Blahopřání
Ať s láskou, štěstím, úspěchem procházíš celým
životem.
Dne 25. dubna oslavila své 80. narozeniny
paní Marie Vágnerová ze Lhoty u Vyškova.
Hodně zdraví a spokojenosti v kruhu rodinném
ze srdce přejí
manžel Milan, děti Milan, Jana a vnučka
Veronika.

Vzpomínky
Dne 8. března 2020 by se dožil 95 let
a 22. března 2020 to bylo 8 let, co nás opustil
pan Karel Racek z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcera, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka v srdci neumírá….
Dne 17. března 2020 uplynulo 7 let, co nás
navždy opustila naše maminka a babička
paní Drahomíra Zástěrová.
Za všechny pozůstalé
dcera Eva s rodinou.

Čas plyne a vzpomínky zůstávají….
Dne 18. března uplynulo 20 let od úmrtí
pana Jaromíra Krejčíře z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcery s rodinami.

Žil jsem to, co život přinesl. Chvíle hezké i zlé,
ale vás mí blízcí, jsem měl vždy rád.
Dne 18. března by oslavil 81 let
pan Josef Mikulášek z Bučovic.
Dne 8. března jsme vzpomněli smutný rok od
jeho úmrtí.
S úctou a láskou stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.
Všem, kdo vzpomněl s námi, děkujeme.
Dne 19. března 2020 uplynul rok od úmrtí
pana RNDr. Miroslava Grossmanna.
Stále vzpomíná
syn s rodinou.

Odešel, ale navždy zůstal v srdcích těch, kteří
ho měli rádi.
Dne 19. března 2020 jsme vzpomněli druhé
smutné výročí od úmrtí
pana Josefa Homoly z Nemojan.
S láskou vzpomínají manželka Marie,
syn Josef a dcera Jana s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Les své kouzlo nikdy neztratí, lásku, kterou mu
dáš, Ti vždy navrátí. Tak pohleď! Stromy Ti
mávají a své požehnání Ti dávají.
Dne 20. března 2020 uplynulo 14 let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček
pan Ing. Jaromír Hloušek z hájenky Bílý Vlk.
S láskou, úctou a bolestí vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.
Všem, kteří vzpomněli s námi, upřímně
děkujeme.
Dne 20. března to bylo 6 roků, co nás opustil
pan Stanislav Kapounek.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 20.března 2020 by se dožila 100 let
paní Marie Machalová z Bučovic
a dne 11. března jsme vzpomněli 10. výročí
jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomínají
dcery Olga a Vladimíra s rodinami.

Dne 22. března 2020 jsme vzpomněli 9. výročí
úmrtí
pana Karla Dufka z Vyškova.
Tichou vzpomínku věnuje
rodina.

Dne 23. března by se dožil 90 let
pan Oldřich Masař
a dne 5. května uplynulo 11 roků, kdy nás
navždy opustil.
Stále vzpomíná
manželka Marie a dcera Iva s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají….
Dne 23. března tomu bylo 5 roků, co nás navždy
opustil
pan Lubomír Nemáš.
Dne 31. března by se dožil 70 roků.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za rodinu děkuje
manželka.

Dne 24. března 2020 uplynulo 5 smutných let,
kdy nás navždy opustil tatínek a dědeček
pan Vladislav Kučera.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Alena s přítelem Radkem, vnuci Mirek,
Ondřej a Radovánek.

Dne 14. května 2020 bychom oslavili s naší
milovanou maminkou a babičkou
paní Jaroslavou Karabinovou její
75. narozeniny.
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomíná
dcera Dagmar a syn Jaromír s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 24. března 2020 uplynuly 3 roky od úmrtí
pana Františka Sotorníka.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. května by oslavil 44. narozeniny
pan Libor Mlčoch.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, Sárinka a celá rodina.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád,
nezapomene ...
Dne 25. března uplynulo 8 let od úmrtí mého
manžela
pana MVDr. Lubomíra Svobody.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Magdalena s rodinou.
Všem, kteří vzpomněli se mnou, děkuji.

Dne 15.května tomu bude 10 let, co nás náhle
opustil
pan Jan Machala.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, ale na Tebe krásné vzpomínky
zůstávají.
Dne 26. března by se dožil 93 let a 12 roků,
co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Bohuslav Hasoň z Ivanovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcery a synové s rodinami.
S láskou a úctou stále vzpomínáme.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 18. května by se dožila 65 let
paní Věra Hladká z Moravských Málkovic.
S láskou a úctou vzpomíná
přítel Bronislav.

