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Před 10 lety nás opustil náš milý tatínek, dědeček
a manžel,
pan Jiří Hanslian, profesor v. v.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.
Manželka a synové s rodinami.

Dnes, 25. října 2012, vzpomínáme, že uplyne 
10 let od smutného dne, kdy nás navždy opustila
maminka, babička, sestra, dcera, 
paní Jiřina Duchoňová.
S láskou vzpomínají
syn Jiří a dcera Marcela s rodinami a vnoučaty.

Že čas rány hojí je jen pouhé zdání. Nám zůstává
bolest a vzpomínání.
Dne 26. října by se dožil 75 roků náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Jan Adámek.
Stále vzpomínají
manželka a dcery Jana, Hela a Dáša, vnoučata
Žanetka, Jituška, Sabinka, Nikolka, Šimonek
a sestry Blaža s rodinou a Marie s rodinou.

Dne 26. října 2012 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
paní Miloslavy Talarovičové.
Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou a úctou
vzpomíná
rodina Talarovičova a Poláchova.

Ty, které jsme milovali, zůstávají navždy součástí
našeho života.
V sobotu 27. října 2012 vzpomeneme nedožité 
83. narozeniny našeho pradědečka, dědečka,
tatínka a manžela,
pana Jana Strnada z Lulče.
V kruhu rodinném už nepozvedne skleničku
dobrého vínka, které měl tak rád. Jeho zlaté
srdíčko mu dotlouklo letos na počátku jara.
Nikdy nezapomenou 
manželka a dcery s rodinami.

Před rokem, 29. října, nás náhle opustil
pan Ing. Jiří Bradáč.

Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje manželka 
a synové s rodinami.

Dne 31. října uplyne 13 let, co nás opustila naše
maminka, babička,
paní Mgr. Eliška Klíčová.
S láskou stále vzpomínají a za vzpomínku všem
přátelům a známým děkují
dcery Eva a Naďa s rodinami.

Odešlas maminko neznámo kam, jen vzpomínka
na Tebe zůstala nám.
Dne 31. října by se dožila 100 roků
paní Žofie Navrátilová z Kučerova.
Zemřela 18. ledna 1988.
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 31. října tomu budou 2 roky, co nás opustil
náš milovaný syn, bratr, švagr a strýc,
pan Vojtěch Baláš.
Všem, kteří zavzpomínají s námi děkuje
maminka, bratr Drahoš s manželkou Janou
a neteř Šárka s manželem Petrem.

Vzpomínky

Dne 27. října oslaví své krásné 50. narozeniny
pan Roman Hubáček.
Padesátka není stáří, to se jen tak každý tváří, jsi
teprve v poločase, s chutí holduj světa kráse.
Stále zdráv a vesel buď, zbodni všechno, nač máš
chuť, také vypij vše, co teče, věř, že práce neuteče.
Přijmi od nás gratulaci, hodně peněz, žádnou
práci, mnoho štěstí, úspěchů a nedělej neplechu.
Teď však, milý Románku, zvedni s vínem
skleničku, jen ať hodně zazvoní, na Tvé zdraví,
to se ví. 
Ze srdce přeje manželka, děti s rodinami
a partnery a rodiče.

Ty zlaté srdce maminko máš, lásku svou všem
rozdáváš.
Dne 28. října 2012 se dožívá 75 roků naše obětavá
maminka, babička, tchýně,
paní Danuše Neckařová z Ivanovic na Hané.
Všechno nejlepší, hlavně zdraví Ti z celého srdce
přejí
dcera Dana s manželem a Oldřiška s manželem.
Vnoučata Petr, Zdeneček a Nelinka posílají
babičce sladkou pusu.

Dne 26. října 1922 se narodila naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Bohuslava Filípková z Bučovic.
K jejímu krásnému 90. výročí ji přejeme hlavně
hodně zdraví, elánu a ještě hodně sil do dalších
let.
Za radost a lásku, kterou přináší celé rodině
děkují
manžel Jan, synové Jan, Josef a Jaroslav
s rodinami.

Blahomír Zachoval (1925), Drnovice † 17. 10.
František Michálek (1916), Vyškov † 18. 10.
Vítězslav Samsonek (1925), Olšany † 19. 10.
Blažena Olšová (1931), Hodějice † 19. 10.
Zdeněk Bednář (1953), Bohaté Málkovice † 19. 10.
Marie Obořilová (1929), Rybníček † 20. 10.
Václav Hasík (1924), Dědice † 20. 10.
Antonín Blažkovský (1939), Hoštice † 22. 10.
Lubomír Galita (1950), Vyškov † 22. 10.
Ing. Bohumír Zedník (1925), Vyškov † 22. 10.

