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Poděkování
Děkujeme lékařům a sestrám chirurgie vyškovské nemocnice

za obětavou péči a lidský přístup
k panu Františku Mohlerovi po celou dobu ošetřování

a zejména v posledních dnech jeho života.
Zarmoucená rodina.

Dne 7. července 2015 oslaví
nádherné 70. výročí, kdy si své
„ANO“ řekli
Jan a Bohuslava Filípkovi
z Bučovic.
Toto platinové výročí je pro
celou naši velkou rodinu vzácný
okamžik snad i proto, že má

Blahopřání

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 5. července by se dožil 70 let
pan Jindřich Vršovský z Dědic.
Stále vzpomíná
manželka, dcera Jitka, syn Jindřich a strýc.

Dne 5. července uplyne 26 let ode dne, kdy nás
navždy opustil
pan Karel Šulc z Ivanovic na Hané.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem
známým děkují
dcery  Marcela a Dagmar s rodinami.

Dne 6. července vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Vlasty Němcové.
Za vzpomínku děkuje
manžel a rodina Němcova a Pinkova.

Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 6. července tomu budou 2 roky, co nás
opustil náš manžel, tatínek a dědeček
pan Antonín Pospíšil z Nosálovic.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 9. července vzpomeneme smutné
15. výročí úmrtí
pana Rostislava Höfera z Dědic.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Marie a synové Rostislav a Dalibor
s rodinami.

Vzpomínky

stejný název jako jeden z nejdrahocennějších z drahých kovů.
Chtěli bychom vám, naši milí rodiče, v tak významné výročí
poděkovat za vše, co jste pro nás za celý svůj život udělali
a přejeme vám ještě mnoho sil a zdraví do dalších let.
Synové Jan, Josef a Jaroslav s rodinami.

František Mohler (1930), Vyškov † 24. 6.
Vladimír Švarc (1938), Ruprechtov † 25. 6.
Jarmila Drbalová (1945), Slavkov u Brna † 25. 6.
Marie Malenovská (1931), Kloboučky † 26. 6.
Luděk Sigmund (1959), Heršpice † 27. 6.
Drahomíra Zemánková (1933), Slavkov u Brna † 27. 6.
Jiří Hlaváč (1940), Vícemilice † 27. 6.
Zdeněk Šupík (1958), Letonice † 28. 6.
Božena Hanáková (1928), Ivanovice na Hané † 29. 6.
Božena Lukášová (1930), Vyškov † 29. 6.
Vlasta Sochorová (1939), Opatovice † 29. 6.
Ing. Jan Otevřel (1946), Vyškov † 29. 6.

Opustili nás

Upozorňujeme čtenáře a inzerenty, 
že v době prázdnin 

bude Region vycházet každých 14 dnů.

Termíny v červenci: 2. 7., 16. 7., 30. 7.
Termíny v srpnu: 13. 8., 27. 8.

Provozní doba v redakci ani doba uzávěrky se nemění.
Děkujeme za pochopení. 

Redakce Regionu

Černá kronika
Alkohol i drogy za volantem

Víkendové kontroly vyškovských
dopravních i pořádkových policistů
odhalily nezdárníky, kteří si neodepřou
posilnění v podobě alkoholu nebo drog
před jízdou. Přímo ve Vyškově ukončili
strážci zákona jízdu třicetiletému řidiči,
který měl pozitivní test na marihuanu.
Je podezřelý z trest-ného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Stejně tak
i víkendový rekordman, kterému
v sobotu po jedné hodině po půlnoci
naměřili bučovičtí policisté téměř dvě
promile alkoholu. Šestačtyřicetiletý
muž projížděl Nesovice s 1,90 promile
alkoholu v krvi. V odpoledních hodinách
zřejmě podcenil schopnost svého těla
vstřebat ranní zkonzumovaný pivní
mok jeho vrstevník. Toho kontrolovala
hlídka v obci Pustiměř. Jelikož hodnota
dechové zkoušky nepřesáhla jedno pro-
mile, bude se z přestupku zodpovídat
u správního orgánu. Stejně tak šofér,
který projížděl Vyškovem v nedělní
dopoledne a mladá řidička o pár hodin
později v Brankovicích. Teprve dvace-
tileté ženě naměřili dopravní policisté
v neděli odpoledne 0,73 promile alko-
holu.

