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Poděkování
Děkujeme všem příbuzným přátelům  a známým, kteří se přišli

2. ledna 2015 naposledy rozloučit
s paní Miluškou Poslíkovou z Vyškova.

Zároveň děkujeme za květinové dary a projevy  soustrasti.
Zvláštní poděkování vyslovujeme bývalým i současným
zaměstnancům Hematologicko-transfúzního oddělení

vyškovské nemocnice a dlouholetým sousedům v domě.
Rodiny Poslíkova a Šmerkova.

Dne 18. prosince 2014 to bylo 17 let, co nám
navždy odešel milovaný manžel, tatínek
a dědeček
pan MUDr.Vladislav Ambroz, odborný lékař.
S láskou a smutkem vzpomíná
rodina.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 4. ledna jsem se narodil,
42 let jsem se nedožil.
Dne 4. ledna by se dožil 42 roků náš tragicky
zesnulý syn
pan Tomáš Vysloužil.
Těm, kteří ho znali a vzpomenou s námi, děkují
rodiče a bratr s rodinou.

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 5. ledna uplynuly 3 smutné roky, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček
pan Jan Trunečka.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Hana, syn Michael a Richard
s rodinami.

Dne 6. ledna jsme si připomněli 10. výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Jindřišky Vondryskové z Vyškova.
S bolestí v srdci, kterou čas nikdy nezahojí
a s láskou stále vzpomínají
dcera Iva a vnuk Martin.

Dne 7. ledna 2015 to byl rok, co nás opustila
paní Danuše Palková.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, syn Laďa a Jirka s rodinou. 

Časem i slzy ustanou, jen vzpomínky a bolest
v srdci zůstanou.
Dne 7. ledna uplynuly 2 roky, co nás navždy
opustil
pan Josef Vlček.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinou.

Ťěžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy
budeme mít.
Dne 9. ledna to budou 4 roky, co zemřel můj
manžel, dědeček a pradědeček
pan Ladislav Hubáček z Vyškova.
S láskou vzpomíná 
manželka a dvě děti. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 9. ledna 2015 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
paní Miloslavy Pytelové.
Stále vzpomínají
manžel Jiří, dcera Boženka, syn Miloslav,
snacha Lucie a vnoučata Tomášek, Lucinka
a Nicolas.

Dne 10. ledna 2015 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, syna, bratra a švagra
pana Libora Floriána z Hodějic.
Kdo jste ho znali,vzpomeňte s námi.
Za všechny pozůstalé
manželka Dagmar.

Dne 10. ledna 2015 by se dožila 100 let naše
maminka a babička
paní Vincencie Musilová z Vyškova-Nouzky.
S láskou a vděčností vzpomíná
dcera s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 12. ledna 2015 by se dožila 100 roků
paní Fila Hlásenská z Rousínova-Trávníků.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Miroslav.

Dne 15. ledna to budou 2 roky, co zemřel
pan Ing. Zdeněk Borovička.
Dne 12. ledna by se dožil 80 let.
Vzpomínáme.

Jak ten čas utíká – letí…
Jen vzpomínky v srdci zůstanou.
Dne 15. ledna 2015 bude tomu 20 let, co již není
mezi námi
pan Jan Bárta, inspektor bezpečnosti práce pro
Jihomoravský kraj, divadelní ochotník
a sportovec ze Slavkova.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínky Černá kronika
Zahřál se alkoholem
Jízda na mírně namrzlé

vozovce podpořená zkonzumo-
vaným alkoholem se nevypla-
tila v neděli 28. prosince po půl-
noci mladíkovi, který jel od
Křižanovic na Rašovice. Podle
dosavadních zjištění dostal na
přímém úseku smyk, sjel mimo
vozovku a vozidlo skončilo na
střeše v příkopě. Z nehody
vyvázl bez zranění. Policisté mu
naměřili 1,66 promile alkoholu
v krvi. Na místě mu zadrželi
řidičský průkaz. Dvaadvaceti-
letý šofér je podezřelý z trestné-
ho činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.