Opustili nás

Blahopřání

Oznámení pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
Upozorňujeme držitele spe-

ciálního označení vozidel O1
označující osobu zdravotně
postiženou (tzv. znaku invalid-
ního vozíku do auta), že mají
povinnost nejpozději do konce
letošního roku si nechat stáva-
jící průkaz vyměnit za nový, a to
evropský typ tohoto označení –
„Parkovací průkaz označující
vozidlo přepravující osobu těž-
ce zdravotně postiženou“ (nové
označení 07 CC šestimístné čís-
lo). Dosavadní označení 01 jsou
platná pouze do konce roku
2012!!! Výměna označení se
netýká osob se sluchovým
postižením.

Nový typ zvláštního označení
je možné používat v rámci celé
Evropské unie s tím, že je vždy
nutné zjistit, jaké výhody jed-
notlivé země Evropské unie
zdravotně znevýhodněným
občanům poskytují.

Žádosti o zřízení či výměnu
parkovacího průkazu jsou stále
vyřizovány na příslušném obec-
ním úřadě obce s rozšířenou
působností.

K výměně označení je nutné
předložit:
– občanský průkaz
– průkaz ZTP nebo ZTP/P

– původní zvláštní označení
motorového vozidla 01 (série
AA)

– 1 ks fotografie aktuální
podoby držitele průkazu ZTP
nebo ZTP/P o rozměru
45x35 mm
U nezletilých osob je potřeba

předložit rodný list. U osob, kte-
ré byly zbaveny nebo omezeny
ve způsobilosti k právním úko-
nům, listinu o ustanovení opa-
trovníka, a u osob neschopných
podpisu notářsky ověřenou
plnou moc, která je vystavena
na základě lékařského potvrze-
ní. Upozorňujeme, že je nutná
osobní účast osoby, které bylo
původní označení vydáno.
Osobní účast se nevyžaduje
pouze u osob nezletilých, zba-
vených nebo omezených ve způ-
sobilosti k právním úkonům
a osob neschopných podpisu.

Upozorňujeme všechny
občany, kterých se výměna
označení motorového vozidla
za parkovací průkaz týká, aby
nenechávali jeho výměnu až na
konec roku 2012, vyhnou se tak
zbytečnému stresu a dlouhému
čekání ve frontách.

Bc. Marie Mikulášková,
vedoucí Poradny 

a půjčovny „PAPRSEK“

Kdy na fotbal       Kdy na fotbal

MSD
Hodonín–Vyškov
Krajský přebor
Moravský Krumlov–Rousínov
I. A třída
Líšeň B–Šaratice
Velká nad Veličkou–Bučovice
Dražovice–Velké Popovice (so)
Slavkov u Brna–Břeclav B (so)
I. B třída
Švábenice–Bohdalice (so)
Rousínov B–Soběšice (so)
Podolí–Ivanovice na Hané (so)
Křenovice–Hustopeče
Otnice–Milotice
Okresní přebor
Nesovice–Slavíkovice
FKD–Radslavice (10.30)
Vážany nad Litavou–Vyškov B (so)
Dědice–Brankovice (so)
Lysovice–Vícemilice (so)
Pustiměř–Pačlavice
Kobeřice–Letonice
III. třída skupina A
Habrovany–Ježkovice (pá 26. 10. 15.30)
Chvalkovice na Hané–Komořany
Ježkovice–Moravské Málkovice (10.00)
Dražovice B–Hoštice/Heroltice (10.00)
Švábenice B–Bohdalice B (10.00)
Opatovice–Habrovany
Pustiměř B–Kučerov (12.00)
Rychtářov–FKD B

III. třída skupina B
Němčany–Lovčičky
Křenovice B–Velešovice (so)
Bošovice–Mouřínov
Hodějice–Slavkov u Brna B (so)
Heršpice–Křižanovice
Kroužek–Nížkovice
Zbýšov–Letonice B
IV. třída skupina A
Kroužek B–Bohdalice C (10.00)
Milonice/Uhřice–Opatovice B (12.30)
Pačlavice B–Vícemilice B (10.00)
Brankovice B–Račice
IV. třída skupina B
Šaratice B–Křenovice C (so)
Velešovice B–Vážany nad Litavou B
(so 10.00)
Dorost
SCM-MSDL U19
Hodonín–Vyškov (so 10.15)
SCM U17
Vyškov–HFK Olomouc (10.15)
SCM U16
Vyškov–HFK Olomouc (12.15)
I. třída
MCV Brno–Bučovice (12.00)
Medlánky–Rousínov (so 12.00)
Otnice–Slavkov u Brna (so 13.45)
Chrlice–Letonice (so 12.15)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli 
28. 10. 2012 ve 14.30 hodin.

