Blahopřání

Vzpomínky

Dne 9. září 2019 se dožila krásného životního
jubilea, 90 let, naše maminka
paní Vlasta Šiblová z Ivanovic na Hané.
Do dalších let hodně zdraví a štěstí přeje
syn Josef a dcera Jana s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Maminky neumírají, jenom usínají, aby se každé
ráno probouzely ve vzpomínkách svých dětí.
Dne 16. září uplyne 14 let, kdy nás navždy
opustila
paní Mgr. Jitka Masaříková, roz. Rieglová.
S láskou a úctou stále vzpomínají
děti Tomáš, Kateřina a bratr Milan.

Dnes, 12. září 2019, oslaví 70. narozeniny
pan Jan Výmola z Podivic.
Vše nejlepší do dalších let přeje
celá rodina.

V našich srdcích zůstává nejkrásnější vzpomínka
a ta má jméno MAMINKA.
Dne 16. září 2019 uplynou 3 roky, co nás opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička
paní Zdeňka Vitásková z Drnovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Josef, synové Roman a Josef s rodinami,
snacha Bohunka s rodinou, vnoučata Roman,
Julinka, Veronika, Filip, Erik a Natálka.

Ať Tě štěstí provází, nic Ti nikdy neschází, hodně
zdraví, také štěstí, lásku, něhu, pochopení, které
život v krásu mění.
Dne 18. září oslaví své životní jubileum,
85. narozeniny,
pan Milan Vágner ze Lhoty, bývalý řidič autobusu
ČSAD Vyškov.
Za všechno moc děkují manželka Marie, syn
Milan a dcera Jana s rodinou.

Vzpomínky
Až ztrátou milovaného člověka poznáme,
co pro nás znamenal, jak při nás stál v dobrém
i zlém. Jak smutno bez Tebe tatínku žít,
nemá kdo poradit, pohladit.
Dne 10. září by se dožil 77 let náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Josef Doležel z Kučerova.
Dne 27. září uplyne 16 roků, co nás navždy opustil.
S úctou a láskou stále vzpomínají děti s rodinami.
Kdo byl milován, není zapomenut.
Loňský pondělní den 10. září rozdělil naše životy
na čas s Mařenkou a čas bez ní.
Ten první byl radostný, v tom druhém zůstaly
vzpomínky…
Kdo jste paní Marii Bařinovou znali,
vzpomeňte, prosím, s námi. Děkujeme.
Dcera a synové s rodinami.
S odchodem blízkého člověka se nejde smířit, jen
se naučit žít bez jeho přítomnosti.
Dne 11. září uplynuly 2 smutné roky, co nás
opustil
pan Ing. Jaroslav Plhal.
Vzpomíná
manželka a syn s rodinou.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 11. září 2019 uplynuly 3 roky, co nás navždy
opustil
pan Peter Herceg.
S láskou a úctou vzpomínají
rodina Hercegova a Sedláčkova.
Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je nám čas, jak
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Pro
Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten,
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane na tebe nikdy
vzpomínat.
Dnes, 12. září, je to rok, co nás navždy opustil
pan Václav Machálek z Rousínova.
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem, kteří si vzpomenou s námi děkuje manželka, dcera Vlasta,
synové Václav, Richard, vnoučata a pravnoučata.
Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak
nám budeš chybět do konce života.
Dnes, 12. září, jsou to 3 roky, co nás opustila naše
milovaná maminka, babička
paní Eva Budinská.
S láskou vzpomínají
synové Pavel, Milan a Martin s rodinou.
Dne 13. září tomu budou 3 roky, co zemřel
pan Vladislav Šustek.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 14. září 2019 uplyne 9 let od doby, kdy nás
opustil
pan Antonín Haška.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.
Rodina Haškova.

