Vzpomínky
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je
v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 12. června 2019 uplynou dlouhé 3 roky od
smrti
a dne 27. června 2019 si připomeneme nedožité
91. narozeniny naší maminky, babičky
a prababičky
paní Zdenky Šlahorové.
Dne 12. dubna jsme si rovněž připomněli nedožité 90. narozeniny
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Milana Šlahory.
Stále vzpomíná
rodina.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dnes, 13. června, je to 5 roků, co nás opustil
pan Jiří Bělík.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 15. června uplyne 6 roků, co nás navždy
opustila
paní Karla Trávníčková.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manžel a synové s rodinami.

Zhasly Tvoje oči, zmlkl Tvůj hlas, měl jsi rád
život i nás.
Dne 15. června 2019 uplyne 8 let, kdy nás navždy
opustil
pan Alois Švéda z Křečkovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jiřina a děti Lenka a Mirek s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
Čas plyne jen vzpomínky zůstanou.
Dne 16. června tomu bude 5 roků, co nás navždy
opustil
pan Antonín Ševčík z Královopolských Vážan.
Vzpomíná manželka, syn s rodinami, vnoučata
a 4 pravnoučata.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Zapalte svíci, kdo jste ji rádi měli, vzpomeňte
s námi na krásné chvíle, které jsme s ní prožívali.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, uměla jsi pomoci,
potěšit i rozesmát. Léta plynou a vzpomínky
stále zůstávají.
Dne 16. června vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Soni Grulichové.
Vzpomíná
dcera a syn s rodinami.
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je čas, jak rádi
bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Pro Tebe
přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo
Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe
vzpomínat.
Dne 17. června si připomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný syn, bratr a táta
pan Tomáš Osikovski.
Dne 12. června by se dožil 38 let.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče a bratr.
Děkujeme všem známým a kamarádům, kteří vzpomínají s námi.
Dne 17. června 2019 uplyne 14 roků, co nás
navždy opustil
pan Miloš Zouhar.
Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 18. června 2019 vzpomeneme
100. výročí narození
pana Aloise Hanáka
z Kojátek-Šardiček
a dne 3. července 2019
vzpomeneme 16. smutné výročí
úmrtí
paní Marie Hanákové, rodačky z Kyjova-Boršova.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.
Dne 19. června by se dožil 90 let můj drahý
manžel, náš tatínek a dědeček
pan Milan Vymazal z Rousínova.
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Květa, syn Rosťa a vnučka Vlaďka.

KLAP, druhé dějství v Kuřimi

Černá kronika
KDO POŠKODIL STAROU HRUŠEŇ?
Vyškovští policisté se zabývají případem poškození hrušně v ulici Trávníky
v Rousínově.V období od konce března do
poloviny května někdo tento 60 až 70 let
starý strom poškodil tak, že uschl. Do
kmene je navrtáno šest otvorů, do kterých
zřejmě někdo nalil neznámou látku. Předběžná škoda je vyčíslena na deset tisíc
korun.
Pokud máte informace, které by mohly
pomoci k dopadení pachatele, kontaktujte
policii na telefonu 974 639 455 nebo na
lince 158.
NĚKTERÉ FAKTURY BYLY FIKTIVNÍ
Kriminalisté z odboru hospodářské
kriminality prověřují od konce loňského
roku trestní oznámení týkající se možné
fiktivní fakturace ohledně likvidace odpadu. V rámci šetření jsme zjistili, že část
fakturovaných prací prověřované zakázky
nikdy nebyla provedena. Vyšetřovatel
v těchto dnech sdělil obvinění pro trestný
čin podvod dvěma mužům a také právnické osobě- brněnské firmě, kterou jeden
z těchto mužů zastupuje. Tito muži měli
podle dosavadních výsledků prověřování
dát pokyny a podklady zaměstnancům firmy zVyškovska k vytvoření faktur.Ty byly
následně proplaceny. Takovýmto jednáním uvedli odběratele této firmy v omyl,
neboť se ukázalo, že ve skutečnosti vzniklo
méně odpadu, než bylo fakturováno a tento odpad byl zlikvidován jiným způsobem,
než bylo při fakturaci deklarováno. Další
muž vystupující jako podnikající fyzická
osoba, který měl odpad odvézt, je obviněn
z trestného činu nadržování.Vytvořil vážní
lístky a faktury, kterými deklaroval, že
převzal více odpadu, než tomu bylo ve skutečnosti, a tyto doklady předložil policii
při svém vysvětlení. Napomáhal tak jednomu z obviněných vyhnout se trestnímu
stíhání. Zbývá jen dodat, že nikdo z obvi-