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 26. 10. – JOKER – DJ

Boris Team
Sobota 27. 10. – RADIM

BLAŽEK – Rádio Jih

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 26. 10. – DISCO – drink

večera VODKA + SEMTEX –
DJ ZILVAR

Sobota 27. 10. – DISCO –
VODKA+SEMTEX – DJ
GEORGE

U DVOU KRKAVCŮ:
Čtvrtek 25. 10. od 16.00 hod –

DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Pátek 26. 10. – DISKOTÉKA

– 80. léta – písničky na přání

POZVÁNKA DO KINA V DRNOVICÍCH
Občanská sdružení Kolokoč

a Drnka ve spolupráci s Obecním
úřadem Drnovice vás zvou do
drnovického kina. 

V neděli 28. října od 19.30 hod.
promítáme českou komedii
OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední
zápas Pepika Hnátka.

Vstupné je 50 Kč. 

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Tomáš Pfeiffer odpovídá na

písemné i ústní dotazy. Vyškov,
Besední dům, Jana Šoupala 4.
Sobota 17. 11. od 13 hodin.

KLUB RODIČŮ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH
DĚTÍ

Při MC Radost – 31. 10. v 16.00
(setkáváme se poslední středy
v měsíci v 16.00 v MC Radost, Tyr-
šova 29)

Hlavní téma: Hry, hračky, hraní
a vývoj našich dětí.

Jak mohou hry a hračky podpo-
řit vývoj řeči, pohybu, smyslů
i myšlení našich dětí.

• Budeme si vyměňovat praktic-
ké rady usnadňující každodenní
život

• Sdělovat si tipy na pomůcky,
které můžeme při výchově a péči
o děti využít

• Hledat cesty k překonávání
problémů

• Chybět nebude ani předávání
kontaktů na odborníky, tipů na
literaturu, zajímavé akce

Pravidelná setkávání rodičů
probíhají každý měsíc v MC. V pří-
padě potřeby je možné se domluvit
na individuálním setkání, využít
canisterapii, muzikoterapii, lak-
tační poradnu, poradnu pro psy-
chomotorický vývoj, rehabilitační
cvičení nebo půjčovnu laktačních
pomůcek, hraček a literatury. V pří-
padě zájmu se prosím přihlaste do
27. 10.

dana.tvrdochova@seznam.cz, 
774 218 359.

KROJOVANÉ HODY V DOBROČKOVICÍCH
Dobročkovští stárci, hasiči a OÚ

srdečně zvou na krojované hody do
Dobročkovic.

Program:
Sobota 27. října 2012

– začátek ve 14 hod. na návsi pod
lípou

– předání hodového práva staros-
tou obce

– průvod obcí pro hlavní stárky
– tancování u věnce před hospo-

dou
– zakončení odpoledního progra-

mu na sále
Ve 20 hod. začátek hodové zába-

vy s tradiční pěrovou volenkou,
hraje dechová hudba Zlaťanka
z Kobylnic.

Neděle 28. října 2012
– v 8 hod. ranní mše svatá
– v 10 hod. slavnostní mše svatá
– ve 14.30 hod. svátostné požeh-

nání
Od 17.00 hod. posezení při skle-

ničce s cimbálovou muzikou Babí
lom ze Stavěšic

DÝŇOBRANÍ V DRYSICÍCH
Bystré lišky vás zvou na DÝŇO-

BRANÍ v sobotu 27. 10. ve 14 hodin.
Můžete si přinést sebou vlastní
dýni a na místě si vyřezat strašidlo.
Můžete se těšit na svařák, koláčky,
dýňovou polévku… dále na odlé-
vání cínu, tesání do dřeva, košíká-
ře… Během odpoledne proběhne
ve 14.30 vystoupení dětského folk-
lorního souboru Klebetníček
a ukázka práce Vojtěcha Molka
s pasteveckým psem a zvířaty.

STRAŠIDELNÁ ZOO
Tmavá Zoo… (h)různá strašid-

la… prapodivné zvuky… rozblika-
ná dýňová světýlka… duchové…
o tom bude Strašidelná noc v ZOO-
PARKU Vyškov. 

