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Betlémské světlo přijede do Vyškova
Jmelí, ručně vyráběná novo-

roční přání ahlavně Betlémské
světlo. Pro to si lidé přijdou
v sobotu 22. prosince ke kostelu
Nanebevzetí Panny Marie ve
Vyškově. Skautský vánoční
stánek tam bude od půl deváté
do půl jedenácté dopoledne.
Lidé koupí výrobků od dětí
podpoří skautskou sbírku Po-

stavme školu v Africe. Loni
Vyškované takto přispěli část-
kou necelých šest tisíc korun.
Betlémské světlo je samo-
zřejmě zdarma. Skauti ho v so-
botu také roznášejí do vyškov-
ských domácností. Zájemci
o donášku se mohou přihlásit
na e-mail Kr.skoupy@seznam.cz.

Kateřina Foltánková

Projekt Knihovna pro všechny generace
skončil, jeho pokračování startuje

U příležitosti Evropského
roku aktivního stárnutí a me-
zigenerační solidarity při-
pravila Knihovna Karla Dvo-
řáčka ve Vyškově dlouhodobý
zábavně-vzdělávací projekt
určený pro třígenerační týmy
s názvem Knihovna pro všech-
ny generace.

V projektu se sešlo celkem
sedm rodinných týmů, které se
v průběhu roku 2012 zúčastnily
šesti aktivit. Děti, rodiče i pra-
rodiče společně strávili příjem-
né chvíle v přívětivém prostředí
knihovny, relaxovali při muzi-
koterapii, vyzkoušeli si postřeh
a hbitost při žonglování, zjistili,
jak jim (spolu)pracuje levá
a pravá mozková hemisféra. Na
zámku Loučeň si prověřili zna-
losti o pohádkách, bájích a po-
věstech, zjistili rozdíl mezi
labyrintem a bludištěm a všech
tamních jedenáct objektů pro-
šli. V následujícím workshopu
výtvarně ztvárnili své zážitky

z výletu. Při posledním setkání
hledali – a také všichni našli –
poklad. 

Naše setkávání – zábava
i poučení – se mohlo uskutečnit
jen díky podpoře sponzorů, kte-
rým touto cestou děkujeme.
Jmenovitě to byly:

Ing. Zuzana Brzobohatá –
poslankyně evropského parla-
mentu,

Tři brány, komunitní nadace
pro vědění, umění a civilizaci
z daru Mgr. Věry Horníčkové
a Jana Derky,

Klub přátel KKD, o.s..

Rok 2012 pomalu končí. Náš
projekt však nikoliv! Již nyní
připravujeme jeho pokračová-
ní, tentokrát pod názvem Prima
táta, super máma 2013. Těšíme
se na shledání nejen s „letošní-
mi“ týmy, ale také s rodinami,
které v příštím roce dokáží
„nemožné“ – udělat si čas pro
společnou zábavu.

Oceňování dárců krve ve Vyškově

Oblastní spolek ČČK Vyškov
organizuje oceňování dárců
krve, kteří darují krev na Hema-
tologickém atransfuzním oddě-
lení Nemocnice, p. o. Vyškov, tra-
dičně v listopadových dnech
v kulturním stánku města –
v sále Besedního domu, již od
roku 2000.

Slavnostní předávání se koná
za účasti zástupců a představi-
telů Města Vyškova, Nemocnice
p. o. Vyškov, Zdravotní pojišťovny
MV ČR a Všeobecné zdravotní
pojišťovny

Při desátémbezplatném odbě-
ru krve převzalov tomto roce  na
HTO vyškovské nemocnice cel-
kem 108 dárců bronzové medaile
prof. MUDr. Jana Janského.

V úterý 27. listopadu 2012
byly předány:

– Zlatý kříž 2. třídy za 120
odběrů krve pan Jan Macháň.

–Zlatý kříž 3. třídy 10 dárcům
za 80 odběrů krve – Jaroslav

Podhorný, Rostislav Beňo, Vlas-
tislav Doležal, Stanislav Bárta,
Jiří Lorenz, Radek Loubal, Vít
Kudýn, Lubomír Volec.

U příležitosti Světového dne
dárců krve předal 11. 6. 2012
hejtman Michal Hašek zlaté kří-
že 3. třídy dárcům Jihomorav-
ského kraje, mezi nimi byli pří -
tomni Zoltán Förro a Milan
Houška

– Zlaté medaile za 40 odběrů
krve obdrželo celkem 68 dárců
krve.

Za město Vyškov přítomné
pozdravil akvětinový dar předal
místostarosta Karel Jurka.

JUDr. Taťána Menoušková
a MUDr. Růžena Závodná, pri-
mářka HTO, za Nemocnici Vyš-
kov poděkovaly dárcům za jejich
příkladný projev lidství. 

