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Housle a fotoaparát  byly jeho lásky. 
Dne 7. října by měl 100 roků
pan Karel Otevřel.
Vzpomínáme na manžela, tatínka, dědečka.

Na hrob Ti klademe kytici květů, svázanou
stuhou vzpomínek.
V pondělí, 7. října 2019, uplynulo 25 roků, co
navždy odešel náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Rudolf Alturban zVyškova, malíř a natěrač.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové Vladimír a Zdeněk s rodinami.

Kdo v srdci žije, nikdy neumírá...Byl jsi tím
nejlepším tátou na světě a za to Ti díky...
Dne 8. října 2019 by oslavil 
pan Michal Hudec 80. narozeniny. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S úctou
a láskou vzpomíná 
syn Michal s rodinou.

Čas plyne a nevrací co vzal, ale v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 9. října to byl rok, co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Stanislav Mezihorák z Rousínova.
S láskou vzpomínají
manželka Božena, dcery Iveta a Šárka
s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá...
Dne 9. října by oslavila 95. narozeniny naše drahá
maminka, babička a prababička
paní Jarmila Hanáková.
S láskou vzpomíná
syn František  s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý, aby
nám dal zapomenout…
Dne 9. října uplynulo 15 let, co
nás opustil
pan František Procházka a
dne 1. listopadu si připomeneme
35. výročí úmrtí
paní Zdeňky Procházkové
z Ivanovic na Hané.

Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti můžu
dát, chviličku postát a tiše
vzpomínat.
Dnes, 10. října, by se dožil 90 let
náš tatínek
pan František Horák z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina.

Dne 11. října 2019 uplyne rok, kdy nás navždy
opustil
pan Zdeněk Nohel.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
Jana, Jirka a David.

Dne 11. října 2019 by oslavil své 50. narozeniny 
pan Milan Černý z Rousínova.

Za vzpomínku děkuje 
syn Milan s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré
srdce. Očima už se nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 13. října 2019 tomu bude 8 roků, co nás
navždy opustila
paní Danuše Spisarová, roz. Kroupová.
S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera Dana s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Osm let – a z nich každý den provází vděčná
vzpomínka na Tvoji péči, lásku a dobrotu, kterou
jsi dávala všem.
Dne 13. října 2019 uplyne již 8 let od chvíle, kdy
nás opustila
námi všemi milovaná
paní MUDr. Eva Butulová, dětská lékařka.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manžel Stanislav, dcera Eva s rodinou, sestra
Věra, neteře Libuše a Nataša s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 14. října vzpomeneme 15. smutné výročí
úmrtí 
pana Antonína Vincourka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Jana a Sylva s rodinami.

Odejde-li blízký člověk, ztrácíme tím i kus
vlastního života. Za vše dobré, co jsi pro nás
vykonala, děkujeme.
Dne 15. října uplyne již 10 roků, co nás náhle
opustila
paní Jiřina Svobodová.
Stále s láskou vzpomínají
manžel Lubomír, syn Radek s rodinou a syn Jiří.

Vzpomínky Poděkování
Charita Vyškov děkuje poctivému nálezci, že odevzdal

nalezenou peněženku a ochotnému řidiči autobusu panu
Vymazalovi, který zajistil její předání zpět majiteli. 

Dne 1. 10. 2019 náš německý dobrovolník, který za námi přijel,
aby věnoval potřebným v našem regionu rok svého života,

ztratil peněženku i s doklady v městském autobuse a ještě týž
den se k němu doklady vrátily zpět.

Děkujeme!

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování posádkám
sanitek, které zasahovaly v neděli 29. 9. u Jalového dvora

a poskytly ošetření  mé zraněné dceři.
Díky rychlému a profesionálnímu zásahu MUDr. Hradilové,

Hany Zrotálové, Martina Hrubého, Stanislava Čambaly
a Marka Lukáše, stejně jako posádek vrtulníku MUDr. Oborské

a Pavla Sekaniny, se dcera úspěšně zotavuje.
Děkuji, Michaela Trněná.

Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat všem, kteří se ve
čtvrtek 19. září přišli spolu s námi rozloučit s naší drahou

paní Bronislavou Ševčíkovou.
Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti.