Plzeň hostila národní šampionát atletů

Karolína Strnadová trojnásobnou
Mistryní ČR v atletice

Sedmnáctiletá Karolína Strna-
dová z Drnovic, bývalá atletka
AHA Vyškov, která  v současné době
závodí za extraligový AK Olymp
Brno, získala o víkendu 20. 6. až
21. 6. v Ostravě na atletickém
Mistrovství ČR dorostu a juniorů,

takzvaném GIGANTU, tři zlaté
medaile. Kromě vítězství ze štafet
4x100 m a 4x400 m  si také vybo-
jovala kov nejcennější na trati 400
m, a to s nejlepším letošním výko-
nem v kategorii dorostu, v čase
56,53 s. Blahopřejeme!

V sobotu 27. 6. 2015 se ragbisté
Vyškovského klubu zúčastnili
sportovně charitativní akce pod
názvem „Andělský trojboj“  na
podporu nemocného Ondry Dudy,
žáka 8. třídy ZŠ Nádražní. Ragbisté
jsou sice tvrdí chlapi a ženy,  ale
pokud mohou,  jdou do toho po hla-
vě. Bylo dojemné vidět zástupce
kategorie U 9, U 11, U 15,U 18, žen,
A-týmu a veteránů,  jak s radostí
běží pro podporu a pak předává
Jakub „DOLI“ Doležel ragbystic-
kou šišku Ondrovi a do kasičky
dává Michal Juřínek finanční dar
od hráčů a hráček,  kteří se nemohli

této akce zúčastnit. Jsme lidi
a hlavně sportovci a je potřeba
pomáhat jakýmkoliv způsobem.
Nikdy člověk neví,  koho dalšího se
nějaká nemoc může zmocnit.
Nebuďme nikdy laxní k nemocem
a lidem,  kteří to nejvíc potřebují.
Moc veliké DÍKY všem hráčům
a hráčkám vyškovského ragby klu-
bu. Rodičům Ondry Dudy,  aby jim
to štěstí přálo. PS: Ondro, všichni
ragbisté RC JIMI VYŠKOV ti drží-
me palce v léčbě a třeba tě někdy
přivítáme v našich řadách. Brzo se
uzdrav a hlavně se opatruj. 

Foto: Michala Tyityisová

Vyškovští ragbisté pomáhali

Vyškovská výprava se vydala do
Plzně vsobotní ráno, když na startu
hned první disciplíny – rozběhu č. 1
na 100m se po boku hvězdné Elišky
Klučinové objevila vyškovská atle-
tická opora Eva ŠENKOVÁ, ta před-
vedla výkon 17,01 s., což vprotivětru
1,3 m/s. představovalo standardní
výkon na hranici současných mož-
ností a 23. místo.

Bohatý sobotní program měl na
programu též rozběhy na 800 m. Ve
druhém rozběhu se v první dráze
divákům představila vyškovská
kapitánka družstva žen Lenka
SURÁKOVÁ, dva okruhy na novém
stadionu zvládla včase 2:21,98 min.,
což značí 17. místo republikového
pořadí.

Neděle patřila kromě rozběhů na
200 m pouze finálovým kláním
vjednotlivých disciplínách. Na pat-
náctistovce v dresu Hvězdy SKP
Pardubice bojoval ve velmi silné
konkurenci Jiří NĚMEČEK.Závod,
který byl svým pojetím arozložením
sil velice zvláštní a obtížný, přinesl
pro mílaře z Drysic 6.místo a čas
3:56,20 min. Konečné umístění před-
stavuje výsledek, který je pro před-
stavitele čistě amatérské atletiky
neskutečným úspěchem aodměnou
za dlouholetou těžkou atletickou
přípravu. 

