Blahopřání

Vzpomínky

Dne 10. března 2020 oslavil 70 let
pan Pavel Štěpán z Kučerova.
Všechno nejlepší k významnému životnímu
jubileu, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
Ti přeje
celá rodina.

Osud byl příliš krutý, když Tě nám, maminko,
vzal, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 14. března to bude 37 let od úmrtí naší
milované maminky, babičky a prababičky
paní Marie Petrželové z Pazderny.
S láskou vzpomínají
dcera Alena, Helena a syn Vlastimil s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 13. března oslaví
pan Zdeněk Kovalovský z Hamilton
krásné 80. narozeniny.
Hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a poděkování
za všechno, Ti přejí
syn Zdeněk, snacha Marcela, vnoučata Zbyněk
a Marcela s rodinami a pravnouček Šimonek.

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy
však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 15. března to bude 12 roků, co nás navždy
opustila
paní Mgr. Jana Beranová, roz. Kotábová.
S láskou v srdcích vzpomínají
rodiče, dcera Sofie, bratr Petr, sestry Petra
a Jaruška se svými rodinami.

Dne 16. března oslaví 90. narozeniny
paní Marie Tomíková, rodačka z Moravských
Málkovic.
Hodně zdraví a mnoho šťastných dní v kruhu své
velké rodiny přejí
děti s rodinami.
P.S. Oslavenkyně se těší na rodinné setkání dne
30. května v místě svého rodiště.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 16. března 2020 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí
pana Ladislava Štěpána z Rostěnic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínky
Hvězdičky Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám
nevrátíš, už není naděje. Prázdný je domov,
smutno je všem, chybíš nám synku, chybíš nám
všem. Vzpomínka na Tebe Jakubko, stále je živá,
kdo v srdcích žije, ten neumírá.
Dne 11. března 2020 jsme vzpomněli 7. smutné
výročí tragické smrti našeho milovaného syna,
bratra a vnuka
pana Jakuba Kakary.
S láskou a úctou stále vzpomínají
rodiče, bratr, zarmoucená rodina a všichni, co ho měli rádi.
Všem děkujeme za tichou vzpomínku.

Vzpomínka je trvalejší, než-li květy nejkrásnější,
květy uschnou, uvadnou, vzpomínky na Tebe
vždy zůstanou.
Dne 16. března 2020 uplyne smutných 25 roků od
úmrtí mého drahého manžela, našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Jiřího Pinkera z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera Věra a syn Jiří s rodinami,
vnoučata a pravnouček Alex.
Dne 18. března vzpomeneme 100. výročí narození
pana Vladimíra Plevy z Vyškova.
Stále vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Dne 11. března to bylo 14 let, co nás opustil
pan PhDr. Jiří Homola.
Za celou rodinu vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích
žije dál.
Dne 11. března 2020 uplynuly 2 roky od úmrtí
našeho tatínka a dědečka
pana Čestmíra Růžičky z Komořan.
Zároveň si 28. března 2020 připomeneme jeho
nedožité 72. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Eva a Jitka s rodinami.
Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád,
nezapomene.
Dnes, 12. března 2020, je to rok, co nás navždy
opustil
pan Arnošt Chalupa.
S láskou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.

Děkujeme Ti za cestu, kterou jsi s námi šel. Za
ruce, které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to,
že jsi byl. Za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 18. března 2020 tomu bude 10 let od chvíle,
kdy dotlouklo srdce našeho manžela, tatínka
a dědečka
pana Jana Poláčka z Bučovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Julie a synové Libor a Jiří s rodinami.
Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti k narozeninám
mohli přát. Jen kytičku Ti na hrob dáme a na
Tebe budeme stále vzpomínat.
Dne 18. března by oslavil 63. narozeniny můj
milovaný manžel, náš tatínek a dědeček
pan Pavel Svoboda z Dražovic.
Dne 3. dubna si připomeneme 2. smutné výročí
jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Opustili nás
Jak tiše žil, tak tiše odešel. Skromný ve svém
životě, velký v lásce a dobrotě.
Dnes, 12. března 2020, si připomínáme 8. výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Jana Strnada z Lulče.
Vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Milan Dupal (1942), Milešovice

† 24. 2.

Jolana Vrábľová (1931), Vyškov

† 4. 3.

Františka Kubová (1924), Křenovice

† 5. 3.

Vladimíra Lengálová (1964), Šaratice

† 6. 3.

Dne 13. března to bude 20 let,
co nás navždy opustil
pan Miroslav Babirád.
S láskou stále vzpomíná
manželka a syn David a dcera Veronika
s rodinami.