Dne 14. září 2019 by se dožila 76 let
paní RNDr. Helenka Seberová,
odb. as. na katedře matematiky VVŠ PV LS ve
Vyškově.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomíná
rodina Seberova.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za
lásku, které jsi nám tolik dal, za ruce, které nám
pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi s námi byl.
Dne 17. září 2019 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Jana Boudy, dlouholetého starosty
z Moravských Málkovic.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
dcera Lenka, dcera Hana s manželem Zdeňkem
a vnoučata Barborka a Adámek. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Čas plyne, roky ubíhají, na Tebe však krásné
vzpomínky zůstávají. Kytičku květů na hrob Ti
dáme, svíci zapálíme a na Tebe zavzpomínáme.
Dne 17. září 2019 to budou 2 roky, co nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek
pan Alojz Koch.
S láskou vzpomínají
manželka, syn Jarek a dcera Veronika s manželem
Markem.
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho máme
rádi, nejde zapomenout na toho, který nám moc
schází.
Dne 17. září to budou 2 roky, co nás opustil
dlouholetý hasič a kamarád
pan Alojz Koch.
Stále vzpomínají
hasiči z Rousínova.
Čas plyne a nevrací co vzal, ale v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 17. září 2019 vzpomeneme 30 smutných
dlouhých let, co nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček
pan Stanislav Vidlář z Dědic.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Zdeňka, synové Radek, Stanislav
a Petr s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
kamarádům, muzikantům a známým, kteří se
přišli naposledy rozloučit v pátek 6. září
s naším milovaným
Honzou Forejtarem, známým vyškovským
hudebníkem a zpěvákem.
Děkujeme všem za krásné květinové dary a slova
útěchy.
Poděkování patří také pohřební službě pana Josefa Hnátka za
přípravu smutečního obřadu a paní Lidušce Ziepflové za
pronesenou řeč a rozloučení. Jménem celé rodiny děkuje
manželka Mirka a syn Darek s rodinou.
Děkujeme dobrovolným hasičům z Vyškova za pomoc při
likvidaci škody – utržené střechy po vichřici dne 26. srpna 2019.
Manželé Švecovi.

Opustili nás
Božena Dvořáková (1929), Zbýšov
Jiří Robeš (1953), Slavkov u Brna
Vlastimil Skřivánek (1929), Rousínov, Slavíkovice
Marie Hudcová (1936), Drnovice
Marie Machálková (1925), Orlovice
Lubomíra Maršalová (1929), Křenovice
Božena Matějková (1926), Rousínov
Michal Petřík (1999), Zvonovice
Josef Grec (1926), Nemojany
Jan Kraváček (1938), Podomí
Leo Kaspar (1935), Mor. Málkovice
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Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
V neděli 29. 9. 2019 se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie veVyškově uskuteční
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT. Gospelové písně a spirituály zazpívá Brno
Gospel Choir. Začátek v 19.30 hodin.
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu
Zkamenělé stopy, která začíná 12. září
2019 v Muzeu Bučovice.Výstava představí
návštěvníkům kolekci vzorků fosilních
stop, pocházejících z geologických sbírek
Muzea a galerie v Prostějově a Vlastivědného muzea v Olomouci. Stopy dokládající
existenci a životní projevy rozmanitých
živočichů objevují odborníci v horninách
různého geologického stáří, které pocházejí z rozmanitých částí naší republiky.
Výstava se zaměřuje na nálezy ichnofosílií
především z Moravy.
Těšíme se na vaši návštěvu!
POZVÁNKA DO ZOO PARKU
21. září od 14.30 hod. – Sklizeň na statku – zveme vás do Hanáckého statku na
tradiční akci věnovanou plodům podzimu.
Zapojíme vás do moštování jablek, pečení
bramborových placek a dalších aktivit
týkajících se ovoce a zeleniny.
POZVÁNKA NA HVĚZDÁRNU
26. září od 17 hod. – Večer pro rodiny
s dětmi – zveme vás na program Zvířata
ve vesmíru, společně posedíme také
u táboráku. Na program se prosím přihlašte na tel. 602 59 62 09. Těšíme se na
vaši návštěvu.

