Blahopřání
Dne 18. února oslaví naše maminka, babička, prababička
Zdenka Fousková z Bučovic (Nesovic)
kulaté jubileum 80 let.
Hodně zdraví, lásky, radosti na rtech a veselých chvil
s pravnoučaty Ti přejí
Tvoje dcery Svatka a Lada a jejich rodiny.

Vzpomínky

Vzpomínky
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe
zapomněli.
Dne 15. února to byly právě 2 roky,
co nás navždy opustil
pan Ing. Josef Golda,
který by 19. března 2021
oslavil své 77. narozeniny.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Zdenka a synové Martin a Tomáš
s rodinami.

Milovala jsem Vás všechny, chtěla jsem s Vámi
žít, nechtěla jsem odejít.
Dne 1. února to bylo 5 roků, kdy odešla
paní MUDr.Vlasta Eliášová.
S láskou vzpomínají
syn Petr, maminka, sestra a celá rodina.

Vše zmizí, jen stopy Tvé lásky a vzpomínky
na předobré srdce nám zůstanou.
Dne 16. února to bylo 8 roků, co nás navždy
opustila naše milovaná
paní Romana Svobodníková.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera Nikol, dcera Petra s manželem, rodiče
a sestra s rodinou.

Roky ubíhají jako voda, zdá se to být jako dnes,
stále zní ta bolestivá slova, že jsi odešel
a nevrátíš se zpět.
Dne 10. února to byly 2 roky, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, dědeček, tchán
pan Stanislav Šírek.
S láskou stále vzpomínají
synové a dcery s rodinami.

Slzy a smutek odvane čas, ale bolestivá
vzpomínka zůstává v nás.
Dne 16. února by se dožila 75 let
paní Ludmila Sommerová z Rychtářova.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a synové s rodinami.

Dne 11. února uplynulo 13 smutných
let od smrti naší tolik milované
maminky, babičky a prababičky
paní Jany Zezulové z Mouchnic.
Dne 23. února by oslavila
76. narozeniny.
Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane
navždy s námi! Bude nám žehnat na cestu,
kterou teď půjdeme sami.
S láskou a vděčností vzpomínáme, těm, co vzpomenou s námi
děkujeme.
Syn Martin s rodinou, dcera Jana s rodinou, vnoučata
a pravnoučata.
Dne 11. února jsme vzpomněli 100 let od
narození naší maminky, babičky a prababičky
paní Zdeňky Langerové z Ivanovic na Hané.
Syn a dcera s rodinami.

Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě milovali.
Dne 12. února uplynulo 16 let, co nás opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan Zdeněk Kovařík z Ivanovic na Hané.
Vzpomíná
manželka, syn a dcery s rodinami.
Očím jsi odešla, v srdcích zůstáváš …
Dne 12.února uplynulo již 17 let, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a teta
paní Ludmila Vitoulová z Nemotic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Synové Josef a Mirek s rodinou.

Dne 13. února by se
Ing. Lucie Miklicová
dožila 40 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Maminka a bratr.

Odešels, jak osud si přál, ale v našich srdcích
žiješ dál.
Dne 14. února uplynul 1 smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Oldřich Stejskal z Habrovan.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.
Už Ti nemůžeme ruku podat a k narozeninám
blahopřát, jen kytičku růží na hrob dát,
za lásku a výchovu poděkovat a tiše vzpomínat.
Dne 15.února by oslavil své 73.narozeniny
pan Antonín Brauner z Bučovic.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinou.
Dne 15. února to bylo 15 roků,
co nás navždy opustil
pan Miloslav Kratochvíl
z Ivanovic na Hané.
Dne 28. února to bude 6 roků,
co nás navždy opustila
paní Věra Kratochvílová
z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomíná
dcera Lenka s rodinou.
Dne 15. února to bylo 38 let, kdy nás opustil
pan PhDr.Vojtěch Kosmák.
Za vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

V pondělí 15. února uplynulo 5 roků od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Lenka Žaškovská z Nemojan.
Stále vzpomíná
manžel Jan, syn David a dcera Jana s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci a vzpomínka na Tebe
zůstává.
Dne 17. února jsme vzpomněli 17. výročí úmrtí
paní Anny Procházkové z Medlovic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Dáša a Jiřina s rodinou.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou
a obětavostí.
Dne 17. února uplynulo 17 let, kdy nás opustil
pan Karel Kůrka
a 24. února uplynou 2 roky, kdy nás opustila
paní Jana Kůrková.
V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jen jednou,
i kdybychom si oči vyplakali, její zpět se neohlédnou.
Vzpomínají
děti s rodinami.
Čas běží, vzpomínky zůstávají...
Dne 18. února uplyne již 7 let od chvíle,
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
kamarád a učitel,
pan Miroslav Hasala z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Hana a dcera Lenka.
Dne 18. února uplynou již 2 smutné roky,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Božena Juříková z Rousínova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím
tichou vzpomínku.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery Božena a Zdenka s rodinami.
Dne 19. února uplynou 3 roky od úmrtí
paní Anežky Štroblíkové.
S láskou vzpomíná
dcera Hanka s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi
šťastné, jsou v našich srdcích ukryté, jsou
hluboké a krásné.
Dne 19. února by se dožil 79 roků
pan František Myslivec
a dne 31. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí.
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.
Odešel jsi, jak si osud přál.
Dne 20. února vzpomeneme první smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Zoltán Ďurko z Bučovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 20. února to bude rok, co nás opustila
paní Libuše Račanská z Ivanovic na Hané.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami, bratr a sestra.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají...
Dne 20. února by oslavil své 70. narozeniny
pan Oldřich Sedlák.
Dne 9. ledna to byly 4 roky, co nás navždy
opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
rodina.
Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit,
potěšit. Díky za to, čím jsi pro nás byla, za
každý den, který jsi pro nás žila.
Dne 21. února by se dožila 100 roků naše
maminka
paní Františka Sladká z Bučovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky
Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest
zanechal jsi v nás. Vzpomínky na Tebe v srdcích
si zachovají, kdo rádi Tě měli, tak jako my, stále
vzpomínají.
Dne 22. února tomu bude 10 roků, kdy nás
opustil
pan Alois Voráč.
V upomínku
manželka Anna, dcera a synové s rodinami.
Dne 22. února uplyne 5 let od chvíle, kdy
zemřela naše milovaná,
paní Marie Šmelová
S láskou vzpomínají
manžel Milan a dcera Ivana s manželem.

