
Těžko se loučilo, těžké je se smířit s tím, že
lásku, kterou jsi rozdával, už dál nemůžeš šířit. 
Dne 25. dubna už to byl dlouhý 1 rok, co nás
náhle opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
s velkým srdcem, bratr, strýc, tchán, kolega,
kamarád, 
pan doc. Ing. Jaromír Mareš, CSc. zVyškova. 
Všem, co vzpomenou s námi, děkujeme. 
Manželka Marie, syn Václav s rodinou, dcera
Lucie s rodinou a syn Jaromír s rodinou.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal...
Dne 3.května jsme vzpomněli 7. smutné výročí
úmrtí drahého tatínka
pana Miroslava Matouška z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou stále vzpomíná 
dcera Mirka.

Dne 7. května by se dožila 90 let maminka,
babička a prababička
paní Františka Šlampová z Kučerova.
Za vzpomínku  děkují
synové a dcery s rodinami

Dne 9. května by se dožila 90 let naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Anna Hornová.
S láskou a vděčností vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 9. května to byly 3 roky, co nás opustil
pan Jiří Wolf z Rousínova.
S láskou vzpomínají 
manželka Ada, dcera Dagmar s manželem
Tomášem a vnoučata Martina a Tomáš.

Je těžké ráno vstát a na svět se usmívat,
když odešel jsi Ty – kdo nás měl tolik rád.
Měl jsi rád lidi a společnost, s námi sis užíval
života, nikdy nebude zapomenuto Tvé dobré
srdce a pomoci ochota.
Tvůj odchod poznamenal naše duše, už nikdy
nebudou stejné..., ale naše láska k Tobě zůstane
stejná navždy.
Chybíš nám každým dnem víc a víc...

Dne 12. května  uplynul rok ode dne, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan Karel Habarta z Bučovic.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Jitka, syn Tom a dcera Hanka s rodinami.
Všem, kdo jste ho měli rádi, děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 13. května by se dožil 82 let 
pan Alois Kučera z Bučovic. 
Stále vzpomínají 
dcera a synové s rodinami. 

Žije dál v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 14. května vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí 
paní Jitky Buriánkové.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
manžel a dcery s rodinami.

Dne 14. května by oslavil 45. narozeniny 
pan Libor Mlčoch. 
S láskou a úctou vzpomíná 
manželka, Sárinka a celá rodina. 
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme. 

Ruku už Ti nemůžeme dát, abychom Ti
k narozeninám mohli blahopřát. Jen kytičku
květů na hrob dáme a s láskou a úctou
vzpomínáme.
Dne 15. května by se dožila 80 roků 
paní Anežka Vlčková z Kučerova.
Stále vzpomínají 
dcera s manželem a vnučky s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

kteří se společně s námi přišli rozloučit v pátek 30. 4. 2021
s paní Libuší Dostálovou.

Také děkujeme za slova útěchy a květinové dary.
Rovněž děkujeme i těm, kteří vzhledem k epidemii nemohli být

přítomni osobně a svou účast nám projevili „na dálku“.

Alois Čtvrtníček (1960), Drysice † 20. 4.
Věra Hlaváčková (1931), Komořany † 25. 4.
Luděk Střelec (1949), Dědice † 26. 4.
Marie Zlámalová (1947), Vyškov † 26. 4.
Miroslav Burian (1945), Drnovice † 26. 4.
Vladimír Foltánek (1949), Drnovice † 26. 4.
Marie Otrubová (1937), Luleč † 27. 4.
Marie Obhlídalová (1935), Vyškov † 30. 4.
Anna Poláchová (1933), Vyškov † 1. 5.
Rudolf Veselý (1940), Studnice † 3. 5.
Božena Lanšperková (1936), Vyškov † 3. 5.
Josef Čtvrtníček (1942), Drnovice † 3. 5.
František Kýr (1946), Opatov † 5. 5.
Milan Staník (1961), Drnovice † 5. 5.
Jarmila Zapletalíková (1943), Račice † 6. 5.
František Steiner (1946), Rousínov † 6. 5.
Viktor Gajda (1948), Brankovice † 6. 5.
Metoděj Koutný (1925), Krásensko † 7. 5.
Janka Šádková (1936), Vyškov † 8. 5.
Ludmila Bradáčová (1931), Vyškov † 8. 5.

Opustili násBlahopřání

Jakub Derka a Mario Hajzler 
bojovali v Ostravě

Ostravští pořadatelé dostali
povolení k uspořádání atletického
LIMEETING OSTRAVA 2021.
Předstartovní martýrium absol-
vovali dva atleti AHA Vyškov, ti
nakonec stanuli i na startu samot-
ného mítinku. Představilo se tedy
celkem 103 atletů z 28 oddílů a
klubů. Počasí bylo divoké, stále
aprílové, což pro atlety bývá dosti
ošidné. Vedle reprezentantů se
představili i adepti startů na blí-
žících se republikových šampio-
nátech.

