
ZAJÍMALY HO
PŘEDEVŠÍM PENÍZE

I na takovém místě jako je
knihovna se krade. O tom se
přesvědčila ve středu 18. úno-
ra návštěvnice bučovické půj-
čovny knih. I v těchto klidných
prostorách, kde by to většina
lidí nečekala, je třeba si hlídat
své osobní věci. Příležitosti
využil dosud neznámý nene-
chavec, který si přivlastnil na
židli volně odloženou kabelku.
Její majitelku, zatímco se
věnovala poklidnému výběru
knih, tak připravil o peněžen-
ku s finanční hotovostí, pla-
tební karty, mobilní telefon
a flash disk. Kabelka, ve které
zůstalo jen pouzdro s doklady,
se později našla v jedné
z bučovických ulic. Ženě
vznikla škoda přesahující
osmnáct tisíc korun. Bučovičtí
policisté se případem zabývají
pro trestné činy krádež

a neoprávněné opatření pla-
tebního prostředku, kdy náš
trestní zákoník hrozí až dvou-
letým vězením.

ZLODĚJ SE OBRATNĚ
DOSTAL KE KOŘISTI

Popíjení v baru s peněžen-
kou uloženou v kapse bundy
se nevyplatilo jednomu
z víkendových hostů. I když
měl svrchní část oděvu na
sobě, přesto v brzkých ranních
hodinách využil dosud nezná-
mý lapka nepozornosti muže,
který se šel pobavit do pusti-
měřské sokolovny. S peněžen-
kou zmizely i doklady, plateb-
ní karta a finanční hotovost
v řádu stovek korun. Nene-
chavce podezřívají vyškovští
policisté z trestných činů krá-
dež a neoprávněné opatření
platebního prostředku. V pří-
padě dopadení mu hrozí
u soudu až dvouletý trest věze-
ní.

KRADL NA STAVENIŠTI
Vloupání do stavebních

buněk v Holubicích řeší aktu-
álně slavkovští policisté.
Dosud neznámý zloděj si
odtud odnesl krom drobného
ručního nářadí i drahé vyba-
vení. Zmizel nivelační přístoj,
laser, také vibrační pěch, kalo-
vé čerpadlo, dokonce i elek-
trická topidla. K nalezení nej-
sou ani uhlové brusky, okružní
pila ani elektrická vrtačka.
Firmě tak vznikla škoda za
bezmála stopadesát tisíc
korun. Po nevítané návštěvě
nenechavce navíc zůstala deví-
tisícová škoda, kterou způsobil
svým násilným vstupem do
prostorů. Za krádež a poško-
zení cizí věci hrozí strůjci
tohoto skutku v případě dopa-
dení až pětileté vězení.

ZLODĚJI OPĚT KRADOU 
JIŽ POKÁCENÉ DŘEVO

Vyškovští policisté šetří
v těchto dnech aktuálně krá-
dež dřeva. Smrkové i borové
dřevo zmizelo z okraje lesa
poblíž Ježkovic. Již vytěžené
smrky i borovice čtyřmetrové
délky se staly terčem dosud
neznámého zloděje. Ten si
neoprávněně přivlastnil dva-
cet čtyři kubických metrů dře-
va. Škoda se vyšplhala přes
osmačtyřicet tisíc korun.
Nenechavci hrozí v případě
dopadení až dvouletý trest za
mřížemi.

por. Mgr. Alice Musilová

Černá kronika

V únoru by se dožil 100 let
pan Břetislav Zlámal z Vyškova.
V prosinci 2014 uplynul rok, co
nás navždy opustil.
Dne 28. ledna by se dožila 95 let 
paní Marie Zlámalová, roz.
Stránská.
V říjnu 2015 vzpomeneme 
10. smutné výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera Magda s rodinou.
Dne 28. března uplyne rok, kdy za nimi odešel ve
věku 67 let i
pan Břetislav Zlámal ml. z Bukovinky.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě měl rád,
vzpomíná dál.
Dne 22. února to byly 4 roky, co nás navždy
opustil
pan Vlastimil Grulich.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 25. února jsme vzpomněli 25. výročí úmrtí naší maminky,
babičky, prababičky 

paní Marie Němčanské z Vyškova-Dědic.
Stále vzpomíná za celou rodinu

dcera Květoslava.

