obcí
Bučovice směrem na Slavkov
u Brna (poblíž jatek) k zará-
žející události. Spolujezdec
tudy projíždějícího vozidla
vysunul ruce z okénka a strčil
do cyklisty, kterého automobil
míjel. Muž z horského jízdního
kola spadl a utrpěl zranění.
Vrtulník záchranné služby ho
transportoval do brněnské
bohunické nemocnice. 

Vyškovští kriminalisté opě-
tovně žádají veřejnost opomoc.
Svědci této události, kteří se
dosud policii nepřihlásili,
volejte prosím tel.: 974 639 356
nebo bezplatnou linku 158.

Kdy na fotbal       Kdy na fotbal

MSD
Bohunice–Vyškov (so)
Krajský přebor
Sparta Brno–Rousínov (so)
I. třída
Šaratice–Miroslav (so)
Bořetice–Slavkov u Brna
Rakvice–Dražovice (so)
Tvrdonice–Bučovice
I. B třída
Rousínov B–Blansko
Lipovec–Švábenice
Ivanovice na Hané–Kohoutovice
Bohdalice–Černá Hora (so)
Újezd u Brna–Otnice
Lovčice–Křenovice
Okresní přebor
Lysovice–Nesovice (so)
Pustiměř–Dědice
Kobeřice–Vážany nad Litavou
Letonice–FKD
Pačlavice–Slavíkovice
Vícemilice–Radslavice (10.00)
Brankovice–Vyškov B (10.00)
III. třída skupina A
Opatovice–Chvalkovice na Hané
Pustiměř B–Švábenice B (13.30)
Rychtářov–Švábenice B
FKD B–Ježkovice (10.30)
Kučerov–Komořany
Habrovany–Moravské Málkovice
Bohdalice B–Hoštice/Heroltice
III. třída skupina B
Heršpice–Němčany
Kroužek–Hodějice (13.30)
Zbýšov–Bošovice

Letonice B–Křenovice B (10.00)
Nížkovice–Lovčičky
Křižanovice–Velešovice
Slavkov u Brna–Mouřínov (so 10.15)
IV. třída skupina A
Opatovice B–Bohdalice C (10.00)
Kroužek B–Dědice B
Milonice/Uhřice–Vícemilice B
Chvalkovice u Bučovic–Račice
Pačlavice B–Nesovice B (13.15)
Brankovice B–Hoštice/Heroltice B
IV. třída skupina B
Rašovice–Lovčičky B
Kobeřice B–Otnice B (10.00)
Zbýšov B–Vážany nad Litavou B (13.15)
Nížkovice B–Křenovice C (10.30)
Křižanovice B–Slavíkovice B (13.30)
Šaratice B–Velešovice B
Dorost
SCM–MSDL U19
Líšeň–Vyškov (so 15.00)
SCM U17
Vyškov–Sigma Olomouc (10.15)
SCM U16
Vyškov–Sigma Olomouc (12.15)
I. třída
Lipovec–Otnice (13.45)
Soběšice–Bučovice (so 13.45)
Slavkov u Brna–Rousínov (so 14.00)
Letonice–MCV Brno (13.45)
Okresní přebor
Křižanovice–Moravské Málkovice
(so 12.00)
Křenovice–Hodějice (so 10.00)
Pustiměř–Dražovice (so)
Brankovice–Hoštice/Heroltice (13.45)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli 
23. 9. 2012 v 16.00 hodin.

* Sportovní pozvánky *
FUTSAL pro děti ve Vyškově!!!
Máte 8 až 14 let nebo máte takto

staré děti? Pokud je baví kopat do
balonu a rádi jsou v kolektivu super
kamarádů, přihlašte je do FUTSA-
Lu!!! První trénink bude v úterý
2. 10. 2012 v 17 hod. v tělocvičně na
ZŠ Letní Pole. Dotazy 724 141 266.

BĚH – Lyžařský oddíl TJ Vyškov
ve spolupráci s mikroregionem Dra-
hanská vrchovina pořádá přespolní
běh Pístovickou riviérou, který se
koná 6. 10. 2012. Start závodu je

v 10 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA –

Oddíl sportovní gymnastiky TJ
Sokol Bučovice pořádá v sobotu dne
6. října 2012 ve sportovní hale
U Škol v 10.00 hod. II. kolo Morav-
ské ligy ve sportovní gymnastice
mužských složek. Startují nejmladší
žáci, mladší žáci, starší žáci, doros-
tenci a muži z celé Moravy. Vstupné
dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
Přijďte povzbudit domácí borce!

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE VE VYŠKOVĚ
Orientální tanečnice Alisea ve

spolupráci s MKS ve Vyškově vás
zve do NOVÝCH KURZŮ ORIEN-
TÁLNÍHO BŘIŠNÍHO TANCE
PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ
POKROČILÉ. 

Každé úterý 19.00–20.00 h
v Besedním domě. 

Kurzy pro středně pokročilé
každou středu 19.00–20.00 h na ZŠ
Letní pole. 

Nově také KURZY PRO DĚTI
od 8 let, každé úterý 17.00–18.00
na ZŠ Nádražní 5. 