BABSKÉ HODY V NEMOJANECH
Obec Nemojany, místní Sokol, hasiči
a nemojanské stárky vás zvou na BABSKÉ
HODY 14. 9. 2019. Program: 14.00 OÚ
Nemojany – zahájení průvodu, kapela
vodšnky, 20.00 – Sokolovna – večerní zábava duo Mira band. Čeká vás veselá zábava,
občerstvení, tombola a možná i překvapení.
CHOVATELSKÉ TRHY VE VYŠKOVĚ
Burza chovatelů exotického ptactva,
králíků, zakrslých králíčků, morčat, holubů
a drůbeže se koná v neděli 29. 9. 2019 od 7
do 10 hodin v chovatelském reálu u vlakového nádraží Vyškov. Prodej krmiv a léčiv,
přenosek, chovatelských potřeb, králíkáren, kuřic, včelařských produktů a jiné.
Výkup exotického ptactva a králičích
kožek zajištěn.
CVIČENÍ TĚHOTNÝCH
MC Radost, každé úterý od 17.00 do
18.00 (s Katkou) a nově i v pátek od 16.00
do 17:00 (s Dančou). Cvičení vedou certifikované porodní asistentky. Pravidelně
také pořádáme kurzy předporodní přípravy. Více informací na http://cvicenitehotnych.ivyskov.cz/
NÁBOR ODDÍLU JUDO
Oddíl Judo při TJ Sokol Dědice pořádá
nábor nových členů do svých řad.
Je ti 6 let a víc a chceš se rozvíjet nejen
fyzicky, ale psychicky, chceš získat velkou
partu kamarádů a výborné lektory… přijď
mezi nás. Kdy: od 2. 9. 2019 do 14. 10. 2019
každé pondělí a čtvrtek děti do 15 let od
16 hod., dospělí od 18 hod.

Zlatý hattrick Lukáše Koudelky
Na svůj oblíbený závod do Slavkova, tedy na Slavkovskou pípu
zamířil Lukáš Koudelka.
A Night Trail Run veVyškově také navštívili borci od nás z klubu
a Petr Fochler bojoval v kopcích v Praze.
VYŠKOV
SLAVKOV
Další díl Night Trail Runu se běžel
Již 46. ročník má za sebou nesmírně
včera ve Vyškově jako charitativní běh
populární závod Slavkovská pípa.
pro šestiletou Aničku, která se léčí
V dobách, kdy tam startovali i českos hematoonkologickým onemocněním.
slovenští atletičtí reprezentanti byl
Mezi startujícími se podařilo vybrat
dokonce závod oficiálně zakázaný, pře11 000 Kč.
sto se vždy konal. Tato akce má své
Nejprve se běžel nesoutěžní rodinný
legendy a mezi ně se už pomalu řadí
běh, ve kterém Anežka Halasová protaké Lukáš Koudelka.
běhla cílem jako druhá dívka.
Popáté na této speciální akci, kdy se
Počasí přálo, nepršelo, v kategorii
musí vypít 4 piva a odběhnout 11 km
muži, ženy a tandemy padly traťové
zvítězil, a třikrát po sobě v posledních
rekordy.
letech, takže už se tady zařadil mezi
V hlavním závodě pak Anička Halanesmrtelné.
sová obsadila v nejmladší kategorii žen
A letos opět nenašel soupeře, zvítězil
parádní 2. místo, celkově doběhla jako
a stvrdil tak zlatý hattrick na této akci.
10. žena.
Startoval tam také Jaroslav TrávníA jako bonus ještě vyhrála cenu od
ček.
patrona tohoto závodu biatlonisty
A ve stejném družstvu s ním bojoval
Michala Krčmáře.
i Tomáš Müller.
Simona Grulichová zvítězila mezi
ženami nad 40 let.
PRAHA ZBRASLAV
Kategorii tandem pak vyhrálo duo
Petr Fochler vyrazil na další závod
Petr Tauš a Lenka Hrabovská.Ta mohla
ze seriálu běhu do vrchů v Praze na
vyhrát i absolutně mezi ženami, kdyby
Zbraslavskou Závist – trať měla 3,5 km
nemusela čekat na parťáka.
s převýšením 190 metrů. S přehledem
a s velkým náskokem v tréninkovém
tempu zvítězil a vede si skvěle v celém
Zdeněk Smutný
seriálu.