Drahomíra Nováková (1957), Vyškov

† 6. 3.

Ivana Konečná (1933), Vyškov

† 7. 3.

Vlakem pohodlněji: výstavba
vysokorychlostní trati se blíží
Plánovaná vysokorychlostní železniční trať Brno-Přerov změní
tvář vyškovského vlakového nádraží. Dojde ke zdvojkolejnění
trati, k výstavbě moderních bezbariérových nástupišť, nového
podchodu pod kolejemi i dalších parkovacích míst. V jednání je
také vymístění překladového nádraží.Vedení městaVyškova se na
konci února sešlo na schůzce se zástupci Správy železnic (dříve
SŽDC) a projektanty připravované trati.
Železniční trať Brno-Přerov
oslavila v minulém roce 150 let
své existence. Spolu s postupnou změnou vlakových souprav
z parních, přes motorové až po
elektrické se v průběhu času
měnila i podoba železnice
a okolní infrastruktura. V příštím desetiletí by tato trať měla
projít jednou z největších proměn ve své historii, která umožní cestovat vlakem rychlostí až
200 kilometrů v hodině. „Těší
nás, že jsme se nad plány tak
strategické výstavby, která se
týká celého vyškovského regionu, mohli opětovně sejít spolu
s odborníky. Postupný přechod
na vysokorychlostní železnice
se týká celé republiky, nejde
jenom o problém Vyškova nebo
této části tratě,“ vysvětlil místostarosta Vyškova Roman Celý.
Vyškov má nicméně svá specifika, která s přestavbou trati
souvisejí a která zástupci města
dlouhodobě řeší. „Jde především o přesun překladového
nádraží, jehož současné umístění blízko centra města a okolní zástavby rodinných domů je
jednak nevhodné a také překáží
budoucím změnám,“ zdůraznil
Celý. „V této chvíli řešíme varianty nového překladiště. Stávající se nachází na pozemcích
Českých drah a v budoucnu

chceme usilovat o jejich převod
na město,“ doplnil problematiku vyškovský starosta Karel
Jurka.
Vysokorychlostní železnice
umožní cestovat z Vyškova do
Brna vlakem za 15 minut. I kvůli
tomu je nutné počítat s nárůstem
zájmu o tento typ dopravy, a tedy
i s navýšením počtu míst pro ty,
kdo na nádraží přijedou z okolních obcí autem. „V původním
návrhu přestavby nádraží se
s dalšími parkovacími místy příliš nepočítalo, nyní projektanti
zohlednili náš požadavek a do
plánů zahrnuli i 250 nových
automobilových stání,“ potěšila
čerstvá informace místostarostu
Celého.
Město však plánuje i další
parkovací plochy blízko nádraží. „Pod tratí vznikne podchod pro pěší a nabízí se proto
jeho protažení až k nově vzniklému parkovišti v místě dnešního překladového nádraží,“
uvažuje starosta Jurka o dalších
možnostech připravované přestavby.
Náročná rekonstrukce čtyř
úseků trati Brno-Přerov je
aktuálně odhadována na 55
miliard korun. Počátek stavby
se plánuje na rok 2025 s dokončením do tří let.
Michaela Kvapilová Bartošová

Černá kronika
VÍC ZNIČIL NEŽ ZÍSKAL
Nechat věci ve vozidle se nevyplatilo
řidiči, který parkoval o víkendu v obci
Nemochovice. Peněženky na zadním
sedadle si totiž všiml dosud neznámý
nenechavec.Ten neváhal, rozbil okénko
a kořisti se zmocnil. Kromě nepříliš
vysoké hotovosti získal i doklady, platební kartu a dvacítku stravenek.Větší
škodu, téměř deset tisíc korun, však
způsobil poškozením vozidla. Lapka je
tak podezřelý nejen z krádeže, ale
i poškození cizí věci.
V této souvislosti znovu připomínáme, aby lidé nedávali zlodějům příležitost a v zaparkovaných vozidlech
nenechávali viditelně osobní věci.
ALKOHOL, DROGY, RYCHLOST,
ZÁKAZ ŘÍZENÍ
Ani uplynulý víkend se neobešel bez
alkoholu za volantem. Neslavným
rekordmanem se stal řidič, který v pátek
večer naboural s renaultem felicii
zaparkovanou v obci Dražovice. Bučovičtí policisté mu naměřili téměř 3 promile alkoholu v krvi. Navíc má výtečník
soudem uložený zákaz řízení motorových vozidel. Je tak podezřelý nejen
z ohrožení pod vlivem návykové látky,
ale i maření výkonu úředního rozhodnutí. Následující den ráno řešili vyškovští dopravní policisté ve stejné obci dalšího hříšníka. Ten měl sice dechovou
zkoušku v pořádku, nicméně neměl za