Přihlášky do konce září! Násle-
dující kurzy plánované nejdříve
v roce 2014. Těšíme se na vás!!!

Informace a přihlášky: tel.: 
720 549 954, 
www.aliseaorient.wz.cz, 
aliseaorient@gmail.com

VARHANNÍ KONCERT VE VYŠKOVĚ
Při příležitosti státního svátku

ČR vás srdečně zveme na varhanní
koncert 27. 9. 2012 v 19 hodin do
chrámu Nanebevzetí Panny Marie
ve Vyškově. Koncert se koná pod
záštitou místostarosty města
Romana Celého. Na varhany hraje
Jan Šprta. Vstupné dobrovolné –
výtěžek bude věnován na činnost
oblastní Charity ve Vyškově.

VÝSTAVA JAK JSOU LIDÉ U NÁS ŠIKOVNÍ
Výstava je zaměřená na kresbu

pravou mozkovou hemisférou – tuž-
ka, pastel, pastelka, akryl. Je po -
řádaná ateliérem Pastužka s P. Šli -
marovou v prostorách staré radnice
v Rousínově od 20. do 27. 9. Otevře-
no: Po–Pá 11–17 hod., Ne 14–17 hod.

ZEMÁKOVÁ PÓŤ ANEB OSLAVA SKLIZNĚ 2012
ZOO PARK Vyškov již podruhé

pořádá 22. září od 14.30 hodin tuto
úspěšnou akci v prostorách Hanác-
kého statku.

Kdo by nevěděl, co to zemáky
jsou, k čemu všemu se dají použít
nebo že se dokonce dají jíst
a můžou i docela dobře chutnat, ten
se to u nás zcela jistě dozví.

Program: vystoupení národopis-
ného souboru Klebetníček; jableč-

né moštování; bramborové dobro-
ty; hravé a tvořivé dílničky spojené
se sklizní; ukázky historických
zemědělských strojů.

Těšíme se na vaši návštěvu.

MC STONOŽKA PUSTIMĚŘ VÁS ZVE 
NA TRADIČNÍ AKCI BAZÁREK

V místní sokolovně od 28.–30.zá -
ří 2012. Podzimní a zimní oblečení,
boty, sportovní potřeby, karnevalové
kostýmy, hračky, knížky, stavebnice,
kočárky, autosedačky, těhu potřeby,
a jiné v neomezené velikosti. Pátek
28. 9. 2012 – výběr zboží 9.00–14.00;
sobota 29. 9. 2012 – prodej
8.00–12.00; neděle – návrat zboží
9.00–11.00. Nutná registrace na:
bazarpust imer@seznam.cz ;
p. Herynková 604 735 335

KLUB MAMINEK
Srdečně zveme všechny maminky

s dětmi na naše pravidelná setkání
každou středu od 9.30 hodin v moder-
ním prostředí Křesťanského centra
Vyškov, Lípová 2. Pro děti máme při-
praven zajímavý program (písničky,
hry, cvičení, pohádky…) a maminky
mohou získat nová přátelství. Kon-
takt: www.kmvyskov.webnode.cz,
mob. 739 324 545

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
VE ŠVÁBENICÍCH

29. 9. 2012 od 14 do 18 hodin, 
30. 9. 2012

ZO ČSCH ve Švábenicích pořádá
tradičně na zdejší hody výstavu
drobného zvířectva. Letos je výstava
většího formátu, neboť je spojena
s okresní soutěžní výstavou mladých
králíků a výletků holubů, s expozicí
drůbeže a exotického ptactva. Po
ocenění zvířat budou nejlepší cho-
vatelé nejkvalitnějších zvířat oceně-
ni poháry a čestnými cenami. V prů-
běhu výstavy si budou moci
návštěvníci prodejná zvířata zakou-
pit. Tato výstava bude vyvrcholením
oslav 25. výročí založení ZO ČSCH
ve Švábenicích akaždý vystavovatel
bude odměněn upomínkovým před-
mětem. Všichni jste srdečně zváni, ať
už jako vystavovatelé anebo návštěv-
níci. Tombola iobčerstvení zajištěny. 

Na jasné obloze hvězdička vychází, znaveni po
práci všichni jdou spát. Pro Tebe sluníčko navěky
zachází a nám nic nezbývá než vzpomínat.
Dne 24. září to budou 2 roky, kdy nás navždy
opustila moje milovaná manželka, naše
maminka, babička a prababička,
paní Zdeňka Klevetová z Rousínova.
Stále vzpomíná
manžel a dcery s rodinami.

Dne 25. září 2012 by se dožila 77 let naše milá
maminka a babička,
paní Zdeňka Počová.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Josef a synové Vladimír, Petr a Ivo
s rodinou.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe, Luboši,
krásné vzpomínky zůstávají. Utichly kroky i Tvůj
veselý hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy
však  zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 25. září to bude 10 let, co nás navždy opustil
pan Lubomír Fleissig.
S láskou v srdcích vzpomínají
sestra Dáša s rodinou a rodiče.

Vzpomínky