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý,
kdo Tě měl rád. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 27. února uplyne 10 let, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Ján Benko z Ivanovic na Hané
a dne 12. března by se dožil 81 let.
S láskou vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

Vše zmizí, jen stopy Vaší lásky a vzpomínky na
předobré srdce nám zůstanou.
Dne 27. února tomu bude 15 let, co nás navždy
opustila naše milá maminka, babička,
prababička a praprababička
paní Marie Chaloupová z Ivanovic na Hané.
S láskou za všechny vzpomíná
dcera Laďka s rodinou.

Dne 27. února by se dožil 100 let náš milý tatínek
a dědeček
pan František Balga.
Dne 2. února tomu bylo 33 let, kdy nás navždy
opustil.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná
celá rodina.

Už nikdy nepotěšíš, neporadíš, jen vzpomínka
krásná, milá, na Tebe nám zbyla.
Dne 27. února 2015 by se dožil 65 let
pan Ing. Jiří Kubín z Vyškova.
S bolestí v srdci vzpomíná
rodina.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 28. února uplynul rok, co nás opustila
milovaná manželka, matka, babička
a prababička
paní Miluše Peloušková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a dcery s rodinami.

Dne 1. března by se dožila
paní Vlasta Zbořilová z Rousínova 90 roků. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcery Vlasta a Hana s rodinami.
Kdo jste ji znali, prosíme vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Čas plyne, jen bolest v srdcích zůstává.
Dne 4. března 2015 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Ing. Zdeňka Věžníka z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky

Dne 1. března oslaví 70. narozeniny
pan Josef Hanák z Vyškova.
Hodně štěstí, zdraví, lásky, ze starostí žádné
vrásky!
Přejí
manželka Danuška, syn a dcera s rodinou.

Miroslav Sedláček (1977), Bošovice † 16. 2.
Mária Šimčíková (1939), Lovčičky † 17. 2.
Alena Plšková (1958), Kobeřice u Brna † 17. 2.
Jan Martinek (1936), Komořany † 18. 2.
Marie Bílková (1931), Vyškov † 18. 2.
Miroslava Krejčířová (1928), Letonice † 18. 2.
Helena Kadlecová (1936), Švábenice † 19. 2.
Helena Marková (1926), Drysice † 20. 2.
Václav Hála (1944), Vyškov † 20. 2.
Blanka Šimáčková (1929), Kroužek † 20. 2.
Bohumil Řehák (1928), Heršpice † 20. 2.
Jaromír Brunclík (1921), Dědice † 22. 2.
Karla Kramaříková (1929), Čechyně † 22. 2.
Bohuslav Jandl (1949), Habrovany † 22. 2.
František Ščučka (1932), Dědice † 22. 2.

Opustili nás

Blahopřání

Skupina Poutníci slaví letos 45 let od svého vzniku a celý rok 2015 bude jezdit s pořadem
„Poutníci slaví 45 let“.

A právě řadu písní z tohoto programu vám kapela předvede na „Country večeru“ 28. 2. 2015
v prostorách Slavkovského pivovaru ve Slavkově u Brna na ulici U mlýna 1422. Akce začne ve
20.00 a vstupné bude dobrovolné.

Během večera zaznějí jak největší kapelní hity, jako je například píseň Panenka, tak skladby
z oblasti české a americké country hudby.

Poutníci sice nejsou vyloženě taneční kapela, ale rytmus ještě udrží, takže návštěvníci si kromě
poslechu budou moci i zatančit.

