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Víc už nemůžeme Ti přát, jen na hrob kytičku
dát a tiše vzpomínat.
Dne 11. ledna 2019 by se dožil 95 let
pan František Schőnweitz.
S láskou stále vzpomíná
rodina Schőnweitzova.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 15. ledna 2019 uplynulo 20 let od úmrtí
pana Ladislava Kupčíka z Dědic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Dne 15. ledna to byly 4 roky, co nás opustila
naše maminka a babička
paní Věra Karasová.
S láskou vzpomínají
synové s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále bolí.
Dne 15. ledna jsme vzpomněli 2. smutné výročí
úmrtí
pana Libora Doležala z Bučovic.
S láskou vzpomíná
manželka Ludmila a děti s rodinami.

Dne 16. ledna uplynul rok od chvíle, kdy nás
opustila naše maminka, babička a prababička
paní Anna Baďuříková.
Děkujeme  za tichou vzpomínku.
Syn František.

Po pilné práci klesla Tvoje hlava,Tys úkol svůj
již dokonala.
Teď můžeš jenom klidně spáti a vděčně budou
vzpomínati ti, které jsi tolik milovala.
Dne 17. ledna 2019 vzpomínáme 4. smutné
výročí úmrtí
paní Miroslavy Vágnerové ze Lhoty.
S láskou a úctou neustále vzpomínají
manžel Rudolf, syn a dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Časem se všechno změní i pláč ustane, v srdci
však bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.
Dnes, 17. ledna 2019, jsou to 4 roky, co nás
navždy opustil
pan Josef Komárek.
S láskou stále vzpomínají
manželka Petra, dcery Monika a Charlotta
s rodinami.

Kdyby tady s námi byl, 66 let by 17. ledna oslavil. 
Ruku mu už nepodáme, slova díků nesdělíme,
jen stále vzpomínáme…
Kamarádi a známí, vzpomeňte s námi na
našeho
Miloslava Silnicu z Dědic.
Děkují 
Alena, Milda, Daniela, Lenka, Vlastíci, Alča,
Jakub, Verča a maminka Marie.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.
Dnes,  17. ledna, je to 5 let, co nás navždy
opustil
pan Věnek Kulhánek.
Za vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

V pátek, 18. ledna 2019, uplyne 14 roků od
chvíle, kdy nás navždy opustil náš tatínek
pan Jozef Cingel.
Dne 19. prosince 2018 by oslavil své
86. narozeniny….
Dcery Lenka a Renáta s rodinou. 

Dne 19. ledna 2019 uplyne 20 let, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička
paní Marie Blechová z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomínají
syn Jan s rodinou a dcera Věra s rodinou.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.

Dne 19. ledna 2019 by se dožil
63 let
a dne 21. ledna 2019 tomu bude
jeden smutný rok, co nás
všechny bez slůvka rozloučení
náhle opustil náš milovaný
pan Antonín Salomon.

Jak samozřejmé, když tu s námi náš milovaný člověk je. Jak
bolestné a beznadějné, když náhle odejde.
Není dne, kdybychom si nevzpomněli. Chybíš nám… Za vše, za
vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl...
Děkujeme všem kamarádům, kolegům, přátelům a známým za
to, že vzpomínáte společně s námi.
Tvoje nejbližší rodina, sestra Eva a bratr Jirka s rodinami.

Vzpomínky
Dne 20. ledna uplyne 10 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček
pan Ing. Jan Procházka.
Vzpomínka na něj zůstává v našich srdcích
i myslích. 
Vy, kdož jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Za celou rodinu
manželka Libuše.

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím
byla maminka každému z nás. Nikdo to nevrátí,
nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její
hlas. Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla
ta nejdražší, byla to maminka.
Dne 23. ledna uplyne rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička
a prababička
paní Růžena Molíková z Ivanovic na Hané.
S úctou a láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Chceme poděkovat a dát na vědomí, že v Charitě
Vyškov máme poklad v podobě naší kolegyně
Jitky Švejnohové, která denně dokazuje, že to, co
se většině lidí zdá být nemožné, se zvládnout dá.
Jituško, děkujeme Ti za Tvou lidskost, ochotu
pomáhat všem kolem sebe i přesto, že jsi taky
„jenom člověk… s křídly.“ Dokážeš vykonávat
práci pastoračního asistenta, zařídit Ježíška pro
ukrajinské děti, zajistit Tříkrálovou sbírku
včetně propagace a tisíc jiných věcí. Staráš se
i o nás. Děkujeme s úctou a máme Tě rádi. 
Tvoji kolegové, přátelé a kamarádi z Charity.

