
Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstáváš navždy.
Láska smrtí nekončí…
Dne 28. ledna 2020 by se dožil 38 let
pan Martin Zouhar „AMERIČA“.
S láskou a úctou vzpomínají
maminka a bratr s rodinou.

Dne 29. ledna 2020 uplynul rok ode dne, kdy nás
opustila
paní Jana Kulíšková zVyškova.
S láskou stále vzpomínají
manžel, maminka, syn s rodinou a sourozenci.

Dne 29. ledna 2020 by se dožila 90 let naše
maminka
paní Milada Jelínková z Dědic.
S láskou a vděčností vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

V duši se setmělo v srdci je chlad, odešel někdo,
kdo život měl rád.
Dnes, 30. ledna, vzpomínáme 1. výročí, kdy odešel
náš tatínek, manžel a dědeček
pan František Horák z Bučovic.
Se smutkem vzpomíná 
celá rodina.

Není zapomenut ten, jenž nás miloval, rád
pracoval a rád se smál. Ještě dlouho chtěl s námi
být, avšak přetrhla se mu života nit a musel
odejít.
Dnes, 30. ledna, je to 7 roků, co nás opustil 
pan Josef Jelínek.
Stále vzpomíná
manželka Marta, dcera Zuzka, syn Radoslav
s rodinou a sestra Zdena s rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět. O to
těžší je ztratit je a uchovávat je jen ve
vzpomínkách.
Dnes, 30. ledna, vzpomínáme 7. smutné výročí
úmrtí
paní Marie Klvačové z Dědic.
S láskou a úctou stále vzpomíná 
dcera Marie s rodinou.

Tak moc by ses chtěl projít lesem, loukou plnou
květů a polem zlatých klasů, ale jsi jen vánkem,
který hladí a fouká do našich vlasů.
Dnes, 30. ledna 2020, vzpomínáme 3. smutné
výročí úmrtí
pana Lubomíra Malého.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami, vnuci Filip, Lukáš,
Kristýnka aVerunka.

Jak krásné by bylo k narozeninám Ti přát, jak
smutné je u hrobu stát a na Tebe jen vzpomínat.
Dne 31. ledna 2020 by se dožil 63 let
pan Jiří Kalášek z Ivanovic na Hané.
S láskou vzpomínají
manželka Vlaďka, syn Petr a Marcel s rodinou.

Miloval život a chtěl s námi být, osud byl ale
krutý a nenechal ho žít.
Dne 1. února to bude již 40 roků, kdy ve věku 
53 let podlehl těžké nemoci náš tatínek a dědeček
pan Jaromír Pásek zVyškova.
Stále na něj s láskou a bolestí v srdcích
vzpomínáme a všem, kdo vzpomenou s námi,
děkujeme.
Milující rodina.

Dne 1. února 2020 
si připomeneme 13. výročí úmrtí
pana Vladimíra Táborského
a nedožité 79. narozeniny
paní Danuše Táborské.
S láskou vzpomíná
dcera, vnučky Miška aVerunka.

Jak krásné bylo k narozeninám Ti přát, jak
smutné je u hrobu stát a na Tebe jen vzpomínat.
Dne 1. února by se dožil 55 let náš milovaný
manžel, tatínek a bratr
pan Vlastimil Bačovský.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Vzpomínky

Poděkování
Děkuji všem lékařům, sestřičkám, sanitářům a uklízečkám

plicního oddělení vyškovské nemocnice za vzornou péči
a vysoce profesionální, milý a laskavý přístup po dobu mé

hospitalizace. Připojuji rovněž dík i zaměstnancům kuchyně 
za výbornou stravu.
Vladislav Gajdušek.

Děkujeme MUDr. Květoslavě Barteysové plicního oddělení
vyškovské nemocnice za vzornou péči, milý a laskavý přístup,

který věnovala mému manželovi, našemu tatínkovi 
panu Vladislavu Gajduškovi.

Postavila nám ho „na nohy“ a vrátila chuť do života.
Manželka Hana, dcery Hana, Olga a Tamara.

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli rozloučit dne 23. ledna

s panem Mgr. Bohumilem Jančou.
Děkujeme také za květinové dary a projevy soustrasti
a Pohřebnictví Hnátek za lidský přístup a vstřícnost.

Zarmoucená rodina.