K dobré náladě přispěje i Slavkovské pivo a na své si přijdou také milovníci dobrého jídla.
Místa si můžete rezervovat na telefonním čísle 544 220 100.
Na vaši účast se za zaměstnance Slavkovského pivovaru a skupinu Poutníci těší Jiří Karas Pola

* Atletika * Atletika *

Skok vysoký – žáci:
1. místo – Šimon ŠEVČÍK
1,63 m
Skok vysoký – žákyně:
6. místo – Lucie MACHÁŇOVÁ
1,49 m

Vrh koulí – žákyně 3 kg:
2. místo – Monika HUBÁČKO-
VÁ 10,21 m
Vrh koulí – žáci 4 kg:
3. místo – Jiří OSOLSOBĚ
13,82 m

Šimon ŠEVČÍK vítězem ve výšce

Otevřené Přebory žactva Ústeckého kraje v pražské nafukovací
hale na Strahově byly příležitostí, jak zabojovat o výkony, tak
poměřit síly s atlety kraje na samém severu naší republiky. Ve star-
tovním poli se tak objevili dva závodníci s červenobílou šerpou na
dresu, tedy závodníci AHA Vyškov.

Otevřené Přebory Olomouckého kraje v Olomouci, v místní hale
byly ve znamení maximálního úsilí dosáhnout výkonů, které dají
důvod k přihlášce na blížící se Mistrovství ČR žactva v Jablonci
nad Nisou. Ne jinak tomu bylo i u vyškovské výpravy, která bojovala
nejen o co nejlepší umístění, ale především o co nejlepší výkon.
Dopadlo to následovně:

2 - 3 - 2
Dva zástupci, tři starty, dva osobáky

Skok daleký – žáci:
12. místo – Petr NOVOTNÝ 4,89
m (nové os. maximum)
Běh na 300 m – žáci:
14. místo – Petr NOVOTNÝ
45,36 s.

Skok o tyči – žáci, vložený
závod:
3. místo – Sebastian HAJZLER
2,70 m (nové os. maximum)

Limity, maxi výkony i ztracené naděje,
takové bylo Mistrovství ČR v halové atletice

Domácí šampionát atletů – mužů a žen, byl přehlídkou toho nej-
lepšího, čím česká atletika v současnosti disponuje! Klady předčily
zápory. Uchvacující podívaná na mnohdy světové výkony našich
předních reprezentantů, snahy o plnění limitů korunované úspě-
chem a také očekávání akce, která je již dva roky pečlivě připra-
vována v pražské O

2
Areně – Halové Mistrovství Evropy v atletice

2015. Je jen velká škoda, že při stavbě naší nejlepší atletické haly
Otakara Jandery bylo opomenuto důstojné zázemí pro diváky –
to ovlivnit pořadatelé nemohli. Avšak (ne)občerstvení pro diváky
opravdu nebylo důstojné tomuto mistrovství...

Vyškovské naděje nebyly
liché, opět se však potvrdilo, že
člověk míní a život mění... Jest-
liže se doposud dařilo unikat
probíhající chřipkové epidemii,
tak tentokrát se utéct bacilům
a i soupeřům prostě  nepodařilo.
Zdravotní zmítání se našich
dvou nejlepších atletů Lenky
Surákové a Jiřího Němečka
proměnilo v maxi trápení Len-
ky Surákové na trati, se kterou
se doposud nesžila – 1500 m žen
absolvovala do mety 1000 m se
ctí, avšak poslední pětistovka
se proměnila v trápení a výsle-
dek 5:22,66 min. ji přiřadil na

12. místo republikového pořadí.
Lenka zaslouží uznání za to, že
mistrovský závod nevzdala
a dokončila jej. 

Jiří Němeček, čerstvý halový
Mistr Moravy a Slezska na trati
3000 m z Bratislavy, po zralém
uvážení na start patnáctistovky
vůbec nenastoupil. Bacily byly
silnější a zdraví závodníka
přednější.

Nyní již nezbývá nic jiného,
než popřát české reprezentaci
hodně zdraví a štěstí při
Mistrovství Evropy v halové
atletice!