Stanislav Muselík (1937), Slavíkovice † 7. 1.
Jaroslav Brunclík (1959), Rychtářov † 8. 1.
Božena Šimková (1945), Podomí † 9. 1.
Ondrej Válek (1949), Švábenice † 10. 1.
Adolf Jiří Flášar (1940), Drnovice † 10. 1.
Miloslav Vojtek (1941), Habrovany † 11. 1.
Jan Švec (1936), Drnovice † 11. 1.
Dana Pospíšilová (1960) Kr. Vážany † 12. 1.
Eva Zdražílková (1941), Vyškov † 12. 1.

Opustili nás

Habrovanský zámek, příspěvková organizace
přijme pracovníka na pozici

fyzioterapeuta
na plný úvazek v jednosměnném provozu.

Požadujeme VOŠ nebo VŠ v oboru, trestní bezúhonnost, samostatnost a spolehlivost.
Nástup možný od 1. 2. 2019. Nabízíme plat podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. podle
odpracované praxe, po zapracování osobní příplatek, 25 dní řádné dovolené, příspěvek
na penzijní připojištění, závodní stravování a další benefity. Více informací na e-mailu:
mzdy@habrovanskyzamek.cz nebo tel.: 517 305 104.

Parádní výkony v Uhřicích
Irena Pospíšilová byla  třetí mezi ženami a okupovali jsme stupně

vítězů v jednotlivých kategoriích.
Vyškovská běžecká tour dospělých i mládeže zahajuje letošní

rok zostra hned druhou sobotu v lednu a proto se do Uhřic sjelo
přece jen dost členů AK Drnovice a také mládeže z Orla Vyškov,
která trénuje v naší tréninkové skupině. 
Uhřice

Je dobře, že se nebojíte závo-
dit v zimě venku. Není nad to,
získat odolnost a imunitu poby-
tem venku. A běhat se v zimě
taky dá. I když to nakonec
nebylo tak zlé, jak to po ránu
vypadalo. O tom se všichni pře-
svědčili v Uhřicích a tak se
podíváme, jak se komu dařilo.

Nejdřív děti a mládež
Nejdřív se předvedl Gabriel

Provazník a doběhl na pátém
místě v mladších žácích. První
z dívek vyrazila na trať Monika
Trojancová a drtivým finišem si
vybojovala třetí místo. V příprav-
ce hochů se rval se soupeři Maty-
áš Čapek. Jeho výkon mu stačil
na páté místo. V nejmladších dív-
kách stály na startu tři holky.

Nejlépe si vedla Maja Toma-
nová. Doběhla druhá. Anežka
Halasová skončila osmá. A Len-
ka Pospíšilová pak třináctá.

Ve stejné kategorii hochů
vybojoval Michal Hrabovský
třetí místo. Mezi dívkami před-
školačkami taky stály na startu
tři holky. Nejlepší byla v cíli
Lucie Hrabovská na pátém
místě. Sabinka Havlíčková
skončila šestá. A Lucie Pospí-
šilová devátá.

A mezi hochy se s úsměvem
na rtech dostal do cíle Matěj
Halas jako sedmý.

Ve starších žákyních skončila
Terka Havlíčková čtvrtá.

Mezi dorostenkami doběhla
druhá Anička Halasová.

A Iveta Trojancová pak byla
v cíli třetí.

A teď se podíváme na dospělé
U žen stály na startu čtyři

naše zástupkyně. 
Denisa Machalová ovšem

v juniorkách, kde skončila na
skvělém druhém místě.

Irena Pospíšilová ještě po
nemoci netrénovala, ale i tak
absolutně doběhla třetí av kate-
gorii druhá. Lenka Hrabovská je
ve formě. Čtvrté místo absolutně
atřetí v kategorii to jednoznačně
dokazuje. A Marie Hynštová si
v poklidu pohlídala vítězství
mezi ženami nad šedesát let.

U mužů jsme měli větší počet
zastoupení. Překvapivě šest
borců vyrazilo na trať.

Nejlépe si vedl Lukáš Kou-
delka. Pořád mu to lítá. Celkově
skončil šestý a v kategorii pak
čtvrtý. Navíc si ve velmi složi-
tých podmínkách posunul
i osobní rekord na této trati.

Po dlouhé době se představil
také Petr Hrabovský. Celkově
byl v cíli jako jedenáctý
a v kategorii pak osmý.

Radek Kala také po trati
letěl. Druhé místo mezi pade-
sátníky to dokazuje.

A Roman Petrů velmi pře-
kvapil výborným výkonem
korunovaným třetím místem
mezi čtyřicátníky.

Také Patrik Pataki běžel vel-
mi dobře. Mezi nejmladšími
muži skončil devátý.

A Tomáš Müller se též před-
vedl. Doběhl pátý mezi čtyři-
cátníky.

