Blahopřání
Dne 10. dubna 2019 oslavila své krásné 98. narozeniny
naše maminka, babička a prababička
paní Věra Štefková z Drysic.
Maminko naše milovaná, děkujeme Ti za vše, co
jsi pro nás udělala a děláš a přejeme Ti hodně
zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Synové Jiří, Ivan a Jan s rodinami.

Vzpomínky
Kdo tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád nezapomene.
Dne 14. dubna to bude 6 let,
co nás opustila
paní Anděla Zedníčková.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.
Dne 14. dubna vzpomeneme
13. výročí úmrtí
pana Josefa Jančíka
a dne 16. dubna vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní Evy Jančíkové.
Za tichou vzpomínku děkuje
a s láskou vzpomíná
rodina Jančíkova.

Dne 12. dubna 2019 oslaví 70. narozeniny naše
maminka, babička
paní Jiřina Pokorná.
Vše nejlepší, hodně zdraví a životního elánu do
dalších let přejí
dcery s rodinami.

Vzpomínky
V těchto dnech vzpomínáme
110. výročí narození a 30. výročí úmrtí
pana Františka Šedivého z Maref.
Děti a vnuci s rodinami.

Dne 5. dubna by se dožil 80 let náš milovaný
tatínek a dědeček
pan Oldřich Brtníček, rodák z Drnovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají
synové Oldřich, Jiří a Martin s rodinami.

Dne 7. dubna jsme s bolestí v srdci vzpomněli
25. výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky
paní Jiřinky Senské, roz. Rieglové.
Odešla tiše, skromná v životě a nenahraditelná
v lásce a dobrotě.
Stále vzpomíná
rodina Plhalova.
Čas plyne a nevrací co vzal, vzpomínky na
milovaného člověka však zůstávají dál.
Dne 9. dubna 2019 uplynulo 11 let od úmrtí
pana Ing. Josefa Vašíčka z Dědic.
S láskou na něj stále vzpomínáme.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
Manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínky v nás, nezahojí čas.
Dnes, 11. dubna, je to 7 let, co nás nečekaně
opustila naše milovaná dcera
Mirka Ligačová z Vyškova.
Dne 15. května by se dožila 33 roků.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkují
rodiče, sestra Táňa s rodinou a babička.
Dnes, 11. dubna 2019, jsou to 4 roky,
co nás navždy opustil
pan Daniel Beck.
Stále vzpomíná
celá rodina.

Čas plyne, vzpomínka zůstává…
Dne 12. dubna vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Miloslava Plhala.
Vzpomíná rodina Plhalova.

Dne 12. dubna 2019 by oslavil své 90. narozeniny
pan Vladimír Zabloudil,
od jehož úmrtí, dne 25. dubna, uplyne půl roku.
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád
nezapomene.
Dne 14. dubna uplyne 5 let, co odešel můj manžel
pan Stanislav Kromer z Vyškova.
Stále vzpomíná
manželka Alena s celou rodinou.
Kdo vzpomene s námi, děkuji.
Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět.
O to těžší je vyrovnat se s jejich ztrátou a naučit
se bez nich žít.
Dne 14. dubna 2019 si připomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
paní Mgr. Hany Kullové z Ivanovic na Hané.
S láskou stále vzpomíná
Lucka s rodinou.
Jak samozřejmé, když tu s námi milovaný člověk
je. Jak bolestivé a beznadějné, když náhle odejde.
Není dne, kdybychom si nevzpomněli.
Chybíš nám. Za vše dík, za lásku jaká byla,
za život, jaký byl.
Dne 14. dubna by se dožil 66 let
pan Milan Hlaváček.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcera Martina s rodinou.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 16. dubna 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Štěpána Přikryla.
Stále vzpomínají
manželka a dcery Ilona a Svatava s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš.
Dne 17. dubna vzpomeneme 6. výročí úmrtí naší
drahé maminky
paní Libuše Gottwaldové.
S láskou vzpomíná
rodina Gottwaldova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Milá maminko a babičko, čas všechno změní
i pláč ustane. Jen klidný spánek můžeme Ti přát,
s láskou a úctou na Tebe vzpomínat.
Dne 17. dubna vzpomeneme 8. výročí úmrtí
paní Marie Dvořákové.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Opustili nás
Milan Machálek (1956), Nemotice
Ivana Ftačníková (1942), Vyškov
Ing. Martin Kotulan (1983), Bukovinka
Ivan Novák (1948), Bučovice
Jan Turek (1933), Dětkovice
Miroslav Prokop (1948), Dědice
Ludmila Vařeková (1943), Vyškov
Františka Pospíšilová (1938), Vážany
Raimund Peška (1938), Nové Hvězdlice
Miroslav Kolba (1946), Šaratice
Jaroslav Gottvald (1933), Drnovice
Michael Vass (2015), Hrušovany
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JARNÍ POCHOD
SOKOL srdečně zve všechny „SOKOLÍKY“, příznivce pobytu v přírodě a turistiky na jarní pochod: ÚDOLÍ ŘEKY
OSLAVY 2 – DO OSLAVAN, v sobotu 18.
května 2019. Sraz: v 7.50 hod. na vlakovém
nádraží ve Vyškově. Odjezd: v 8.00 hod.
(autobusem). Plánované pěší trasy: 6
a 15 km. Cena: 250 Kč nad 15 let, 200 Kč
do 15 let. !!!DŮLEŽITÉ – PLATBU NUTNO UHRADIT PŘEDEM!!! Více informací: nástěnka v sokolovně, TIC. Rezervace
míst a informace: na tel.: 603 961 258 –
Eva Gűtterová. NAZDAR v přírodě!
JARNÍ CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
ZO ČSCH Vyškov, Moravské Prusy
a Nouzka pořádají jarní výstavu králíků,
drůbeže, holubů, expozice exotů, morčat,
včelařů dne 26.–27. 4. 2019 v chovatelském
areálu, Nádražní 24a, Vyškov. Otevřeno:
pátek 13–18 hodin, sobota 8–14 hodin.
Zveme k prohlídce, nákupu a posezení
s přáteli.Více informací na tel.: 608 456 330