Syn Jiří s manželkou.

Děkujeme celému kolektivu domova důchodců, oddělení B 
za obětavou péči o paní Bronislavu Ševčíkovou.

Syn Jiří s manželkou.

Milan Novák (1953), Brankovice † 1. 10.

Ludmila Honsová (1930), Křižanovice † 2. 10.

Marie  Kalvodová (1930), Bošovice † 2. 10.

Antonín Kocourek (1945), Dědice † 2. 10.

Šárka Kovářová (1977), Nesovice † 3. 10.

Jan Černý (1942), Komořany † 4. 10.

Pavla Suralová (1951), Bučovice-Černčín † 4. 10.

Vlasta Beránková (1941), Komořany † 5. 10.

Jaroslava Balcarová (1931), Vyškov † 5. 10.

Stanislav Masařík (1927), Nevojice † 5. 10.

Josef Stehlík (1937), Slavkov u Brna † 6. 10.

Františka Sladká (1921), Bučovice † 7. 10.

Františka Tihlaříková (1934), Bučovice † 7. 10.

Emilie Macháčková (1935), Zbýšov † 7. 10.

Opustili nás

Projekty škol mimo rozpočet? Víc než 25 milionů korun

Peníze, které se příspěvko-
vým organizacím města nabí-
zejí zejména z evropských zdro-
jů, ale i z vnitrostátních grantů,
rozhodně nejsou zanedbatelné.
„Snažila jsem se motivovat
ředitele a ředitelky mateřských
a základních škol, aby se po
dotacích více poohlíželi. To se
naštěstí daří. Cílem je získávat
peníze z jiných zdrojů, abychom
nezatěžovali městský rozpočet.
Můžeme pak mít volné pro-
středky na jiné akce nebo
neočekávané události, které se
v průběhu daného roku mohou
objevit,“ potvrdila místosta-
rostka Šulcová.

Celková očekávaná výše pod-
pory z mimorozpočtových zdro-
jů podle odeslaných žádostí
aktuálně přesahuje 25 milionů
korun. Největší suma peněz
pocházející z těchto žádostí

o dotace je navíc pro školy
téměř stoprocentně získatelná.
Jde o dotace na neinvestiční
výdaje, program se jmenuje
Šablony II. Dotační výzvu
dosud ve Vyškově využily čtyři
mateřské a všechny základní
školy. „Díky programu si školy
mohou dovolit zakoupit didak-
tické pomůcky, na které jsou
peníze ze státních zdrojů
nedostačující, a především
mohou vytvořit nová pedago-
gická místa. Pro mateřinky se
tak nabízí například pozice
chůvy, která se může věnovat
nejmenším dvouletým dětem.
V případě základních škol pak
mohou ředitelé vytvořit místa
speciálního pedagoga, kariéro-
vého poradce nebo školního
asistenta, na která platově ze
státních zdrojů nedosáhnou
a jsou dnes pro školy tak

Drobná, zato důležitá informace: projekty v naprosté většině
nepředpokládají spolufinancování ze strany školy ani zřizovatele.
Často skloňovaným spojením na vyškovské radnici jsou mimo-
rozpočtové zdroje. V oblasti školství si Vyškov vede podle místo-
starostky města Karin Šulcové velmi dobře.

potřebná,“ vyjmenovala místo-
starostka Vyškova.

Dalším cílem Šablon je i pro-
pojení teoretické výuky s praxí,
podpora osobnostně sociálního
a profesního rozvoje pedagogů
i obnova informační techniky
škol, ať už jde o zakoupení
nových notebooků, počítačů
nebo tiskáren.

Vyškovské základní školy
navíc využívají i jiné dotační
tituly. Například díky programu
Evropské unie ERASMUS, kte-
rý podporuje mimo jiné zahra-
niční pobyty studentů, vycestují
žáci Základní školy Nádražní
a pedagogové Základní školy
Purkyňova do cizích zemí, což
jim v druhém případě přinese
osvojení si nových metod ve
výuce jazyků.

Základní škola Na Vyhlídce
vybaví školní zahradu herními
prvky díky Nadaci ČEZ.
Základní a Mateřská škola Let-
ní pole bude hradit díky Jiho-
moravskému kraji obědy dětem
ohroženým chudobou, díky
penězům z Ministerstva pro

místní rozvoj ČR pak vybu-
duje třetí třídu mateřské školy.