Černá kronika
KDYŽ ŘÍDÍ ALKOHOL
V pátek 30. srpna odpoledne spěchaly záchranné složky ke srážce cyklisty
s osobním vozidlem. K nehodě došlo
mezi Slavkovem a Rousínovem. Podle
dosavadních informací nezvládl muž
na elektrotříkolce pravotočivou zatáčku a v protisměru se střetl s octavií.
Cyklista upadl na vozovku a utrpěl spíše lehčí zranění. Zatímco u řidiče osobního vozu byla dechová zkouška negativní, třiašedesátiletému muži na
tříkolce jsme naměřili 3,18 promile
alkoholu. U cyklistů jde v tomto případě o přestupek, který jsme předali
k řešení správnímu orgánu. Zde muži
hrozí až padesátitisícová pokuta.
Znovu v této souvislosti upozorňujeme, že zákaz požívání alkoholických
nápojů před či během jízdy se vztahuje
i na cyklisty.
ZEBRA SE ZA TEBE
NEROZHLÉDNE
Po celý minulý týden probíhala již
tradiční preventivní bezpečnostní akce
s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Akci zaměřujeme především na
žáky prvních stupňů základních škol.
Děti se vracejí do školních lavic, ale
mnohé jsou myšlenkami stále na prázdninách. Je dobré jim zvlášť v tomto
období připomenout základy bezpečného přecházení silnice. A prvňáčci by
si měli začít pomalu zvykat, že každý
den je do školy za ruku nepovede někdo
z dospělých a budou se muset rozhlížet
sami za sebe. Cílem této akce je upozornit chodce na to, že nemají na přechodech absolutní přednost, jak se
mnohdy domnívají.
V rámci preventivní akce dohlíželi
policisté na nerušenou cestu do školy
na frekventovaných přechodech veVyškově. Například jsme se zaměřili na
přechody před ZŠ Letní pole ve Vyškově. Na některých školách navazuje

na akci i dopravní beseda pro malé školáky. Na nich budeme žáky seznamovat
s novým pracovním sešitem, který jim
má pomoci orientovat se nejen v silničním provozu, ale je zaměřený i na osobní
bezpečí (více zde). Aby si děti v průběhu
roku zásady bezpečného přecházení
připomněly, dostaly od policistů úkolníček s logem akce. Právě v něm mají
totiž správné chování „na zebře“
popsáno.
BEZ UŠÍ NESLYŠÍŠ, BEZ OČÍ
NEVIDÍŠ!
Zvláště v těchto dnech se zejména
dopravní policisté a preventisté Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje zaměřují na chodce. Kromě akce Zebra se za tebe nerozhlédne, jsme se nyní soustředili i na
ty, kteří se pohybují v silničním provozu se sluchátky na uších nebo sledují
mobil. Již koncem prázdnin zahájili
preventivní akci Bez uší neslyšíš, bez
očí nevidíš! kolegové v Brně. Ve Vyškově proběhla tato akce ve slunné středeční odpoledne. Oslovili jsme na tři
desítky chodců, kteří se pohybovali na
rušných místech se sluchátky na uších
nebo jejich pozornost odpoutával
mobilní telefon. Cílem akce bylo upozornit zejména mládež na možná rizika související s tímto nezodpovědným
chováním. Chodec se sluchátky na
uších nebo zahleděný do mobilu může
snadno přeslechnout blížící se automobil nebo vozidla s právem přednosti
v jízdě. To, že se plně nesoustředí na
své okolí, bylo zřejmé i z toho, že některé chodce jsme museli oslovit několikrát, než si všimli, že je kontaktujeme.
Tato akce proběhla následující den
i v Blansku. Na riziko odpoutávání
pozornosti prostřednictvím telefonů
a sluchátek upozorňujeme i v rámci
preventivních besed ve školách.
por. Mgr. Alice Musilová