volantem co dělat ani střízlivý. Místo
řidičského oprávnění totiž na hlídku
vyrukoval s přiznáním, že má zákaz
řízení. Tuto skutečnost následně
potvrdily i evidence. U soudu mu hrozí
za maření výkonu úředního rozhodnutí
až tříletý trest odnětí svobody. Sobotní
ráno nedopadlo dobře ani pro řidiče
golfu, který projížděl Slavkovem rychlostí přesahující 60 km/h. Navíc měl
test na drogy pozitivní na marihuanu.
Na výzvu policistů se podrobil odběru
moči a krve. Tento šofér je podezřelý
z přestupku. Ani neděle se neobešla bez
pozitivní dechové zkoušky.V Šaraticích
skončila jízda řidiče seatu. Vzhledem
k hodnotě do jednoho promile, je i on
podezřelý z přestupku.
ZAUJALY HO ELEKTRICKÉ KARTÁČKY
Poměrně rušno bylo v sobotu v jedné
z vyškovských drogerií. Ostraha zde
zadržela mladého zloděje, kterého
zaujaly vystavené značkové elektrické
zubní kartáčky. Dva ukryl pod trikem
a v klidu prošel pokladnami. Pak ho
však zadržela ostraha. Devatenáctiletý
mladík se však nemínil jen tak vzdát
a pokoušel se o útěk. Ten mu zmařila
také přivolaná policejní hlídka. Muži
zákona navíc zjistili, že se jedná o známého výtečníka, který byl již za krádeže
odsouzen. Je tedy podezřelý z krádeže
a u soudu mu hrozí až tříleté vězení.
por. Mgr. Alice Musilová

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
Čas plyne a vzpomínky zůstávají…
Dne 13. března 2020 uplyne 15 roků od úmrtí
paní Evy Hrabovské.
S láskou vzpomíná
manžel a syn s rodinou.

Dne 13. března 2020 uplyne 6 let od úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky
paní Marie Svobodové z Lulče.
Za tichou vzpomínku děkují
synové s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 14. března uplyne 11 smutných let od chvíle,
kdy navždy odešla naše milovaná maminka
a babička
paní Marie Mikulášková.
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem děkují
dcera a syn s rodinami.
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dne 14. března uplyne 7 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jan Ambros z Rychtářova.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

VÝSTAVA MAKROFOTOGRAFIÍ HMYZU
Zveme vás na unikátní výstavu makrofotografií uznávaného cestovatele, entomologa a fotografa Vlastimila Mihala
v prostorách Hanáckého statku. Výstava
je ke zhlédnutí v otevírací době zoo, v březnu denně od 9.00 do 17.00.
PŘEDNÁŠKA O BIOTRONICE
Společenství Josefa Zezulky vás zve na
Setkání s biotronikou, které se uskuteční
v sobotu 21. 3. v Besedním domě veVyškově.
Přednáší Tomáš Pfeiffer. Začátek ve 13 h.
DETOX JÓGA
15. 3. 2020 od 15.30 h, Hala ZŠ Nádražní 5, Vyškov – DETOX JÓGA – Připravte se na jaro a očistěte organismus.
Lekce jógy zaměřená na detoxikaci organismu. Rezervace a více info na
www.moment4life.cz
VÝSTAVA JIHOMORAVSKÉ ŠIBENICE
Srdečně vás zveme na výstavu Jihomoravské šibenice, která začala 3. března
2020 v Muzeu Bučovice a bude zde k vidění do 30. 4. 2020. Šibenice se staly předmětem zájmu pracovníků, studentů a spolupracovníků Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity od roku 2013. Vytyčeným cílem
vědců bylo lokalizování šibenic z dob
novověku podle vojenského mapování,
následováno zdokumentováním popravčího místa a archeologicko-antropologickým výzkumem. Na území Jihomoravského kraje byla v katastrech 35 obcí dosud