Skončil na záchytce
S pitím i agresí to přehnal

druhý svátek vánoční čtyřia -
čtyřicetiletý muž v obci Neso-
vice. Ten se v nočních hodinách
dožadoval vstupu do domu, kde
hledal manželku, tak hlasitě
a neodbytně, že si jeho chování
vyžádalo příjezd bučovických
policistů. Poškodil vchodové
dveře bytového domu a těsně
před příjezdem policejní hlídky
se hodlal dostat do domu pomo-
cí přichystané cihly. Zabránili
mu v tom muži zákona, kteří
museli použít proti agresorovi
donucovací prostředky. Ze slu-
žebny, kde mu policisté namě-
řili bezmála dvě a půl promile
alkoholu, pak rušitel nočního
klidu putoval k vystřízlivění na
záchytnou stanici. U správního
orgánu se bude zodpovídat
hned z několika přestupků.
Škoda, kterou svým nočním
výstupem způsobil, přesahuje
dva tisíce korun.

Na Bučovicku řádil pytlák 
Případem pytláctví se zabý-

vají v posledních dnech bučo-
vičtí policisté. Poblíž Chválko-
vic našli myslivci zbytek
původně asi devadesátikilové-
ho jelena. Zvíře někdo zastřelil
a na místě nechal jen trup s kůží
a přední běhy. Pytlák tak způ-
sobil usmrcením jelena, který
byl zřejmě stáří čtyři až pět let,
stotisícovou škodu. V případě
dopadení mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.

Na útěku vyhrožoval nožem
V policejní cele skončil

v sobotu 3. ledna večer muž, kte-
rý si vyhlédl dům ve Vyškově.
Překonal zeď, dostal se na dvůr
a následně do domu. Zde byl
však vyrušen jeho obyvateli.
Jeden z nich se jej pokusil
zadržet, ale nezvaný host se dal
na útěk. Když viděl, že obyvatelé
domu běží za ním, začal je ohro-
žovat kapesním nožem. Na
výzvy přivolaných policistů
nereagoval a tak skončil za
pomocí donucovacích prostřed-
ků v poutech. Devětatřicetiletý
výtečník je podezřelý z trestných
činů porušování domovní svo-
body anebezpečné vyhrožování.
Usoudu mu hrozí až tříletý trest.

Zaplatil, na telefon čeká marně
Nejen v obchodních domech,

na parkovištích a běžně na uli-
cích můžeme narazit na zloděje
či podvodníky. Stále častěji
praktikují podvodníci své
nekalé záměry i přes internet.
Na obvodní oddělení policie ve
Vyškově přišli v pondělí 5. ledna
oznámit podezření z podvodu
dva občané Vyškova. V prvním
případě si uživatelka interne-
tového bankovnictví stáhla při
přihlašování do svého mobilní-
ho telefonu nabízený program,
který ji sliboval bezpečný pří -
stup do jejího bankovnictví.
Právě před tímto banky i policie
již několikrát varovaly. Nezná-
mý pachatel pak ženě vybral
z účtu částku přesahující dva-
náct tisíc korun. V dalším pří-
padě si pak šestatřicetiletý muž
chtěl udělat radost a na inter-
netové aukci zakoupil mobilní
telefon. Za ten zaslal na poža-
dovaný účet bezmála sedm tisíc
korun. Za pár dní mu však
místo očekávaného mobilního
telefonu přišla z aukčního
portálu zpráva, že zmíněný účet
je zablokován a ani kontakt na
prodávajícího není dostupný.
Oběma případy se zabývají
vyškovští policisté pro trestné
činy podvodu, v prvním případě
jde navíc o neoprávněný přístup
k počítačovému systému a nosi-
či informací.

por. Mgr. Alice Musilová

Národní sbír-
ka potravin, do
které je zapojená
i Oblastní charita
Vyškov, se také
letos vydařila.
Jen ve Vyškově,
kde se sbírka

konala v obchodním domě
Albert, se vybralo 370 kilogra-
mů trvanlivých potravin. Lidé
nejvíce darovali konzervy, paš-
tiky, dětské sušené kaše, rýži,
těstoviny, piškoty nebo džusy.
Charita Vyškov ve spolupráci
s obcemi, farnostmi, lékaři,
terénními pečovatelkami
a sestrami, které chodí do
domácností a znají, v jakých
sociálních poměrech lidé žijí,
vybrané potraviny nyní rozdává
těm, kteří to potřebují. Vydávají
se oproti podpisu, zapisuje se,
o co přesně jde, plus gramáž
a počet kusů. 