Blahopřejeme vítězům a také
reprezentantům vyškovské atletiky.
Vměření sčeskou atletickou špičkou
měli své místo apřispěli tak ke spor-
tovnímu obrazu tohoto vrcholného
atletického podniku.

Televizní záznam MČR v Plzni
poběží na ČT 4 poprvé 2.7.2015.

Kompletní výsledky a po-
drobné komentáře najdete na
www.atletika.cz

Volejbalisté Pegasu
opět vítězně

Na kurtech Sokola Bučovice
proběhl v pátek již 8. ročník volej-
balového turnaje „O pohár velitele
vojenského útvaru v Bučovicích.“
Za krajně nepříznivého počasí
a deště byla sehrána docela zají-
mavá utkání. Z bojů pod vysokou
sítí z výsledků vyjímáme:
Pegas Bučovice – GOA „A“ 2:0
GOA „A“ – GOA „B“ 2:0
Pegas Bučovice – GOA „B“ 2:1
Celkové pořadí:
1. Pegas Bučovice
2. GOA Bučovice „A“
3. GOA Bučovice „B“
Pořadatelé se již těší na příští 9.
ročník.

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH HRAČEK
Srdečně vás zveme na novou výstavu

do Muzea Bučovice Velký svět malé želez-
nice.

Výstava železničních hraček z let
1890–1960

Výstava Velký svět malé železnice
v bučovickém muzeu ukazuje návštěv-
níkům historické modely plechových
vláčků z let 1890–1960 ze sbírky Muzea
technických hraček. Cílem autorů výsta-
vy je seznámit návštěvníky se základní-
mi typy modelů parních, elektrických
i motorových lokomotiv, se kterými si
hrály děti a často i jejich tatínkové už
téměř před 100 lety. Vystaveny jsou loko-
motivy a vláčky proslulých světových
výrobců jako byly německé hračkářské
firmy MÄRKLIN a BING Norimberk,
ale také železniční hračky českosloven-
ských firem HUSCH z Horního Litvíno-
va, MERKUR z Police nad Metují, TIO-
KA (IKARIA) z Brna, LASTRA
z Trhových Svin a dalších. Železniční
exponáty doplňují dobové letáky
a reklamy výrobců hraček, nabídkové
katalogy obchodních domů, fotografie
i technické výkresy pro výrobu vláčků.
Součástí výstavy je elektrifikované kole-
jiště s historickými vláčky s elektromag-
netickými návěstidly, nádražími s osvět-
lenými nástupišti, a řadou dalších
železničních staveb. Pro sběratele
i modeláře je jistě zajímavý dokonalý
systém osvětlení kolejiště dobovými
lampičkami z třicátých let 20. století.

Nejmenší návštěvníci mají možnost
vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně,
kde si mohou sestavit modely vláčků, jeřá-
bů, mostů a jiných železničních staveb
z kovové stavebnice Merkur podle histo-
rických návodů. Dětské návštěvníky jistě
zaujme dětská železniční dopravní kan-
celář a ty nejmenší z nich potěší oblíbená
obrázková tiskárnička s železniční téma-
tikou.

DO KŘIŽANOVIC NA ROCK
I DECHOVKU

V pátek 10. 7. 2015 se na fotbalovém
hřišti v Křižanovicích u Bučovic usku-

teční koncert skupiny ARGEMA. Začátek
akce ve 21 hod.

V neděli 12. 7. 2015 se na místním fot-
balové hřišti uskuteční 3. ročník posezení
s dechovkou.

Tentokrát zahraje vítěz zlaté křídlovky
amistr dechových hudeb kapela LEGRÚ-
TI. Začátek akce ve 14 hodin.