Skok o tyči, muži:
1. místo – Mario HAJZLER, 4,50

m
Běh na 110 m př., junioři:
4. místo – Jakub DERKA, 15,93 s.

Oba atleti AHA Vyškov si vytvo-
řili svá nová osobní maxima na
otevřených hřištích.  Jakub Derka
si odbyl úspěšnou premiéru na
juniorských „plotech“. Blahopře-
jeme atletům k uvedeným výko-
nům a děkujeme za reprezentaci
klubu v Ostravě.

Zastupitelé hlasují i diskutují
nově pomocí tlačítek

Pro, proti, zdržel se, přihláška do diskuse, technická poznámka. Vyškov-
ští zastupitelé v úterý 27. dubna poprvé v sále Besedního domu schvalovali
jednotlivé body programu pomocí hlasovacího zařízení. Elektronické hla-
sování má přinést řadu výhod. Zařízení například poskytuje okamžitý
přehled o výsledcích volby, včetně toho, jak kdo jmenovitě hlasoval, což
v minulosti chybělo.

Zastupitelé dosud klasicky zve-
dali ruku. Přínosem je i to, že každý
z nich má vlastní mikrofon, čímž
se usnadní průběh jednotlivých
vystoupení a vylepší zvukový
záznam ze zasedání. „Vybrali jsme
nejvhodnější systém pro to, co
máme ve Vyškově nastaveno. Pře-
hlednější hlasování umožňuje
uchovat postoje jednotlivých
zastupitelů. Každá jednotka pro
každého z nich obsahuje příslušná
tlačítka pro všechny zákonné stavy,
stejně tak mikrofon se světlem zna-
čícím zapnutí. Přítomní i lidé sle-
dující přímý přenos si přečtou
názvy probíraných materiálů, uvidí
čas jednotlivých vystoupení. Sys-
tém umožňuje řízenou i otevřenou
diskusi,“ ocenil starosta Vyškova
Karel Jurka, který coby předseda-
jící každé jednání řídí.

Nejvhodnější nabídku na reali-
zaci nákupu konferenčního, hlaso-
vacího, řídícího a evidenčního sys-
tému pro jednání sedmadvaceti-
členného zastupitelstva podala
pardubická firma Ministr Systems
s r.o., cena přesáhla 440 tisíc korun
včetně DPH. První osahání zařízení
proběhlo v aktuálním volebním
období před dvěma lety, na jaře
roku 2019. „Předsevzali jsme si být
otevřenější, transparentnější
a vstřícnější, technické parametry
zkoušených systémů se nám

zamlouvaly. Na nové hlasovací
zařízení jsme ovšem chtěli získat
dotaci, což se bohužel nepovedlo.
A zároveň jsme vyčkávali, jak dra-
matické to bude s daňovými pro-
pady v důsledku koronavirové kri-
ze,“ vysvětlil odsun investice
starosta Jurka.

Systém obsahuje mimo jiné 29
hlasovacích jednotek, včetně dvou
náhradních, dotykovou obrazovku
pro řízení jednání předsedajícím či
garantuje pětiletou funkčnost
hardwaru i softwaru v souladu
s platnou legislativou.

Předsedajícímu umožní předlo-
žit výsledky jednotlivých hlasová-
ní, vyhledat konkrétní hlasování
v archivu včetně grafů, nastavit
časový limit pro hlasování i pro dél-
ku diskusních příspěvků, zajistit
tajné hlasování i poskytnout rychlý
přístup do archivu zvukových
záznamů. „První jednání zastupi-
telů proběhlo bez větších závad
i zásluhou předchozího testování.
Díky novince bude mít Vyškovan
lepší představu o dění v jednacím
sále,“ dodal vyškovský starosta. 

Připomněl zároveň, že zájemci,
kteří se nemohou dostavit do sálu
Besedního domu, mohou zasedání
sledovat v přímém přenosu na
internetu. Na městském webu je
pak přístupný záznam z jednání.

(mko)

Dne 27. dubna se dožila krásných 94 let
paní Libuše Ambrozová z Vyškova.
Mnoho zdraví, štěstí a životního elánu přejí
dcera Eva, synové Miloslav a Zdenek s rodinami.

Dne 18. května oslaví své 75. narozeniny naše
maminka a babička
paní Helena Kohlová.
Do dalších let Ti přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti.
Dcery Milena a Helena s rodinami.

Čas plyne, nevrací co vzal, vzpomínky však
zůstávají dál.
Dne 16. května si připomeneme 5. výročí,
kdy nás opustila 
paní Věra Šmelová.
S láskou vzpomínají
manžel, děti s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 16. května by se dožil 65 let
pan Josef Marek.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami, vnuci Kubík,
Milánek a Adámek.