Kompletní výsledky jsou na:
https://www.atletikauni.cz/

Tak se nám rozjel závodní rok
i na Vyškovsku a to je dobře.
Jsem rád, že jste vyrazili na
závod zařazený do Vyškovské
běžecké tour, kterou pořádáme.
Tento seriál potřebuje vaši pod-
poru, jinak ho při životě neudr-
žíme. Tak je to na vás.

Letos je rozhodující rok. 
Zdeněk Smutný

Černá kronika
ZAVOLALA, ŽE CHCE SPÁCHAT
SEBEVRAŽDU

Jen několik minut po půlnoci přijalo
policejní operační středisko oznámení
z linky důvěry. Pracovníci této linky
totiž již hodinu hovořili s ženou, která
uváděla, že chce spáchat sebevraždu.
Měla zkombinovat léky s alkoholem
a nacházet se na rozhledně na jižní
Moravě. Během hovoru přestávala žena
komunikovat, jevila se ospalá. Bez nad-
sázky se dá říci, že po volající ženě
pátrali policisté z celé jižní Moravy.
Pátrání bylo velmi obtížné, protože poli-
cisté měli velmi málo informací. Žena
nechtěla sdělit, kde se nachází ahovořila
jen v náznacích. Policisté na jihomorav-
ském operačním středisku si lámali hla-
vu s kusými informaci, o jakou rozhled-
nu by mohlo jít, a vysílali hlídky
k prověření všech rozhleden v okolí. Asi
ve dvě hodiny ráno nastal obrat. Vyškov-
ským policistům se podařilo zjistit prav-
děpodobnou totožnost volající ženy.
Museli vzbudit lékaře, o kterém se žena
zmínila. Nicméně stále jsme nevěděli,
kde se žena nachází. Evidence také na
ženu prozradily, že již v minulosti vyhro-
žovala sebevraždou a hledala ji policie.
Z dosud získaných indicií se dalo před-
pokládat, že okruh pátrání se zaměří
více na Vyškovsko. Velmi také zbystřili
bučovičtí policisté, protože v jejich teri-
toriu měla žena pobývat. Nakonec se
ukázalo, že žena se nenachází na žádné
rozhledně, dokonce se ani nepohybuje
venku. Po třetí hodině ji vypátrali bučo-
vičtí policisté, jak spí u své příbuzné,
kde momentálně pobývá. Hlídka namě-
řila čtyřiatřicetileté ženě 1,9 promile
alkoholu. Ženu jsme předali do péče
lékařů. Její jednání bude řešeno v rámci
přestupkového řízení.

HLEDÁME SVĚDKY TĚCHTO
NEHOD

V úterý 8. ledna asi v půl sedmé ráno
došlo v Rousínově k nehodě. V ulici
npor. Krále chtěl řidič nákladního
vozidla s návěsem odbočit vpravo. Při
jízdě do kopce však nákladní souprava
podklouzla a ujela vzad. Návěs zachytil
o kovové lešení u jednoho z domů v ulici
a poškodil jeho fasádu. Řidič, kterého
s vozidlem vyprostil dosud neznámý
traktor, z místa odjel a věc neřešil.
Dopravní policisté jej vypátrali ještě
týž den, Nyní žádají případné svědky
této nehody, aby se přihlásili na tel.:
725 514 773 nebo využili tísňovou linku
158.

Stejná telefonní čísla mohou vytočit
svědci nehody, ke které došlo týž den
v Marefách u Bučovic. Mezi desátou
a jedenáctou hodinou narazil neznámý
řidič nákladního vozu do zábradlí
slničního mostu přes říčku Litavu. Stalo
se to při vjezdu do obce směrem od
železniční zastávky. I v tomto případě
nám pomohou informace od svědků.
Děkujeme za spolupráci.

AUTO NAVŠTÍVIL PŘES NOC
ZLODĚJ

Na okřídlené heslo, že auto není trezor,
zapomněl v těchto dnech řidič, který
zaparkoval v Rousínově. Ze středy na
čtvrtek 10. ledna se do passatu vloupal
zloděj. Nevybíravým způsobem se dostal
ke kořisti, takže poškodil zámek u dveří
řidiče. Zmocnil se pak klíčů od náklad-
ního vozidla, které zůstaly na sedadle spo-
lujezdce, i batohu s drobným nářadím ze
zadního sedadla. Ani softshellovou bundu
na  okně za zadním sedadlem nenechal
na místě. Předběžná škoda činí 7000 Kč.
Po zloději pátrají vyškovští policisté.

PŮJČILA MU AUTO
Bučovičtí policisté se nyní zabývají

případem poškození osobního vozid-
la. Mladá žena z Bučovic oznámila,
že v úterý 8. ledna půjčila svému zná-
mému osobní vozidlo na cestu do Vyš-
kova. Automobil však zaparkoval
mladík před svým domem v Bučovi-
cích a nyní je z něj vůz nezpůsobilý
pro provoz. Mladík z něj měl totiž
odmontovat nárazník, světla, chla-
dič,  řadící páku a dokonce i motor.
Chybí i autorádio, zesilovač a palubní
deska a středový sloupek je poškoze-
ný. Předběžná škoda dosahuje čtyři-
ceti tisíc korun. Co jednadvacetileté-
ho muže k takovému jednání vedlo je
předmětem dalšího šetření. Nyní je
podezřelý z trestného činu poškození
cizí věci.