BĚH KOLEM VYŠKOVA
TJ Liga rekreačních sportů Vyškov

ve spolupráci s AK AHA Vyškov pořá-
dají 25. ročník Běhu kolem Vyškova
VYŠKOVSKÁ 12. Akce se koná v sobo-
tu 11. července 2015 na atletickém sta-
dionu za parkem ve Vyškově. Start: dět-
ské kategorie průběžně, přibližně od
9.05 hodin, Lidový běh asi v 10.20
hodin.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Výstava o kouzelném světě žen a jeho

proměnách v průběhu času
Státní zámek Bučovice
Od 16. 6. do 30. 9. 2015. Postavení žen

prošlo během historického vývoje velkou
proměnou. Žena neměla vždy takové
postavení, jak je tomu v dnešní době. Vel-
mi dlouhou dobu byla žena podřízena
svému muži a neměla téměř žádná práva,
ale jen povinnosti a její schopnosti byly
velmi podceňovány. Postupem doby
a zejména díky tomu, že byl ženám
umožněn přístup ke vzdělání, začaly zís-
kávat důstojnější postavení a pronikat
do oblastí, které jim byly v minulosti zce-
la nedostupné. Proměnou prošly i typic-
ky ženské role – milenky, manželky, mat-
ky a hospodyňky.

CVIČENÍ VENKU NA ORLOVNĚ!!!
(v případě špatného počasí v tělocvičně)

PILOXING WORK OUT – každé
pondělí 18.00–18.45

ZUMBA CARDIO STEP – každé
pondělí od 19.00–20.00 a čtvrtek
18.00–19.00

PILOXING – každé úterý a čtvrtek od
19 hod.

Více informací a rezervace na
www.danceafitness.cz
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Strojírenská firma přijme
• MISTRA

vzdělání SPŠ, nutná praxe,
samostatnost, práce s lidmi

• TECHNOLOGA – PŘÍPRAVÁŘE
VÝROBY

• SKLADNÍKA
• MANIPULANTA

(oprávnění k řízení VZV)

Tel.: 517 383 506, 519
E-mail: sklad@oteco.cz

Bučovice
Slavkovská 853

Ovšem daleko tučnější částku bude
muset vytáhnout z peněženky o deset
let starší řidič, kterého kontrolovali
muži zákona v neděli po půlnoci v Milo-
nicích. Dechová zkouška byla v pořád-
ku, zato test na přítomnost drog byl
pozitivní na pervitin. Mladý muž však
tvrdošíjně odmítal odběr biologického
materiálu a tak mu aktuálně hrozí
u správního orgánu pokuta od dvaceti
pěti tisíc do padesáti tisíc korun. K tomu
až dvouletý zákaz řízení.

Pátrací akce skončila úspěšně
Hodiny strachu musela prožívat

rodina malého chlapce v nedělní pod-
večer. Čtyřletý hoch trpící autismem se
ztratil v neděli 28. června po sedmnácté
hodině v obci Nížkovice. Po víc než
hodinovém marném hledání nahlásila
matka pohřešování malého syna na
policii. Uvedla, že jsou na návštěvě
a chlapec se během pár minut ztratil
z místa před domem, kde si maloval. Do
rozsáhlé pátrací akce se zapojili slav-
kovští, bučovičtí i vyškovští policisté
a kriminalisté. Z Brna byly povolány
dvě desítky policistů Speciální pořád-
kové jednotky, psovod i vrtulník. Řady
strážců zákona rozšířilo ibezmála třicet
profesionálních a především dobrovol-
ných hasičů z okolí. Velkou pomoc
poskytla obec Nížkovice, kde se po
vyhlášení pohřešování chlapce
v místním rozhlase, zapojili do pátrací
akce i občané. Vzájemná spolupráce
všech policejních i civilních složek
nakonec přinesla krátce po dvacáté
hodině šťastný konec. Hoch byl živ
a zdráv nalezen v místním potoce, kde
si zastíněn porostem keřů astromů hrál.
Z důvodu možného podchlazení byl pře-
dán zdravotníkům, kteří vyhodnotili,
že je dítě v pořádku. Pak již putoval
malý výletník k matce. Poděkování patří
všem zúčastněným. Tento případ je
krásným příkladem spolupráce složek
integrovaného záchranného systému
a občanů. por. Mgr. Alice Musilová