Dne 16. května uplyne 1 rok ode dne, kdy nás
opustila naše maminka, babička, prababička
a přítelkyně
paní Jiřina Matušková.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami a přítel Prokop.

Čas plyne, vzpomínka zůstává…
Dne 18. května uplyne 23 let od úmrtí 
paní Josefy Kučerové z Bučovic. 
S láskou a úctou vzpomínají 
dcera a synové s rodinami.

Dne 18. května vzpomeneme smutné 25. výročí
úmrtí mé milované manželky, maminky, babičky
paní Marie Tomešové.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manžel, dcera, syn a vnučka s rodinou.
Dvou pravnuků se již nedožila.
Kdo ji znal a měl rád, vzpomene s námi.

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají… 
Dne 18. května by se dožila 66
let
paní Věra Hladká z Moravských
Málkovic.
S láskou a úctou vzpomíná 
přítel Bronislav. 

Dne 20. května by oslavil 75. narozeniny
pan Karel Dřímal.
Dne 4. srpna uplynou 3 smutné roky,
co nás navždy opustil.
S láskou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

„Ti, které jsme s láskou uctívali,
vlastně ani neumírají. Neusilují
již o nic, nic nekonají, nehovoří
k nám, nic po nás nepožadují.
A přece: kdykoliv si na ně
vzpomeneme, cítíme, že nám
stojí tváří v tvář, že nám hledí
do duše, že s námi cítí, že nás
chápou, že schvalují nebo
neschvalují naše počínání.“

Edmund Husserl
Dne 23. května vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší maminky
a babičky paní Miloslavy Markové z Nížkovic, 
která nás opustila ve věku 83 let.
Její manžel pan PhDr. Jan Marek (+1985),občan Nížkovic,
rodák z Heršpic, jáchymovský vězeň, ale především poctivý,
skromný a šlechetný člověk, by se dne 12. června dožil 95 let.
Všechny, kteří jste je znali, prosíme o tichou vzpomínku
a modlitbu.
S úctou a vděčností syn Jan a dcera Dagmar s rodinami.

Kdo Tě znal tak vzpomíná, kdo Tě měl rád
nezapomíná.
Dne 25. května vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Helena Hloušková.
Dne 30. května by se dožila 84 let. 
S láskou vzpomíná
manžel s celou rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 25. května to bude již 9 let, kdy nás opustil 
pan Jaroslav Trávníček.
Stále vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínky

Černá kronika
Podvodníci přišli snovým trikem
Vyškovští kriminalisté se

v poslední době potýkají s případy
tzv. pozměněných faktur. Dochází
k tomu, že podvodník neoprávněně
vstoupí (tzv. nabourá se) do e-mai-
lové komunikace mezi objednava-
telem a dodavatelem. Na faktuře,
která dorazí zákazníkovi, pozmění
platební údaje, respektive číslo
účtu. Zákazník tedy již obdrží e-
mail s padělanou fakturou, kde je
jiné číslo účtu s upozorněním, že
došlo ke změně čísla účtu. Vzhledem
k tomu, že jde o firmy, které mezi
sebou obchodně nekomunikují
poprvé, nepovažuje jejich ekonomic-
ký úsek takovouto situaci za mimo-
řádnou. Často dochází k následné
komunikaci cestou e-mailu, kde je
tato adresa již pozměněna ve velmi
malém sotva postřehnutelném
detailu. Některé škody dosahují
i milionu korun. Případy se týkají
obchodování se zahraničními
i tuzemskými firmami. Proto varu-
jeme podnikatele, aby si pečlivě
zkontrolovali, zda jsou platební

údaje stejné jako v předešlém pla-
tebním styku. V případě, že jde o jiné
číslo účtu, ověřte si danou změnu
raději telefonicky.

Srážka skončila tragicky
Dne 9. května krátce před

16. hodinou došlo na silnici I/50 mezi
Holubicemi a Slavkovem u Brna
k tragické dopravní nehodě. Podle
prvotních informací měl šofér
dodávky zdosud nezjištěných příčin
přejet do protisměru, kde se pak čel-
ně střetl s řidičem motocyklu. Ten
bohužel svým zraněním na místě
podlehl. Po dobu vyšetřování byla
komunikace obousměrně zcela uza-
vřena. Objízdná trasa byla vedena
přes Křenovice. Tam však provoz
dočasně zkomplikoval i šofér
kamionu, který zůstal několik minut
zaseknutý pod železničním viaduk-
tem. Kyvadlově řízený provoz byl
místem nehody umožněn až po třech
hodinách. Přesnou příčinu vzniku
dopravní nehody a míru zavinění
jednotlivých účastníků budou nyní
zjišťovat dopravní policisté. pol

Upozorňujeme čtenáře a inzerenty, že Region
i nadále vychází ve 14denních intervalech.

Další číslo vyjde 27. 5.
Provozní doba redakce: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

9–12, 13–14 hodin
Středa zavřeno

e-mail: region@respol.cz
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