Hvězdičky Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný je
domov, smutno je v něm, chybíš nám všem.
Dne 29. března 2020 to byly 3 roky, co nás
navždy opustil
pan Vladimír Zbořil z Rousínova.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku
s námi.
Manželka, synové s rodinami a babička.
Dne 30. března to byly 2 roky, co nás opustil
pan doc. PhDr. Jan Sapák, CSc.
Vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Odešel jsi ráno, když slunce vycházelo, aniž bys
nám sbohem dal, vzpomínky bolestné a slzy
nám zanechal.
Dne 15. dubna uplynul rok, co nás navždy
opustil
pan Zdeněk Čamek.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš.
Dne 17. dubna jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí
naší drahé maminky
paní Libuše Gottwaldové.
S láskou vzpomíná
rodina Gottwaldova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Ruku už Ti nemůžeme dát a k narozeninám
blahopřát.
Jen kytičku na hrob dát a tiše vzpomínat.
Dne 30. dubna 2020 by se dožil 86 roků
pan Zoltán Ďurko z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.
Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli, vzpomeňte
na krásné chvíle, které jsme s ním prožívali.
Dne 3. května 2020 jsme vzpomněli 6. smutné
výročí úmrtí drahého tatínka
pana Miroslava Matouška z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera Mirka.
Dne 3. května 2020 to byl rok, co nás opustil
pan Lubomír Kouba.
Kamarádi, přátelé, známí, vzpomeňte s námi.
Manželka Zdeňka, dcera Kateřina, syn Jan
a babička Jiřina.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 9. května uplynuly 2 roky, kdy nás navždy
opustil
pan Jiří Wolf z Rousínova.
S láskou vzpomínají
manželka Ada, dcera Dagmar s manželem
Tomášem a vnoučata Martina a Tomáš.
Dnes, 14. května, by se dožil 100 let
pan Zdeněk Brunclík, učitel v.v. z Dědic.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

Žije dál v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 14. května 2020 vzpomínáme 3. smutné
výročí úmrtí
paní Jitky Buriánkové.
Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi.
Manžel a dcery s rodinami.

Dne 18. května 2020 uplyne 24 roků od úmrtí
moji drahé milované manželky, maminky,
babičky a prababičky
paní Marie Tomešové.
Dne 18. května by se dožila 80 roků.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel, syn, dcera a vnučka.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Čas plyne, jen vzpomínky zůstanou.
Dne 19. května 2020 by se dožila 100 roků naše
maminka
paní Růžena Petříčková.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcery Věra, Růžena a Alena s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti
a květinové dary u příležitosti odchodu
pana Mariana Neplecha.
Manželka Alena a dcery Kamila a Veronika Ferziková
s rodinou.
Jménem celé rodiny děkujeme všem lékařům, sestrám
a ostatním pracovníkům oddělení 3. chirurgie nemocnice
Vyškov za péči o mého manžela Josefa Jelínka v jeho
posledních dnech života.
Manželka Jitka, syn Jiří s rodinou a dcera Iveta s dcerou.
Všem příbuzným, sousedům, známým a přátelům, které jsme
nemohli v této době přizvat na poslední rozloučení s mým
manželem Josefem Jelínkem, děkujeme za písemné,
telefonické i e-mailové projevy soustrasti.
Dne 17. května si s námi připomeňte jeho nedožité 74. narozeniny.
Jitka Jelínková s rodinou.
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OBĚ NALEZENÉ MUNICE
BYLY FUNKČNÍ
Lidé hlásí nález staré munice
většinou z okolíVyškova. Předmět,
na který narazil muž v pátek 8.
května, však byl z okolí Slavkovska. Zde už nálezy nebývají tak časté. Muž našel před polednem na
poli u obce Bošovice granát. Na
místo vyjeli slavkovští policisté,
kteří zajistili nález do příjezdu
pyrotechnika. Ten konstatoval, že
se jedná o funkční dělostřelecký
protipancéřový granát z druhé světové války. Specialista si jej převzal
k následné likvidaci.
V odpoledních hodinách pak
oznámil na policii podezřelý předmět připomínající výbušku v zatopeném lomu v Pístovicích hledač
kovů. Přivolaný pyrotechnik označil nález jako výbuškuV5B s iniciátorem EPIO. I tento nález převezl
k odborné likvidaci.
OPIL SE A VYŘÁDIL SE NA
AUTECH
V sobotu 9. května kolem třetí
hodiny po půlnoci přijali policisté
na tísňové lince oznámení ženy
z Vyškova. Ta si všimla podezřelé

postavy, která převracela popelnice
a poškozovala zaparkovaná vozidla. Hlídka vyškovských policistů
zadržela mladíka, který řádil v ulicích Dukelská, Sportovní a Letní.
Sedmadvacetiletému výtečníkovi
naměřili téměř dvě promile alkoholu. Po lékařské prohlídce putoval
k vystřízlivění do policejní cely. Ze
svého počínání si údajně nic moc
nepamatuje. Policisté postupně
zjišťovali rozsah škody. Po nočním
alkoholovém řádění zůstala škoda
v podobě vykopnutých dvoukřídlých skleněných dveří v ulici
Dukelská. Policisté také postupně
zjistili nebo se na ně obrátili majitelé 14 vozidel, kteří našli svá auta
ráno poškozená v ulici Sportovní
a Letní.Většinou šlo o zpětná zrcátka, ve dvou případech o skleněné
výplně dveří. Předběžná škoda
byla vyčíslena na padesát tisíc
korun. Policisté se případem a jeho
okolnostmi nadále zabývají, přesný motiv jednání do té doby bezúhonného mladíka je předmětem
dalšího šetření. Mladý muž je
podezřelý z výtržnictví a poškození
cizí věci.
por. Mgr. Alice Musilová

Vážení čtenáři a zákazníci,
po delší době opět držíte ve svých rukách nové číslo
Regionu. Noviny budou vycházet každý týden tak, jak
jste byli zvyklí. Jen jsme nuceni úterní uzávěrku přesunout na pondělí do 16 hodin.A to z důvodu roznosu
Regionu. V redakci jsme vám samozřejmě k dispozici
každý všední den. Stejně tak můžete zasílat inzerci a příspěvky na naši e-mailovou adresu: region@respol.cz
Těšíme se na vás a doufáme, že se vše vrátí do starých
kolejí k oboustranné spokojenosti.
Redakce Regionu