něných není zaměstnancem firmy, která
zjistila tyto nesrovnalosti ve fakturách.
Společnosti, jejíž odpad byl likvidován,
vznikla škoda za více než 870 000 korun.
V případě odsouzení hrozí pachatelům
podvodu vzhledem k výši škody trest
odnětí svobody na 2 až 8 let. Pachateli
nadržování pak v maximální výši 4 roky.
KOMU SE HODILO DŘEVO?
Dřevo je poptávaným artiklem a tak
policisté řeší i krádeže tohoto materiálu.
Jde většinou o vytěžené dřevo, které je
ponecháno nějaký čas u lesa. V minulosti
řešili vyškovští policisté takovéto krádeže
dřeva spíše v oblasti Ruprechtovska,
Rychtářovska, ale i Moravských Prus. Nyní
se ztratilo vytěžené dřevo v okolí Švábenic.
Někomu se hodilo skoro čtyři a půl kubíku
kmenů borovic a břízy. Předběžná škoda
byla vyčíslena na asi 7 000 korun. Po zloději pátrají vyškovští policisté.
ZAUJAL HO MOBILNÍ DŮM
Terčem dosud neznámého nenechavce
se stal v posledních dnech mobilní dům
na Bučovicku. Zloděj si odtud odnesl
motorovou pilu, elektrocentrálu i elektroinstalační materiál. Hodil se mu i mlýnek
na maso a multifunkční hrnec. Předběžná
škoda přesahuje sedmnáct tisíc korun,
z toho asi čtyřtisícovou škodu způsobil
lapka svým násilným vstupem.
VANDAL NA NÁDRAŽÍ
Další případ sprejerství šetří bučovičtí
policisté. Ne poprvé si vandal vyhlédl vlakové nádraží v Nesovicích.V noci na pátek
7. června vytvořil dosud neznámý sprejer
nápisy na dvou vagonech vlakové soupravy.
Předběžná škoda dosahuje deseti tisíc
korun. Za poškození cizí věci hrozí původci
nápisů v případě dopadení a odsouzení až
jeden rok vězení.
por. Mgr. Alice Musilová

Ženy AHA Vyškov vítězně ve Znojmě
Skvělý úspěch ve druhé lize.
Na znojemském stadionu přivítalo bezmála 300 atletů poměrně
slunečné, ač větrné počasí.
II. liga žen, sk. E, 2. kolo, Znojmo 9. 6.
Běh na 4 x 400 m, ženy:
2019:
2. místo - AHA Vyškov (Eliška ŠIROKÁ, Denisa HUBÁČKOVÁ, Adéla
V zásadě atletické počasí přineslo,
JELÍNKOVÁ, Eva ZABLOUDILOpo letech, pro atletky AHA Vyškov
VÁ) - 4:19,89 min.
vítězství - ve druhém dějství druholiII. liga mužů, sk. E, 2. kolo, Znojmo 9.
gové soutěže. Nesmírně vyrovnané startovní pole, hned 14 týmů, svědčilo atlet6. 2019:
kám AHA Vyškov, které do tohoto
Kolektivní výkon, který měl výsledek
utkání nenastoupily, díky nemocem,
dávající naději na barážovou účast v nejsilnější sestavě. Holky tedy moc
pro čtyři nejlepší týmy po čtyřech
potěšily nejen sebe, ale také trenéry
kolech soutěže. Opravdu potěšující
a své příznivce.
výsledek.
Pořadí týmů žen:
Pořadí týmů mužů:
1. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. 1. TJ Jiskra Otrokovice - 188 bodů
128,5 bodu
2. Atletický klub Hodonín, z. s. - 156
2. Atletický klub Hodonín, z. s. - 108
3. TJ Sokol Velké Meziříčí - 100,5
3. TJ Jiskra Otrokovice - 106
4. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. 4. Atletika Jihlava z. s. - 88
95
5. TJ Spartak Třebíč, spolek - 74
5. TJ Znojmo z. s. - 95
6. TJ Znojmo, z. s. - 74
6. Atletika Jihlava z. s. - 86,5
7. AK Olymp Brno, spolek - 73
7. TJ Spartak Třebíč, spolek „B“ - 80
8. ASK Blansko - 72
8. Atletika Holešov, z. s. - 75
9. Orel Vyškov - 66
9. AC TRACK FIELD Brno z. s. - 66
10. TJ Sokol Velké Meziříčí - 51,5
10. AC Čejkovice - 12
11. SK Speed Brno, spolek - 48
11. TJ Spartak Třebíč, spolek - 2
12. Atletika Holešov, z. s. - 45
Medailová umístění v disciplínách
13. AC Čejkovice - 25
zaznamenali:
14. AC TRACK FIELD Brno z. s. - 8
Běh na 1500 m, muži:
Medailová umístění v disciplínách
1. místo - Marek KALOUS - 4:08,49
min.
zaznamenaly:
3. místo - Jakub BÁREK - 4:11,92 min.
Běh na 800 m, ženy:
Skok o tyči, muži:
1. místo - Sabina FIANTOVÁ, 2:25,27
min.
1. místo - Sebastian HAJZLER, 4,42 m
Běh na 1500 m, ženy:
2. místo - Mario HAJZLER, 3,47 m
Běh na 10000 m, muži:
1. místo - Eva ZABLOUDILOVÁ 5:14,48 min.
2. místo - Stanislav ŠIROKÝ - 36:26,42
Běh na 400 m př., ženy:
min.
Blahopřejeme ke krásným výsled1. místo - Anna KALINCOVÁ - 67,52 s
kům obou družstev v silné konkurenci
3. místo - Denisa HUBÁČKOVÁ druholigové
soutěže. Osobáky
71,15 s
a cenné výkony. Poděkování za velice
Skok o tyči, ženy:
hezkou reprezentaci klubu patří úplně
2. místo - Kateřina ČAMLÍKOVÁ všem.
2,77 m
3. místo - Denisa HUBÁČKOVÁ Kompletní výsledky najdete na:
2,47 m
https://online.atletika.cz/vysledky/390
Skok vysoký, ženy:
2. místo - Anna KALINCOVÁ - 1,54 m
96