Dne 22. února tomu bude 10 roků, co nás
navždy opustil
pan Robert Naš.
Stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Jak smutno je mi bez Tebe, jak dlouhý je den,
jak rád bych Tě spatřil a slyšel Tvůj hlas celičký
den. Pro Tebe hvězdy přestaly svítit, sluníčko
hřát, ale ten kdo Tě nejvíce miloval, nepřestal
na Tebe nikdy vzpomínat.
Dne 24. února by se dožila 75 let
Libuška Šormová.
Vzpomíná manžel, kluci s rodinami.
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dne 25. února vzpomeneme 11. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Oldřich Lukeštík z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Jsou lidé, na které nikdy
nezapomeneme…
Dne 21.února vzpomeneme
100. výročí narození naší
maminky, babičky, prababičky
paní Marie Hanákové
z Kojátek-Šardiček,
rodačky z Kyjova-Boršova.
A dne 18. června vzpomeneme 102. výročí narození našeho
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Aloise Hanáka z Kojátek-Šardiček. Prožili spolu 62 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcery a synové s rodinami.
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi
přejte, jen v srdcích věčnou vzpomínku si na
mne zachovejte.
Dne 26. února by oslavila 79. narozeniny naše
maminka, babička a prababička
paní Ludmila Vlčková z Lulče.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Hana, vnučky Lucie a Andrea s rodinami.
Dne 29. února uplyne 1 rok, co nás navždy
opustila
paní Jiřina Hanáková.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
rodina.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu
Nemocnice Vyškov – infekční oddělení.
Lékařům, především MUDr. Barteysové, MUDr.Válkové,
sestřičkám a ostatním zaměstnancům za vzornou péči,
trpělivost, ochotu a povzbudivá slova po dobu mé hospitalizace
na oddělení.
Děkuji všem.
Iva Nohejlová

Černá kronika
Rum a pivo mu daly sílu
Odpolední a večerní popíjení s kamarádem nemělo
v Bučovicích vůbec dobrý vliv
na dvacetiletého mladíka.
Několik vypitých piv a k tomu
láhev rumu daly mladíkovi asi
pořádnou porci síly. Cestou
domů jednak vysypal odpadkový koš, pak vzal popelnici
a hodil ji na zaparkovaný
osobní automobil Mercedes.
Terčem jeho siláckého představení se stala i další zaparkovaná osobní auta. Na nich
třeba jen poškodil registrační
značky. Celkem na vozidlech
způsobil škodu za nejméně dvě
stě tisíc korun. Opilý silák měl
smůlu, jeho počínání viděli
svědci a zachytily ho také bezpečnostní kamery. Pomohly
rovněž informace ze sociálních
sítí. Vypátrat jej tedy nebylo
pro tamní policisty velkým
problémem. Když ho vyslýchali, jen stěží si vybavoval, co
všechno udělal. I tak musí
počítat se stíháním za poškození cizí věci.

Elektromobil nezískal
Internetoví
podvodníci
neustále zdokonalují svoji činnost. Důkladně připravenou lstí
se jim podařilo obelhat i šedesátiletého muže z Vyškovska. Ten
si na německém inzertním serveru našel zánovní elektromobil
značky Tesla, nabízený za více
než jeden a půl milionu korun.
S podvodným prodejcem, který
vystupoval jménem existující
belgické společnosti se dohodl
na podrobnostech obchodu. Že
se jedná o podvod, bylo velmi
těžké rozpoznat, prodávající
elektronicky zaslal zájemci veškerou dokumentaci k vozu
a vystavil zálohovou fakturu na
téměř 380 tisíc korun. Protože se
vše zdálo být v pořádku, poškozený tuto fakturu uhradil. Studený pot jej polil o den později,
když mu do e-mailové schránky
přišlo varování z inzertního
serveru. Inzerát, na který reagoval, byl totiž podvodný. Muž tak
přišel o peníze a ani nového vozu
se s největší pravděpodobností
nedočká.
(pol)