Dne 29. ledna 2020 oslavila naše maminka,
babička, prababička a praprababička
paní Terezie Plecáková z Dědic 90. narozeniny.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody přejí
synové a dcery s rodinami, vnoučata,
pravnoučata a prapravnoučata.

Významné životní jubileum, 89 let, oslaví dne 
31. ledna 2020 
paní Marie Žilková, roz. Jabůrková.
Jsme moc šťastni, že je stále v dobré kondici,
trénuje mysl a elán ji také neopouští.
Přejeme si, ať to naší milované prababičce,
babičce, mamince a sestře vydrží co nejdéle
a může se radovat ze života s námi.
Za celou rodinu dcera Blanka.

Karel Nápravník (1939), Drnovice † 16. 1.

Ludmila Sedláčková (1927), Kozlany † 21. 1.

Jitka Horáková (1927), Vyškov † 21. 1.

Marta Kaňová (1938), Nemojany † 23. 1.

Jiří Štěpánek (1946), Vyškov † 23. 1.

Emílie Filousová (1932), Ivanovice na Hané † 23. 1.

Oldřich Helleport (1947), Rousínov † 24. 1.

Miloslav Klíč (1963), Vyškov † 25. 1.

Antonín Schwarzer (1923), Hlubočany † 26. 1.

Ing. František Kalouda (1943), Šaratice † 26. 1. 

Anna Durajová (1930), Bučovice † 27. 1.

Opustili nás

Blahopřání

Kryštof a Mirai ve Vyškově: prodaných je přes 6 tisíc lístků
Nejprve se představí mladý

zpěvák z muzikantské rodiny
Adam Mišík, po něm poprocko-
vá kapela z Pustiměře Jednou
Týdně, podvečer pak bude
patřit populární skupině Mirai.
A o vyvrcholení se postará haví-
řovská parta Kryštof. Skupina
navíc podpoří padesátikorunou
z každé prodané vstupenky
výstavbu nového kulturního
zařízení ve Vyškově s kapacitně
dostačujícími prostorami.

Hudební akce roku nazvaná
Kryštof hraje pro Vyškov, která
se uskuteční v pátek 5. června
na stadionu Za parkem, se blíží.
Online předprodej vstupenek
začal v prosinci přes Ticketstre-
am, spuštěný byl následně také
prodej v Tipsport BARu Dukla
Vyškov a v prodejně Jízdní kola
Usnul. Vstupenka na stání stojí
v předprodeji 490 korun.

Na největší vyškovské
hudební akci letoška se spolu-
účastí podílí město Vyškov.
„Radní a následně zastupitelé
schválili poskytnutí finanční
podpory formou dotace ve výši
půl milionu korun pořádající-
mu subjektu IZ SPORT na
uhrazení části nákladů spoje-
ných s konáním akce,“ infor-
moval starosta Vyškova Karel
Jurka. Oznámil, že prodaných
je aktuálně přes 6 tisíc vstupe-
nek.

Část výtěžku ze vstupného,
avizovaných 50 korun z každé
prodané vstupenky, půjde zpět
do rozpočtu města Vyškova.
„Vydáváme obecně mnohem víc
peněz na kulturní akce bez
výběru vstupného. Neustále
čteme, že kultuře ve Vyškově
odzvonilo. Jde o první akci tak
velkého rozsahu, kultura
a například konkrétní výběr
pozvaných umělců do Besední-
ho domu jsou vždy velkým

tématem kdiskusím. Akcí Kryš-
tof hraje pro Vyškov rozšiřujeme
kulturní nabídku Vyškovanům,
po které léta volají. Souvisí s tím
i skutečnost, že Vyškovu chybí
skutečně velký sál s kapacitou
alespoň pěti set sedících
návštěvníků. Jde o náš velký
závazek. Jak jistě víte, zastupi-
telé schválili výstavbu multi-
funkční přístavby Besedního
domu. Padesátikoruna z každé
prodané vstupenky našemu
záměru výstavby pomůže,“
zopakoval starosta Vyškova.

Kapela Kryštof oslovuje
poslední dvě dekády svojí tvor-
bou široké spektrum fanoušků,
popová mašina frontmana
Richarda Krajča mnohokrát
uspěla například na hudebních
cenách Anděl. Druhým obrov-
ským tahákem je pak skupina
Mirai, která vznikla před šesti
lety. Její debutové album Kon-
nichiwa z roku 2017 bylo plné
hitů. Videoklip k jejich nejzná-
mější písni Když nemůžeš, tak
přidej nasbíral na YouTube přes
18 milionů zhlédnutí. Skupina
před několika týdny vydala své
druhé studiové album Arigatō.