„Chtěl bych velmi poděkovat
všem lidem, kteří neváhali

a potraviny potřebným darova-
li. Těší mne, že i v dnešní uspě-
chané době se najdou dobří lidé,
kteří myslí na chudé a stráda-
jící,“ uvedl ředitel vyškovské
charity Karel Kosina.

Národní sbírka potravin se
letos konala 22. listopadu, kdy
měli lidé z celé České republiky
možnost zakoupit trvanlivé
potraviny a darovat je těm, kteří
jsou na pokraji hmotné nouze.
Celkem se vybralo 173 tun
potravin, což je téměř třikrát
více než vloni. Potraviny puto-
valy do charitativních organi-
zací poskytujících pomoc zej-
ména seniorům, matkám
samoživitelkám, pěstounským
rodinám a dětem z dětských
domovů.

Do charitativní akce se ve
více než 380 obchodech Tesco,
Penny Market, Kaufland,
Albert, Globus a DM zapojily
desetitisíce Čechů. S organizací
pomáhalo 2000 dobrovolníků.

Ve Vyškově se vybralo 370 kilogramů
potravin pro lidi v nouzi

Libuše Levíčková (1930), Nížkovice † 18. 12.
Karel Břoušek (1934), Bohdalice † 18. 12.
Vojtěch Krejčí (1928), Nížkovice † 18. 12.
Jiřina Mrázková (1924), Brno † 19. 12.
Bohuslav Láska (1947), Senetářov † 19. 12.
Františka Havlíčková (1922), Letonice † 19. 12.
Danuše Salomonová (1947), Slavkov u Brna † 20. 12.
Vladimír Pořízek (1936), Odrůvky † 20. 12.
Anna Koutná (1943), Račice † 20. 12.
Drahoslava Machalová (1917), Hodějice † 21. 12.
Vlasta Pelíšková (1924), Šaratice † 21. 12.
Ivana Olejníková (1967), Slavkov u Brna † 21. 12.
Alois Rýzner (1925), Dražovice † 21. 12.
Jaroslav Sedlák (1931), Pustiměř † 21. 12.
Mgr. Viktoria Pršíková (1917), Slavkov u Brna † 22. 12.
Josef Kežlínek (1943), Mouřínov † 22. 12.
Antonín Karásek (1952), Ivanovice n. Hané † 23. 12.
Jaroslav Korčián (1938) Moravské Málkovice † 23. 12.
Marie Buriánová (1928), Drnovice † 23. 12.
Františka Dočkalová (1935), Moravské Prusy † 23. 12.
Emil Vymazal (1939), Nesovice † 23. 12.
Božena Říhová (1932), Nesovice-Letošov † 24. 12.
Františka Kubíčková (1922), Drnovice † 24. 12.
František Musil (1954), Kulířov † 24. 12.
Alois Burda (1963), Drnovice † 24. 12.
František Pekařík (1931), Orlovice † 25. 12.
Jarmila Čermáková (1935), Nevojice † 25. 12.
Bohumila Poslíková (1942), Vyškov † 26. 12.
Anna Zbytovská (1956), Vyškov † 26. 12.
Jaromír Volf (1965), Heršpice † 26. 12.
Anděla Kusalová (1928), Moravské Prusy † 27. 12.
Donát Trnavský (1963), Ponětovice † 27. 12.
Vlastimil Kypr (1955), Nové Hvězdlice † 27. 12.
Františka Trávníčková (1922), Vyškov † 28. 12.
Ludvík Trnka (1933), Rousínov † 28. 12.
Emilie Kotvrdová (1925), Němčany † 28. 12.
Emilie Kotvrdová (1925), Němčany † 28. 12.
Václav Štrublík (1924), Letonice † 29. 12.
Marie Dobiášová (1920), Pístovice † 29. 12.
Jaroslav Skopal (1948), Vyškov † 29. 12.
Alois Rozmarin (1953), Vyškov † 29. 12.
Jitka Havránková (1922), Nemochovice † 29. 12.
Josef Hogaj (1934), Bučovice-Vícemilice † 30. 12.
Miroslav Zachoval (1942), Slavkov u Brna † 30. 12.
Josef Zahradníček (1948), Ivanovice na Hané † 30. 12.
Pavlína Švehlová (1924), Vyškov † 30. 12.
Kamila Kocmanová (1928), Rašovice † 31. 12.
Marie Nováková (1922), Radslavice † 1. 1.
Julie Bábková (1926), Hlubočany † 1. 1.
Marie Kočířová (1919), Rybníček † 1. 1.
Lubomír Hanák (1930), Kojátky † 1. 1.
Lubomír Křížka (1951), Brno-Bystrc (Brankovice) † 2. 1.
Marie Procházková (1924), Pavlovice † 2. 1.
Marie Koutná (1933), Krásensko † 3. 1.
Josef Gottvald (1931), Vyškov † 4. 1.
Marie Vranová (1914), Kloboučky † 4. 1.
Jiří Blecha (1963), Nesovice † 4. 1.
František Štoček (1947), Šaratice † 4. 1.
Karel Menšík (1942), Vyškov † 5. 1.