Společně s našimi mladými spo-
lupracovníky – žáky ze ZŠ Vyškov,
Nádražní 5 – plánujeme pro děti
večerní „strašidelnou cestu“ Zoo-
parkem ve Vyškově v pátek 2. lis-
topadu. Můžete přicházet ke startu
u vchodu do Zoo v časovém rozme-
zí  mezi 17.45 až 19.00 hodinou.
(Opravdu nechoďte všichni na
začátek, bude tu fronta a zmrzne-
te.) Doporučený věk je 4–8 let. Děti
budou Zoo procházet bez rodičů
v malých skupinkách (cesta trvá
asi 10 min). Větším dětem to nebude
odmítnuto, jen po zkušenostech
víme, že nám v minulosti starší
účastníci hrdinně slovně i fyzicky
napadali naše strašidla. 

Vstupné 20 Kč.
Pokud nám dýňová strašidla

vydrží, mohou si je prohlédnout
i menší děti s rodiči v sobotu (3. 11.)
a v neděli (4. 11.) od 18.00 do 19.00
hod. Vstup zdarma.

ZOOPARK VYŠKOV 
A DG STUDIO – PETER FORMÁNEK

Pořádají v sobotu 27. 10. od 11.00
do 16.00 hodin a v neděli 28. 10. od
11.00 do 14.00 hodin jedinečnou
carvingovou exhibici NA OSTŘI(Í)

NOŽE. Ojedinělá příležitost vidět
dekorativní vyřezávání z ovoce
a zeleniny. Řezbáři z Čech, Moravy
i Slovenska, vítězové prestižních
tuzemských a světových soutěží
v tomto oboru, vám předvedou své
umění ve stodole Hanáckého stat-
ku. Přijďte se podívat a vyzkoušet
svou tvořivost. Nože a lžičky
s sebou. Dýně zajištěny. Akce se
koná i za nepříznivého počasí.

VÝSTAVA STAVEBNICE MERKUR
V BUČOVICÍCH

Výstava stavebnice Merkur
v muzeu v Bučovicích je v říjnu ote-
vřena v úterý až pátek od 8 do 12
a od 13 do 16 hodin, v sobotu
a neděli pak od 14 do 16 hodin.

PŘÍBĚH KAPLE SV. ANNY VE VYŠKOVĚ
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
pozoruhodná sakrální renesanční
stavba z první poloviny 16. století,
která ani jako objekt sloužící nyní
pro kulturní účely neztratila své
kouzlo a atmosféru. V druhé polo-
vině 20. století se dočkala několika
zasloužených oprav. V roce 2006
zrestaurování nástěnných maleb
a v roce 2012 dokončení oprav
omítek a výmalby. Seznamte se
s ní...

CHCETE SI ZAZPÍVAT?
Smíšený pěvecký sbor SUŠIL

Rousínov hledá zájemce o sborový
zpěv, může i ženy, věk nerozhoduje.
Zkoušky jsou každé pondělí v 18

hodin v malém sále Záložny v Rusí-
nově. Více na www.spssusil.estran-
ky.cz

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
- 15. 11.Aby nás děti spojovaly a ne
rozdělovaly a 29. 11. Nezastupitel-
ná role otce v rodině. Více na
www.cprvyskov.webnode.cz.

MEDITAČNÍ SAHADŽA JOGA
Přijďte si vyzkoušet jednoduchou

meditaci. Zbavíte se stresu adosáh-
nete stavu vnitřního klidu.  Každý
čtvrtek od 18 do 19 hod.v DDM Vyš-
kov, Brněnská 7. Vstup zdarma.
www.nirmala.cz

PRAHA A BRNO VE STALETÍCH
Vlastivědné muzeum Švábenice

u Vyškova. Každou neděli do 11.
listopadu je v muzeu otevřena
nová historická výstava s názvem:
PRAHA A BRNO VE STALE-
TÍCH. Na 300 různých dokumentů
z minulosti a z přítomnosti přináší
výstava z těch dvou krásných měst
naší vlasti. Jde o katedrály, kostely,
kaple, paláce, hrady, radnice,
náměstí, sochy, okrasné zahrady
a o mnoho dalších pamětihodnos-
tí.

Otevřeno je vždy v neděli odpo-
ledne od 14 do 17 hodin. Příleži-
tostně můžete zhlédnout stálé
expozice Vlastivědného i Kostel-
ního muzea (muzea jsou otevřena
vždy v době konání výstav nebo
po ohlášené domluvě se správcem
muzea). Vstupné dobrovolné – jste
srdečně zváni.