ZÁJEZD NA VÝSTAVU
Český červený kříž Vyškov pořádá
zájezd na výstavu Floria jaro 2019 do Kroměříže v pátek 3. května 2019. Cena
200 Kč. Bližší informace Danuše Adamcová. Tel.: 778 157 307
SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
V sobotu 27. 4. se uskuteční další setkání s biotronikou. Přednáší Tomáš Pfeiffer.
Začátek ve 13 hodin. Besední dům Vyškov.

Černá kronika

S POPÍJENÍM TO PŘEHNAL
Podivně kličkujícího muže na kole
si v pátek v noci všimla hlídka slavkov-

galerie betlémů: stálá výstava již 1 650
betlémů vyrobených ze všech dostupných materiálů, Kostelní muzeum:
stálá expozice umění z 18. a 19. století
z pozůstalostí švábenického kostela
a fary.

Týden života v Toruni

VELKÁ VÝMĚNNÁ SCHŮZKA
SBĚRATELŮ
MKS Vyškov a Klub filatelistů Vyškov
pořádají v neděli 14. dubna 2019 od 8 do
11 hodin velkou výměnnou schůzku sběratelů poštovních známek, zápalkových
nálepek, telefonních karet, odznaků, mincí
a bankovek, starožitností a jiných sběratelských zálib. Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov.

POCHOD OSVOBOZENÍ VYŠKOVA
KČT Vyškov zve příznivce turistiky
k účasti na 47. ročníku Pochodu osvobození města Vyškova, který se uskuteční
v sobotu 27. dubna 2019. Pro pěší jsou připraveny trasy 11, 16, 25, 33 a 52 km, cyklotrasy 40, 60 a 80 km a dětská trasa se soutěžemi (s doprovodem), která povede
kolem Kačence – akce Toulavý kočárek.
Start a cíl pro pěší a cyklotrasy bude průběžně od 6.00 do 17.00 hodin v restauraci
na nádraží ČD ve Vyškově, start dětské
trasy bude od 8.30 do 10.45 hodin uTuristického informačního centra na Masarykově náměstí ve Vyškově, cíl u ZOO PARKU Vyškov do 13.00 hodin. Upomínkou
všem budou pamětní list a razítka na kontrolních stanovištích, lze také získat
odznak 47. ročníku pochodu.

KABELKA DO NÁKUPNÍHO
VOZÍKU NEPATŘÍ!
Je jen otázkou štěstí, když se nakupující pohybující se po obchodním domě
s kabelkou v nákupním košíku nestane
terčem hbitých nenechavců. Odůvodnění, že mám kabelku pod kontrolou, se tak
dost často nevyplácí. Do obchodů totiž
bohužel nechodí jen lidé, které zajímá
zboží. Můžeme narazit i na vypočítavce,
který si obhlíží terén. Kabelka v nákupním vozíku a kupující zaujatý výběrem
zboží, zvláště v úseku ovoce- zelenina,
kde si zboží vážíme, je pak pro něj snadná
kořist. To se stalo i ženě, která nakupovala v sobotu odpoledne ve vyškovském
hypermarketu. Žena tak během chvíle
přišla o peníze, doklady, platební karty,
kosmetiku i klíče od vozidla. Po zloději
pátrají vyškovští policisté. Ti také upozorňují, aby si lidé při nakupování dávali
pozor na své věci a to jak v obchodech,
tak na parkovištích před nimi.