POLICISTŮM NEUTEKL
Běžná silniční kontrola policistů

většinou probíhá bez dramatických
událostí, zvláště pak dopoledne v pra-
covní dny. Občas se však i za bílého
dne promění v honičku. Tak tomu bylo
10. ledna  kolem osmé hodiny v Holu-
bicích. Na zřetelné znamení k zasta-
vení ze strany slavkovských policistů
zareagoval řidič fabie prudkým sešláp-
nutím plynového pedálu. Uháněl přes
obec, avšak policisté jej po chvíli
dostihli. Ani útěk z místa výtečníkovi
nepomohl. Důvod jeho reakce vyšel
najevo vzápětí. Pětatřicetiletý muž měl
zákaz řízení. Navíc měl pozitivní test
na užití pervitinu. Je tak podezřelý
nejen z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky, ale i z maření
úředního rozhodnutí. Zde hrozí v pří-
padě odsouzení až tříletý trest odnětí
svobody.

S POLICISTY SE OČIVIDNĚ
SETKAT NECHTĚL

Noční služba policistů z vyškovské-
ho obvodního oddělení nabrala minulý
týden ve čtvrtek nečekaný spád. Krát-
ce před jednou hodinou ranní si hlídka
projíždějící Drnovicemi všimla vozid-
la, které se jim zdálo podezřelé. Když
přijeli blíž, zjistili, že řidič uvnitř se
snaží být neviditelný. Na výzvu, aby
vystoupil z vozidla, reagoval pokusem
ujet. Až hrozba namířenou střelnou
zbraní mu v tom zabránila. I tak na
něj museli policisté použít hmaty
a chvaty. Když zjistili, s kým mají tu
čest, bylo jim jasné, proč muž nestál
o setkání s policií. Nebylo příliš vel-
kým překvapením, že automobil, který
měl v přední a zadní části odlišné regi-
strační značky, byl kradený. Stejně tak
obě registrační značky. Mladý výteč-
ník měl pozitivní test na užití pervi-
tinu a navíc zákaz řízení. To ale nebylo
všechno. Soud na něj vydal příkaz
k dodání do výkonu trestu. Jedena -
třicetiletý muž byl totiž odsouzen za
majetkovou trestnou činnost. Ve vozid-
le byly také zajištěny věci, které
mohou z další trestné činnosti pochá-
zet. Vyškovští kriminalisté nyní inten-
zivně pracují na prověřování dalších
případů především majetkového cha-
rakteru, které by mohly s vypátraným
výtečníkem souviset. Ten je v tuto
chvíli podezřelý již z několika trest -
ných činů (neoprávněné užívání cizí
věci, ohrožení pod vlivem návykové
látky, maření výkonu úředního roz-
hodnutí). Brány věznice, ve které nyní
pobývá za své předchozí skutky, tedy
s největší pravděpodobností hned tak
neopustí.

por. Mgr. Alice Musilová

VÝSTAVA SMÍM PROSIT?
Srdečně vás zveme na výstavu Smím

prosit? Půvab vějířů, taneční pořádky
a módní doplňky, která začala ve vel-
kém výstavním sále Muzea Vyškovska
10. 1. 2019 a bude zde k vidění do 24. 2.
2019.

Výstava vějířů, tanečních pořádků,
kabelek a rukaviček z rozsáhlé sbírky
paní Dagmar Klingerové je ukázkou
z historie plesových doplňků. Návštěv-
níkům poutavou formou přibližuje
 historii plesů a potěší je krásným umě-
leckým a řemeslným provedením vysta-
vovaných exponátů. Vějíře ze sbírky
paní Klingerové jsou všechny unikátní

kousky a jsou vyrobeny z různých mate-
riálů: z kůže, z hedvábí, z pštrosího peří,
perleti, ze santalového dřeva, z brusel-
ské krajky, vyřezávané ze slonoviny,
vějíře kovové, malované hedvábí, jsou
různě zdobené a pocházejí většinou
z konce 19. a začátku 20. století. Nej-
starší vějíře má sběratelka z let 1847 až
1925.

Těšíme se na vaši návštěvu!

MYSLIVECKÝ PLES V MOR. PRUSÍCH
Myslivecký ples dne 18. ledna 2019

v sále Kulturního domu Mor. Prusy.
Začátek plesu ve 20 hodin. Bohatá tom-
bola. Srdečně zvou pořadatelé.
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