Na nová špaletová okna
město úspěšně žádalo o dotaci
z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací
a městských památkových zón
v případě první etapy výměny
oken na Základní škole Nád-
ražní. „Základní škola Purky-
ňova zase řeší vybavení odbor-
ných učeben, jako je cvičná
kuchyňka nebo jazyková učeb-
na, za víc než 3,3 milionu korun
díky Integrovanému regionál-
nímu operačnímu programu,
přičemž dofinancování školy
je ve výši pouhých 175 tisíc
korun. Veškeré akce pomohou
našim příspěvkovým organi-
zacím co do kvality výuky,
navíc významně šetří peníze
z rozpočtu města. Jsem ráda,
že se proces získávání dotací
podařilo nastartovat, pevně
věřím, že bude kontinuálně
pokračovat dalšími projekty,“
uzavřela místostarostka Šul-
cová.

(mko)

Hřbitov má 104 nových schránek
na pohřební urny

Stavební práce jsou hotové.
Správa majetku města Vyškova,
která zajišťuje veškeré činnosti
spojené s provozem vyškov-
ských hřbitovů, už má zhruba
šest desítek zájemců o proná-
jem schránky.

V rámci třetí etapy došlo rov-
něž k rozšíření veřejného osvět-
lení, osazení laviček a odpad-
kových košů. Změn doznala
i okolní zeleň. „Jsme rádi, že
jsme uspokojili poptávku oby-
vatel města. Obecně v Česku
platí, že zájem o klasické hroby
klesá, pozůstalí chtějí místa
v kolumbáriích. Práce na třetí
etapě vyšly na zhruba 2 miliony
a 930 tisíc korun včetně DPH,“
poznamenal k investici místo-
starosta města Roman Celý.

Stejná firma, tedy drysická

DOBEŠ-STAVBY, s.r.o., rovněž
v současnosti pracuje na ople-
chování betonových hlav dříve
vybudovaných kolumbárií.
Zástupci radnice totiž rozhodli,
že kolumbária postavená
v předcházejících dvou etapách
řemeslníci vyspádují a oplechu-
jí. „Postupem času docházelo
k zatékání do kolumbárií, na
což si nájemci logicky stěžovali.
Nyní proto u dvou předchozích
etap dochází k zásahům, které
tomu mají zabránit. Suma za
oplechování betonových hlav
kolumbárií lehce přesáhne
300 tisíc korun,“ doplnil vedou-
cí odboru místního hospodář-
ství městského úřadu Josef
Táborský. V případě oplecho -
vání má být hotovo v prosinci
letošního roku. (mko)

Poptávka byla velká a od roku 2015, kdy se na vyškovském hřbi-
tově postavila poslední místa k uložení uren, se stupňovala. Tehdy
přibylo 124 schránek k uložení zpopelněných lidských ostatků.
Nyní dělníci přistoupili k rozšíření počtu kolumbárií další etapou.
Nabízí 104 nových míst pro ukládání pohřebních uren. Schránky
jsou zhotovené s kamennou žulovou deskou včetně oplechování.

KLÁNÍ O NEJLEPŠÍ DRŠŤKOVOU POLÉVKU
V sobotu 19. října 2019 pořádá FK Kři-

žanovice Klání o nejlepší dršťkovou polév-
ku. Akce proběhne na místním fotbalovém
hřišti. Začátek vaření v 8 hod, výdej polé-
vek od 12 hod, vyhlášení v 15 hodin.

Po celý den bohaté občerstvení.

POZVÁNKA DO KINA
Kino Sokolský dům si vás dovoluje

pozvat v sobotu 12. 10. 2019 v 19.30 na
slovenský film BUDIŽ SVĚTLO. 

Film osobně představí herec František
Beleš.

Nový snímek režiséra Marko Škopa lze
směle řadit do skupiny nepřikrášlených
portrétů současné slovenské společnosti.
Problémy tradiční rodiny, šikana, nacio-
nalismus, katolická církev – to vše jsou
témata, která Budiž světlo zpracovává
s nebývalou hloubkou a autorskou suve-
renitou.