Opustili nás
Dne 28. května to bylo 19 let, co
nás opustila
paní Marie Grycová z Vyškova
a dne 20. června to budou
4 roky, co nás navždy opustil
pan Jaromír Gryc.
Za tichou vzpomínku děkují
synové s rodinami.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat všem,
kteří se v pátek 7. června přišli spolu s námi rozloučit
s naší drahou
paní Hanou Řezníčkovou.
Děkujeme za květinové dary a projevenou soustrast.
Manžel Josef a synové Jaroslav a Josef s rodinami.

Anastázie Horáková (1927), Nemojany
Květoslava Máchová (1935), Vyškov
Františka Švédová (1925), Vyškov
Anna Navrátilová (1933), Hodějice
Jaromír Blecha (1944), Hodějice
Božena Graplová (1955), Ivanovice na Hané
Ing. Bohumil Jakubčík (1929), Rousínov
Věra Zapletalová (1955), Lhota
Josefa Kubová (1936), Hodějice
Josef Bugner (1934), Heroltice
František Šebela (1953), Bukovinka
Ivo Havlíček (1953), Vyškov
Pavel Čermák (1955), Švábenice
Božena Skalická (1933), Bučovice
Jan Růžička (1953), Bučovice
Marie Krausová (1928), Komořany
Antonín Žůrek (1947), Drnovice
Ing. Vladislav Cendelín (1952), Dědice
Jiří Kalášek (1957), Ivanovice na Hané
Miloslava Skoupá (1950), Vyškov
Josef Chludil (1935), Lysovice
Jiří Mach (1967), Drnovice
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O tom, že na Blanensku rostou skvělí atleti se mají možnost na
vlastní kůži přesvědčit nejmladší atleti a atletky AHAVyškov. Přípravky, Aháčci, zavítali podruhé do „vřavy“ příslušné skupiny
soutěže Krajské ligy atletických přípravek. Kolektivní dílo má
jasné vítěze a postupující, nezbývá než poblahopřát a poděkovat
za konání základní části soutěže, „blanenské skupiny“ KLAP.
7. Atletický klub AHA Vyškov,
KLAP, skupina „Blanensko“ z. s. „B“, 0
hoši:
Bodovaly tyto dívky AHA Vyš1. Atletický klub Kuřim, z. s.
kov:
„A“ - 71 bodů
Skok daleký, dívky:
2. Elite Sport Boskovice, z. s. 4. místo - Eliška DERKOVÁ,
62
3,86 m
3. AK Blansko, Dvorská - 52
Hod kriketovým míčkem, dív4. ASK Blansko - 25
ky:
5. Atletický klub AHA Vyškov,
5. místo - Tereza FILIPOVÁ,
z. s. „A“ -14
21,84 m
6. Atletický klub AHA Vyškov,
Běh na 300 m, dívky:
z. s. „B“ - 0
5. místo - Eliška DERKOVÁ,
7. Atletický klub Kuřim, z. s.
55,55 s.
„B“ - 0
Běh na 60 m, dívky:
Bodovali tito hoši AHAVyškov:
10. místo - Eliška DERKOVÁ,
Běh na 60 m, hoši:
10,30 s.
4. místo - Šimon BUČO,
Smíšené štafety 4 x 60 m bojo10,05 s.
valy následovně:
Běh na 300 m, hoši:
6. místo - AHA Vyškov I
7. místo - Viktor VINTERA,
(Bučo, Derková, Plevová,
55,24 s.
Vintera), 40,23 s.
8. místo - Šimon BUČO,
8. místo - AHA Vyškov II
55,78 s.
(Ferenc, Opletal, Borovská,
KLAP, skupina „Blanensko“ Šafářová), 42,37 s.
dívky:
10. místo - AHA Vyškov III
1. Elite Sport Boskovice, z. s.,
(Sedláková, Smejkalová,
62 bodů
Jašíček, Ulrich), 43,76 s.
2. ASK Blansko, 57
3. AK Blansko, Dvorská, 44
Blahopřejeme a děkujeme za
4. Atletický klub Kuřim, z. s.,
reprezentaci AHA Vyškov.
„A“, 41
Kompletní výsledky viz:
5. Atletický klub AHAVyškov,
https://online.atletika.cz/vysle
z. s. „A“, 14
6. Atletický klub Kuřim „B“, 0
dky/40281