* Sportovní gymnastika *

Bučovická sportovní gymnastika
na dvou frontách

Velmi plodný víkend mají za
sebou mladí sportovní gymnas-
té Sokola Bučovice. Hoši star-
tovali v Brně na Moravské Sla-
vii na 14. ročníku Memoriálu
MUDr. Vladimíra Dražila –
a děvčata změřila síly se svými
soupeřkami v Ostrožské Nové
Vsi na Slováckém džbánku. 

V Brně se početným divákům
představilo 48 borců z 9 oddílů
Moravy a Slovenska. Závod
ovládli výtečně cvičící chlapci
ze Sokola Zlín, kteří zvítězili ve
všech vypsaných kategoriích.
Kategorii nejmladších žáků
vyhrál talentovaný Jonáš Da -
něk (syn bývalého vynikajícího
gymnasty Pavla Daňka)
s obrov ským náskokem 4,55
bodu! 

Závodilo se ve volném pěti-
boji (prostná, kůň s madly, kru-
hy, přeskok, bradla). Sokol
Bučovice měl zastoupení ve
3 gymnastech, z nichž se nejlépe
uvedl Jaroslav Grussmann, kte-
rý při svém prvním startu
v životě obsadil 16. příčku. O 18.
a 19. místo se pak podělili Matěj
Stavělík a Jiří Hurka. 

Dramatický průběh měla
soutěž mladších žáků, když
vedoucí čtveřice se vešla do roz-
dílu 0,65 bodu! To byla nesku-
tečná vyrovnanost. Nakonec
těsně zvítězil Michal Kopecký
(Sokol Zlín) před dvojicí borců
Sokola Šternberk Jan Vachutka
a František Marghold. Nepopu-
lární ,,bramborový“ stupínek
zůstal Miroslavu Durákovi ze
Sokola Bučovice. K bronzu chy-
bělo pouhých 0,15 bodu!
Pochválit lze i Jakuba Stavělí-
ka, který ,,šel“ poprvé za mladší

žáky a svou premiéru okořenil
velmi solidním 9. místem.

Velikou radost však bučovic-
kým barvám udělalo vystoupe-
ní Pavla Rotrekla v závodě star-
ších žáků, který měl velmi
dobrou úroveň. Pavel se před-
stavil s několika novými sesta-
vami a vyválčil velmi cenné
3. místo. 4 nářadí ,,zajel“ bez-
chybně a pouze nezdar na koni
s madly mu zabránil v zisku
druhého místa. Dominoval zde
Jonáš Běhal ze Sokola Zlín, kte-
rý ještě v loňském roce v bar-
vách bučovického Sokola
vyhrál Mistrovství ČR v povin-
ných sestavách. 

Děvčata startovala v Ostrož-
ské Nové Vsi na Slováckém
džbánku. Závodu se zúčastnilo
39 gymnastek z 6 moravských
oddílů. V kategorii 1 se těsně
prosadila Karolína Machová
z Uher. Ostrohu. Velmi solidně
si vedla Tereza Zemánková, kte-
rá skončila ve volném dvojboji
(kladina, prostná) 6.

V soutěži roč. 2007–2006 tri-
umfovala Veronika Opelíková
z Chropyně. Radost bučovické
výpravě udělala velmi dobře
připravená Kateřina Duráková,
která se umístila na krásném
2. místě. Rovněž 4. místo Kláry
Hrabovské má svoji hodnotu. 

V závodě ročníku 2003–2002
dominovala s převahou téměř
2 bodů Kateřina Kaláčová ze
Sokola Zlín. Gymnastky Soko-
la Bučovice Veronika Matulová
a Tereza Tichá se prezentovaly
5. resp. 7. místem. V těchto kate-
goriích se závodilo v komplet-
ním čtyřboji. 

(PeP)

Děkujeme všem, kdo přispěli
opuštěným kočičkám nejen

jídlem, stelivem i dalšími
chovatelskými potřebami, 

ale také velkým dílem 
své „kočilásky“.