Opustili nás

PRODEJNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
ZO ČSCH Vyškov pořádá 26. prodejní

výstavu králíků ve svém chovatelském areálu
u vlakového nádraží Vyškov. Výstava bude
v sobotu 17. ledna 2015, otevřena je od 11
hod.do 15 hod. Info na tel.: 608 456 330.

KARNEVAL PRO DĚTI
Kulturní dům Ivanovice na Hané zve malé

i velké na KARNEVAL PRO DĚTI. Koná se
v sobotu 10. ledna 2014 od 14 hod. Pro děti je
připraven zábavný program, hry a soutěže.
Vstupné: dospělí 25 Kč, děti zdarma.

ZUMBA PARTY 
V neděli 25. ledna od 17.00–18.30 hod. na

Orlovně – vedle ZŠ Nádražní 5. Cena 100 Kč.
Přihlášky a více informací na www.zumba-
vyskov.cz

NOVÝ KURZ LATIN DANCE
pro ženy – začátečníci i pokročilí - od

20. ledna na ZŠ Letní pole a NOVINKA – od
12. ledna ZUMBA CARDIO STEP a OD
15.ledna INSANITY – FUNKČNÍ TRÉNINK.
Více na www.zumbavyskov.cz

MYSLIVECKÝ PLES – MOR. PRUSY
Myslivecký spolek Mor. Prusy – Mor. Mál-

kovice pořádá v pátek 16. 1. 2015 tradiční
myslivecký ples v sále kulturního domu
v Mor. Prusích. Zahájení ve 20 hod. Hraje
skupina Classic. Srdečně zvou pořadatelé.

MYSLIVECKÝ PLES – VYŠKOV
Myslivecký spolek Haná Vyškov pořádá

MYSLIVECKÝ PLES v sobotu 24. 1. 2015
v sále Sokolského domu Vyškov, zahájení ve
20 hodin. K tanci a poslechu hraje kapela
Podboranka. Bohatá myslivecká a věcná tom-
bola. Předprodej vstupenky s místenkou
v prodejně loveckých potřeb OD Kojál u pana
Kotíka. Vstupné s místenkou 120 Kč. K pří-
jemné zábavě zvou myslivci.

DDM VYŠKOV ZVE
16. leden 2015 Taneční maraton – pro

všechny příznivce tance. Program: workshop
s tanečními lektory DDM Vyškov (I.N.D.,  
N-YOJ,...) a diskotéka s programem (hry, sou-
těže, Beetle) s přespáním, od 17:00 hod.
v Pinocchiu Dědice. 20. leden 2015 OK Děje-
pisné olympiády – okresní kolo soutěže urče-

no žá kům 8.a 9. tříd ZŠ, od 8.30 v DDM Vyš-
kov. 21. leden 2015 OK Matematické olym-
piády – okresní kolo matematické soutěže
pro 9. třídy ZŠ, 8.00 v DDM Vyškov

UHŘICKÉ KOLEČKO
Obecní úřad Uhřice pořádá v sobotu 10.1.

2015 UHŘICKÉ KOLEČKO – XVII. ročník
běhu kolem Uhřic. Prezenta ce od 8 hodin
v budově obecního úřadu.

SPORTOVNÍ PLESÁNEK
SK Hvězdlice vás srdečně zve na sportovní

plesánek, který se bude konat na sále kul-
turního domu v Nových Hvězdlicích 17. 1.
2015 od 20 hodin. K zábavě a tanci nám bude
hrát Radek Verner v doprovodu Martina Ver-
nera. Jako host večera vystoupi Karel Gott
Revival. Dále se můžete těšit na bohatou tom-
bolu a vystoupení taneční školy H+L Vyškov.
Vstupné 80 Kč.