Novou deskou nazvanou 2.0
s prvky popu, rocku i R&B se
může pochlubit také zpěvák
Adam Mišík. Na novém albu je
hlavním autorem všech písní.
Parta z Pustiměře Jednou Týdně
je pak zástupcem domácí scény.
„Pochopitelně nás těší, že se
představíme tak obrovskému
publiku. Je to velká výzva, velká
motivace a určitě se všichni
těšíme. Zdravá nervozita asi
bude, ale přeci jen už hrajeme
nějakou dobu,“ řekl zpěvák
kapely Pavel Holub.

Akce podobného rozsahu
bude pochopitelně znamenat
značná dopravní opatření,
organizátoři si uvědomují nut-

nost zajištění dostatečného
počtu odstavných parkovacích
ploch. „Na koncert zamíří tisíce
fanoušků. O parkovacích plo-
chách v rozumné docházkové
vzdálenosti jednáme, místa
máme vytipovaná. Návštěvníky
koncertu budeme o jejich
využití pochopitelně v předsti-
hu informovat, lidi z Vyškova
a okolí budeme zase vyzývat,
aby ke stadionu nejezdili
autem, ale šli pěšky,“ sdělil sta-
rosta Vyškova.

Podle jeho slov jde o výjimeč-
nou akci aVyškované musejí na
pár hodin tolerovat, že se jich
může nějakým způsobem
dotknout. „Samozřejmě tak
velká hudební produkce může
přinést po všech stránkách
určitou zátěž pro obyvatele
města, proto je tímto žádáme
o trochu shovívavosti a nadhle-
du,“ prohlásil.

Tématem je rovněž samotná
plocha atletického a fotbalové-
ho stadionu. V případě tartano-
vé dráhy pro běžce dojde k její-
mu kompletnímu zakrytí. „Tak
je to dohodnuté s pořadateli.
Tartan bude zabezpečený proti
poškození a zajištěný například
i při návozu techniky muzikan-
tů,“ poznamenal vyškovský
starosta.

Co se samotného fotbalového
trávníku týče, chystá se jeho
celková rekonstrukce. Správa
majetku města Vyškova obdrže-
la žádost Městského fotbalové-
ho klubu Vyškov na záměr
rekonstrukce travnatého hřiště
a příslib poskytnutí peněz na
spolufinancování akce. „Nehle-
dě na chystaný koncert, přišla
by tak jak tak. Stav travnaté
plochy je nevyhovující, má
špatné podloží a není již možné
její stav zlepšit za pomoci údrž-
by, ale pouze kompletní výmě-

nou. K takové variantě jsme se
přiklonili, protože existuje vel-
ká šance získat z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR až sedmdesátiprocentní
dotaci, tedy částku přesahující
5 milionů korun. Spoluúčast
města by pak byla asi 2,2 milio-
nu,“ informoval místostarosta
Vyškova Roman Celý.

Hřiště podle jeho slov zůstává
podmáčené, drenáže jsou zane-
sené, tudíž nesplňují odvod
vody, jak by měly. Podloží je
i přes opakovanou údržbu
nepropustné, nedochází tak ke
spojení vegetační vrstvy
s podložím hřiště a kořeny
nedosáhnou na vláhu. „Nákla-
dy na údržbu tak stále rostou,
ať už jde o pískování, hnojení
nebo provzdušňování. Velkým
problémem je rovněž velký
podíl jílovitých složek, což způ-
sobuje problémy s kvalitou
hřiště,“ doplnil místostarosta
Celý.

Starosta Vyškova nicméně
dodává, že by rád, kdyby červ-
nový koncert nebyl posledním.
„Pokud bude hudební setkání
úspěšné, rádi bychom třeba za
dva roky udělali něco podob-
ného. Pořadatelé jsou profesio-
nálové, s podobnými akcemi
mají zkušenosti. Na travnatých
hřištích se velké produkce běž-
ně konají, tráva je živý organis-
mus, je na organizátorech, aby
trávník zregenerovali a uvedli
do původního stavu. Ale opa-
kuji, že se podobné společenské
akce na stadionech pořádají po
celé republice. Organizátoři
jsou samozřejmě pojištění na
veškeré škody, přihodit se něco
může, to zcela neovlivníme. Kdo
nic nedělá, nic nepokazí. Dělá-
me nicméně vše pro to, aby vše
probíhalo, pokud možno, hlad-
ce,“ dodal starosta Vyškova.