VÝSTAVA VE ŠVÁBENICÍCH
Každou sobotu a neděli od 16. března do 30. června 2019 jsou otevřeny
výstavy: Vlastivědné muzeum: výstavní síň: Velký příběh bible, starého
a nového zákona v obrazech, Muzejní

ských policistů.V obci Bošovice si čtyřiatřicetiletý cyklista počínal tak, že
budil později odůvodněné podezření,
že není úplně střízlivý. Policisté mu
naměřili 1,3 promile alkoholu. Řidič ani
požití alkoholu nepopíral. Je podezřelý
z přestupku, který bude řešit správní
orgán. Hrozí mu tučná pokuta. Zde
hlídka narazila na muže dřív, než způsobil sobě nebo i ostatním nějaké zranění. Ne vždy to ale takto dopadne.
BRAL HLAVNĚ CIGARETY
Prodejnu potravin v malé obci na
Vyškovsku navštívil ze čtvrtka na pátek
29. března dosud neznámý zloděj.
Zkoušel dveře i okna až se mu po několika marných pokusech a poškozeních
podařilo nakonec dostat dovnitř. Pobral
cigarety, tabák, drogistické zboží
a hodil se mu i modem od EET. Po nevítaném nočním návštěvníkovi zůstala
škoda za více než čtyřicet tisíc korun.
Je podezřelý nejen z krádeže, ale
i poškození cizí věci. Po vytrvalém lapkovi pátrají vyškovští policisté.
por. Mgr. Alice Musilová

Poslední týden v březnu se
v polském městě Toruň konalo
halové mistrovství světa veteránů v atletice.
Toto město s krásným historickým centrem, mimochodem
rodiště Mikoláše Koperníka
a známé tradiční výrobou perníků bude hostit ME v atletice
v roce 2021.
Již účast přes 4000 přihlášených sportovců z 88 zemí
naznačovala vysokou úroveň,
což se také potvrdilo. Kromě
venkovních soutěží (disk, oštěp,
kladivo, kros, silniční běhy, chůze) probíhaly závody na krásném modrém 200m oválu.
Účastníci těchto veteránských závodů jsou většinou
bývalí reprezentanti a širší
špička ve svých zemích. V běžeckých disciplínách, které
jsme nejvíc sledovali, kralovali
reprezentanti Velké Británie,
Španělska, Polska, USA.
Neskutečným zážitkem byly
výkony a bojovnost těch starších ročníků. Neuvěřitelné,
když si 75letá babička obuje
tretry a z bloků vystartuje na
dvoustovku a dá ji za 37.50!!!
Mnohdy se bojovalo o medaile
až na cílovou čáru a výjimkou
nebyly ani pády v cílové rovince. Finálové bloky začínaly od
těch nejstarších, a jak se postupovalo k mladším ročníkům,
závody se stávaly taktičtější,
urputnější a také výkonnostně
kvalitnější. Velkým zážitkem
bylo, když dvě běžkyně z Velké
Británie v kategorii W 55 překonaly světový rekord na 800 m
v čase 2:22.
Největší potlesk sklidili nejstarší muži přes 90 let a 103letá

atletka z Indie. Navzdory velké
bojovnosti a skvělým výkonům,
za cílem si všichni blahopřáli
a panovala skvělá atmosféra.
V zázemí byl ovšem vidět profesionální přístup, včetně masérských týmů jednotlivých výprav.
Česká výprava byla početná –
110 atletů – byť roztroušená po
různých disciplínách. Českou
republiku reprezentovali i tři
členové OrlaVyškov: běžec – Petr
Halas, Anička Málková, Ivana
Škaroupková – chodkyně a rodák z Vyškova Martin Sebera –
pětiboj.
W55 – 3000 m chůze
5. Anna Málková, 18:08.17
W40 – 3000 m chůze
6. Ivana Škaroupková, 17:09.56,
OR
W55 – 10 km – chůze
6. Anna Málková, 1:02:53
W40 – 10 km – chůze
6. Ivana Škaroupkova, 1:00:56,
OR
M45 – 800 m
21. Petr Halas, 2:25.53
M45 - 1500 m
24. Petr Halas, 4:56.29
M40 – Pětiboj
7. Martin Sebera – 3381 b
Všichni tři, co jsme se zúčastnili MSV, se shodneme na tom,
že to byl neskutečný zážitek.
Odnesu si mnoho moudrých
rad, životních příběhů, sportovních zážitků a krásných výkonů. A na závěr ponaučení od
moudrého běžce: „Nepřestaneš
běhat, protože zestárneš, ale
zestárneš, když běhat přestaneš“. Chytré, moudré! Ano!
Když dokážete dát nohy do
pohybu, tak víte, že žijete!