Budiž světlo organicky propojuje indi-
viduální cestu jednotlivce s portrétem sou-
časné slovenské rodiny i širším celkem
skupiny obyvatel malé obce. Film precizně
funguje na všech těchto úrovních a dotýká
se řady témat souvisejících jak s rodinou
(mezigenerační propast, gastarbeiterství),
tak se Slovenskem jako takovým (polovo-
jenské organizace, šikana, role katolické
církve). Suverénní režie, přesné herecké
výkony (především Milana Ondríka
v hlavní roli) i odosobněná kamera – to
vše vytváří dokonale propojený celek, kte-
rý se v rámci své stopáže dokáže vypořádat
se všemi výše definovanými tématy a záro-
veň funguje i v univerzálně-morální rovině
(téma takřka neznatelné hranice mezi
dobrem a zlem a našem podílu na překra-
čování této hranice).

Z letošního ročníku karlovarského fes-
tivalu si odváží Cenu za nejlepší mužský
herecký výkon v hlavní roli a také zvláštní
uznání ekumenické poroty a ocenění
zahraničních kritiků. Film je nominován
na Oscara v kategorii zahraničních filmů.

DRYSICKÉ DÝŇOBRANÍ
Růžová Kozí farma a OÚ Drysice pořá-

dají v sobotu 12. 10. 2019 ve 14 hodin tra-
diční dýňobraní a řemeslný jarmark, který

se koná u obecního úřadu. Můžete se těšit
na ukázky práce bednáře, kamenosochaře,
odlívání cínu, ukázka předení na kolo-
vrátku. Prodej ručně dělaných mýdel,
bižuterie, perníků, textilních hraček atd.
Bude přichystané občerstvení – valašská
kyselica, dýňová polévka, gulášek, jehněčí
karbanátky, langoše…Ukázka práce pas-
teveckých psů s valašským bačou Vojtou.
Celý program bude doprovázený hudbou
kapely Markovanka. Děti si mohou vydla-
bat dýni a něco hezkého vyrobit v dílnič-
kách. Za pěkného počasí přislíbena účast
veterán klubu Kroměříž – výstava histo-
rických vozidel. Budeme rádi, když na akci
přijdete oblečení v retro stylu od třicátých
let až po styl hippies. Těšíme se na vás.

NOČNÍ PROHLÍDKY DINOPARKU
Čekají vás speciálně nasvícené scény,

netradiční pohled na druhohorní velikány,
4D kino, doprovodný program na hvěz-
dárně a noční vyjížďka na Dinobiku zdar-
ma. Termíny nočních prohlídek jsou
v těchto termínech: 12., 18., 19., 25.–27.10.
2019 vždy od 18.00 do 22.00 v DinoParku
Vyškov (parkování přímo u DinoParku).
Vstupné: 90 Kč ( platí se na místě; poslední
vstup ve 21.00 hod.). Těšíme se na vás.

PODZIMNÍ POCHOD 
SOKOL srdečně zve všechny „SO -

KOLÍKY“, příznivce pobytu v přírodě
a turistiky na podzimní pochod: BUKO-
VINKA – RAČICE – PÍSTOVICE, v sobotu
12. října 2019.

Sraz: v 8:30 h na AUTOBUSOVÉM
nádraží ve Vyškově. Odjezd: v 8:41 h. Plá-
novaná pěší trasa: 11 km nebo 13 km. Tra-
su je možno prodloužit do Drnovic
(16 km), popř. až do Vyškova (21 km). Cena:
20 Kč/os. + jízdné si hradí každý samo -
statně. S sebou: sportovní oblečení
a pohodlnou obuv, jídlo, pití, pláštěnku
a dobrou náladu. Návrat: odjezd z Račic
(linka 157) v 13.06 / 15.06 / 18.06 h; odjezd
z Pístovic (linka 157) v 13.10 / 15:10 / 18.10
h; odjezd z Drnovic na žlebě (linka 157)
v 13.14 / 15.14 / 18.14 h; (linka 167) v 13.47
/ 15.47 / 17.47 h. Více informací: nástěnka
v sokolovně, TIC, na tel.: 603 961 258 – Eva
Gűtterová. NAZDAR v přírodě!
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