Milovala jsem Vás všechny, chtěla jsem sVámi žít,
nechtěla jsem odejít.
Dne 1. února 2020 to budou 4 roky, kdy odešla
paní MUDr.Vlasta Eliášová.
S láskou vzpomínají
syn Petr, maminka, sestra a celá rodina.

Dne 4. února 2020 by se dožil 100 let
pan Vojtěch Rozehnal z Drnovic.
Dne 23. února 2020 to bude 19 let, kdy zemřel.
Stále vzpomíná
snacha Jana s rodinou.

Dne 2. února 2020 uplyne 10 roků, co nás opustil
náš syn
Petr Man.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají
rodiče s rodinou.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe krásné
vzpomínky zůstávají. Utichly kroky i Tvůj veselý
hlas, ale Tvá veselá tvář zůstává v nás. Každičká
vzpomínka smutný je vzdech, navždy však
zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 2. února 2020 si připomeneme 2. výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka
a dědečka
pana Jaroslava Špačka zVyškova.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi
šťastné, jsou v našich srdcích ukryté, jsou
hluboké a krásné.
Dne 2. února 2020 to bude 8 roků, co není mezi
námi
pan Jaroslav Vítek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Jarmila a Petra s rodinami.

Dne 3. února tomu bude rok, co nás opustila
paní Marie Jančíková. 
S láskou stále vzpomínají
syn Josef a dcera Marie s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe krásné
vzpomínky zůstávají.
Dne 5. února 2020 uplyne 8 roků, co nás navždy
opustil
pan Josef Růžička.
S láskou vzpomínají
synové Josef a Miloš s rodinami.

Vzpomínky

FOTBALOVÝ PLES V DĚDICÍCH
Sportovní spolek Dědice, z.s. zve fot-

balisty, kamarády a přátele fotbalu
a všechny občany Dědic a sousedních
obcí na II. Fotbalový ples v pátek
6.března 2020 do sálu Vojenského klubu
VA Vyškov-Dědice, (rest. U krále Jana
Lucemburského). Začátek v 19.30
hodin. Vstupné s místenkou 150 Kč,
k tanci a poslechu hraje dechová hudba
Voděnka a DJ Radim Blažek. Tombola.
Prodej vstupenek s místenkou v prodej-
ně Květinka (vedle pošty v Dědicích).

MYSLIVECKÝ BÁL VE VYŠKOVĚ
Myslivecký spolek Haná Vyškov pořá-

dá MYSLIVECKÝ BÁL v pátek 7. 2.
2020ve Společenském klubu VA, sídliště
V. Nejedlého, Vyškov. Zahájení ve 20
hodin. K tanci a poslechu hraje kapela
Podboranka. Bohatá myslivecká avěcná
tombola. Předprodej vstupenek s mís-
tenkou v prodejně loveckých potřeb OD
Kojál upana Kotíka ana Vojenském klu-
bu u paní Krejčí. Vstupné 120 Kč. K pří-
jemné zábavě zvou myslivci.

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
TJ Sokol Vyškov srdečně zve širokou

veřejnost na tradiční maškarní veselici,
sokolské Šibřinky, které se uskuteční
8. února od 20 hodin v prostorách
Sokolského domu. K tanci i poslechu
hraje hudební skupina IMPULS. Zajiš-
těno občerstvení a bohatá tombola.
Předprodej INFOS Vyškov.

POZVÁNKA NA COUNTRY BÁL 
Zámek Slavkov vás zve na Country

bál, který se uskuteční v sobotu 29. 2.
2020 od 19:30 ve Společenském centru
Bonaparte. Na akci bude hrát skupina
Výlet a Flek a těšit se můžete na vystou-
pení taneční skupiny Honky tonk spo-
lečně s malým workshopem.

ZA VYSVĚDČENÍ DO ZOO
ZOOPARK Vyškov by rád odměnil

vaše děti za půlroční práci ve škole. Při
předložení vysvědčení ve čtvrtek 30. 1.
mají děti vstup zdarma, dospělí platí
plné vstupné 70 Kč.
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