zjištěna existence 40 šibenic. Na výstavě
se dozvíte poznatky o podobě 4 prozkoumaných šibenic, o situaci v terénu, o jejich
provozu a dataci. Zaujmou také zjištěná
fakta o osobách, jejichž životy byly na
šibenicích ukončeny a jimž mohou patřit
kosterní pozůstatky nalezené v místech
zkoumaných popravišť.
Autoři výstavy: prof.PhDr.Josef Unger,
CSc., akad. arch. Ing. Jan Velek,
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D., Mgr. Alica
Křápková, Mgr. Soňa Boriová z Ústavu
antropologie Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity.Výstava je doplněna replikami mučicích nástrojů z dílny
uměleckého kováře a restaurátora Oldřicha Bartoška z Křenovic.Těšíme se na vaši
návštěvu!
KARNEVAL V LULČI
Sbor dobrovolných hasičů a český
zahrádkářský svaz v Lulči a Maják – SVČ
Vyškov vás zvou na Maškarní karneval,
který se koná v sobotu 14. března 2020 od
14.30 do 16.30 hodin v sokolovně Luleč.
Program: pirátské soutěže, diskotéka,
pohádková tombola. Vstupné: dospělí
40 Kč, děti 30 Kč.
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VÝMĚNNÁ SCHŮZKA SBĚRATELŮ
MKSVyškov za spolupráce klubu filatelistů veVyškově pořádá v neděli 29. března 2020 od 8 do 11 hodin VELKOU
VÝMĚNNOU SCHŮZKU SBĚRATELŮ
poštovních známek, zápalkových nálepek,
telefonních karet, odznaků, mincí a bankovek, hudebnin, starožitností a jiných

sběratelských zálib. Akce se uskuteční
v Besedním domě ve Vyškově, Jana Šoupala 4. Cena stolu 35 Kč, vstupné 15 Kč,
mládež do 15 let 10 Kč. Na vaši účast se
těší pořadatelé.
CHOVATELSKÉ TRHY VE VYŠKOVĚ
Burza chovatelů exotického ptactva,
králíků, zakrslých králíčků, morčat, holubů a drůbeže se koná v neděli 29. 3. 2020
od 7 do 10 hodin v chovatelském areálu
u vlakového nádražíVyškov. Prodej krmiv
a léčiv, přenosek, zahradnických potřeb,
kuřic, včelařských produktů apod.Výkup
exotického ptactva a králičích kožek.
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY
V ZOO PARKU VYŠKOV
12. 3. v 17.00 – Indie – Putování za lovci lebek – David Švejnoha – V krajině
zvané Nagaland žijí poslední lovci lebek,
kteří ještě v 60. letech minulého století
zdobili svá obydlí trofejemi z krvavých
bojů mezi klany. Jak vypadají bojovníci
dnes a proč byl lov lebek v minulosti tak
důležitý? Co znamená tetování ve tváři?
Odkud se bere opium, které je nedílnou
součástí života místních mladíků?V další
části se přesuneme do indické Arunachalpradeshe za kmenem Apatani. Ženy
zdobí ratanové talířky v nose a tetování
v obličeji. Vesnice jsou z velké většiny
stále animistické a šamanismus má zde
stále silnou pozici. Jakou nám věští
budoucnost? A nesmíme zapomenout ani
na barmskou oblast Chin, kde stále probíhají rituální obětování gajalů, tanec

nožů a šamanistické ozdravné rituály.
Navštivte svět, který jste si mysleli, že už
neexistuje…
19. 3. v 17.00 – Nepál – Lukáš Bártek
(CK Livingstone) – Nepál je zemí plné
historie, nepředstavitelných trekařských
možností a především krásných lidí. Cestovatelé a horalové se sem opakovaně vracejí nejen kvůli kráse zdejší přírody,
výhledům na osmitisícové velikány
a pocitu svobody, který zažíváme převážně v horách, ale také kvůli veselé a přátelské povaze samotných Nepálců. Oblast
Khumbu je nejnavštěvovanější lokalitou
v Nepálu. Zde najdeme nejvyšší horu světa, ale i domov Šerpů – asi nejznámějšího
nepálského etnika. Trekování v oblasti
Khumbu, dosažení základního tábora pod
Everestem a přechod náročných pětitisícových sedel je snem řady cestovatelů
a Šerpové – národ „malých-velkých“
horalů jim pomáhá v dosažení tohoto snu.
Poznejme společně kulturu a zvyky místních etnik, ale také jiné oblasti Nepálu
jako například starobylé Káthmándské
údolí, buddhistické stúpy i královské město Bhaktapur...
KURZY PRO PEČUJÍCÍ ZDARMA
31. 3. 2020 16–19.30 Krizová komunikace se zdravotníky,
18. 4. 2020 9.30–13 Krizové situace
v ošetřovatelské péči o osobu blízkou,
24. 4. 2020 17–20.30 Krizové právo pro
laické pečující.
Informace a přihlášky
www.mskruh.cz/akce, tel. 774 738 090.