Šokující vítězství
Tomáše Bohuslava ve Spešově
Tentokrát jsme měli víkend poněkud rozstrkaný do všech stran.
Ale to nevadí, hlavně, že se nám všude dařilo. Ve Spešově pokračovala Okresní blanenská liga, v Napajedlích zase Agrofertrun
a v Němčičkách pořádali triatlon i pro děti.
Brzy po startu utekl všem borcům
SLAVKOV
a již na prémii na vrcholku Jedle si s velV úterý 4. 6. se konalo druhé kolo
kým náskokem doběhl pro prémii, ktekrajského přeboru družstev přípravek.
rou byl radiátor v hodnotě 5000 Kč. Pak
Zúčastnili se ho Monika Trojancová
pokračoval v nasazeném tempu a s přea Matyáš Čapek. Monika si zaběhla
hledem si doběhl pro překvapivé vítězosobní rekord v běhu na 300 metrů
ství v celém závodě.
časem 51,62 s a drtivým finišem napoTaké Lukáš Koudelka odvedl skvěmohla k vítězství vyškovské štafety.
lou práci. Při seběhu z kopce se dotáhl
Matyáš si udělal osobní rekordy hned
na druhého TomášVečeřu, který mu pak
tři: 60 metrů časem 9,00 s, dálka výkov závěru utekl, ale i tak si zaslouženě
nem 425 cm a hod kriketovým míčkem
došel pro třetí místo celkově a druhé
výkon 42,71 metru.
pak v kategorii.
BRNO
NAPAJEDLA
Patrik Bejček absolvoval ve středu
Na Agrofertrunu se proběhla také
další závod Triexpertcupu. Celkově
naše mládež.
doběhl 36 a 22 v kategorii.
Monika Trojancová na trati 600
KOUTY NAD DESNOU
metrů doběhla třetí.
V dalším závodě Chlapáckých běhů
Filip Křížek pak na kilometru skonse tentokrát moc nedařilo Zuzaně
čil sedmý.
Hubáčkové. Koutecká vertikála ve SKI
Iveta Trojancová jen absolvovala
areálu Kouty je závod v délce 2500
lidový běh před závody na dráze.
metrů s převýšením 550 metrů a to
Irena Pospíšilová je ve skvělé formě.
opravdu není trať pro ni. Přesto doběhla
S přehledem a s obrovským náskokem
na šestém místě mezi nejmladšími
ovládla závod žen. Soupeřky na ni
ženami.
neměly. Je na tom letos mimořádně dobHOLEŠOV
ře.
V pátek večer se rozjela do Holešova
na Zámeckou pětku Simona GrulichoJak jsem napsal v úvodu. Dařilo se
vá. A běžela výborně. V kategorii žen
nám vcelku všude, tak není proč se tím
nad 40 let bezpečně zvítězila.
nepochlubit.
SPEŠOV
Snad nám to vydrží i v dalších závoFantastický výkon předvedl při svém
dech sezony.
druhém závodě v našich barvách Tomáš
Zdeněk Smutný
Bohuslav.