V kulturním programu vy-
stoupily se svými melodiemi
Ivana Vařejková, Vladimíra Hro-
zová a Dagmar Bukvaldová ze

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života
je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim
dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší spo-
lečnosti. Český červený kříž uděluje zlaté kříže a medaile
prof. MUDr. Jana Janského, při bezplatném darování krve 160,
120 a 80x zlatými kříži 1., 2. a 3 třídy, při darování 40, 20 a 10x
medailemi – zlatými, stříbrnými a bronzovými.

Základní umělecké školy Vyš-
kov.

Ve čtvrtek 29. listopadu 2012
bylo oceněno 

88 dárců stříbrnými medaile-
mi prof. MUDr. Janského za 20
odběrů krve. Slavnostního pře-
dávání se zúčastnil aocenil jejich
hluboce lidský postoj k nám
spoluobčanům – místostarosta
Karel Jurka, který předával kvě-
tinový dar města Vyškova.

MUDr. Marie Pojezná vyslo-
vila poděkování za Nemocnici
Vyškov. 

Kulturní program učitelek
Základní umělecké školy (Ivany
Vařejkové, Vladimíry Hrozové
aDagmar Bukvaldové) slavnost-
ní odpoledne zahajoval. Na závěr
akce vystoupila taneční skupina
SIMARELA pod vedením Ladi-
slavy Pantůčkové z DDM Vyš-
kov.

Ocenění a věcné dary červe-
ného kříže předávali členové
Výkonné rady OS ČČK Vyškov,
Mgr.Miloš Nevřala, Eliška Štol-
fová, Drahomíra Bartoníková
a Marie Pernicová. Pojištěncům
Zdravotní pojišťovny MV ČR
předávaly vitamínové balíčky
Tereza Mikolášová a Zita Lysá-
ková.

Věcné dary převzali klienti
Všeobecné zdravotní pojištovny
ČR z rukou Ing.Michala Seidla. 

Na organizaci obou akcí se
podílely také žákyně Střední
školy zdravotnické ve Vyškově,
Tereza Sivolobová a Anetta
Maková.

Na závěr slavnostních akcí
místopředseda ČČK  Mgr.Miloš
Nevřala zdůraznil: 

„že ochota dárců darovat krev
je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobčanům a díky
pozitivnímu přístupu našich
bezplatných dárců, se Vyškov
dlouhodobě řadí mezi nemocni-
ce s dostatečným množstvím
krve“. 

Rovněž popřál přítomným
a jejich rodinám pohodové svá-
teční dny Vánoc a do nového roku
pevné zdraví, štěstí a spokoje-
nost. 

Oblastní spolek ČČK Vyškov
tímto vyjadřuje poděkování
Městu Vyškov aZdravotní pojiš-
ťovně Ministerstva vnitra ČR za
finanční příspěvek na organi-
zační zajištění slavnostních akcí
pro bezpříspěvkové dárce
krve  našeho regionu.

Danuše Adamcová
ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov

Třetí etapa regenerace sídliště
Smetanovo nábřeží je dokončena

Třetí etapa úprav se týká části
sídliště Smetanovy sady ve smě-
ru od požární zbrojnice k řece
Haná. Zahrnuje nově vybudo-
vanou obytnou zónu s asfaltovou
vozovkou o šířce tři a půl metru,
která je vybavená zpomalujícími
ostrůvky s vysázenou zelení
a zpomalovacími prahy. Podél
vozovky firma zhotovila chod-
níky ze žluté zámkové dlažby.

Úprava přinesla obyvatelům
kromě klidové obytné zóny také
navýšení počtu parkovacích stá-
ní. Ta jsou nově zajištěna jedna-
dvaceti podélnými parkovacími
místy ašikmým parkovacím stá-

ním v počtu šesti míst. Dvě další
parkovací stání jsou vyhrazena
pro tělesně postižené občany.
Povrch nově vybudovaných par-
kovacích stání je ze žulových
kostek.

Součástí úprav komunikace
bylo také odvodnění, které
zahrnuje celkem devět uličních
vpustí s přípojkami do stávající
kanalizace. Stavební firma pro-
vedla také pokládku nového roz-
vodu veřejného osvětlení včetně
osazení nových osvětlovacích
těles. Celý prostor byl doplněn
plochami se zelení.

Náklady na třetí etapu úprav
se vyšplhaly na částku 4 mi-
liony 805 tisíc korun. Město Vyš-
kov hodlá v úpravách sídliště
i nadále pokračovat. Na další,
v pořadí již čtvrtou etapu, která
se bude týkat další ulice ve smě-
ru k Sokolskému domu, je již
schválen investiční záměr a na
příští rok je naplánována pří-
prava projektu.

VYŠKOV – Obytná zóna se zpomalujícími ostrůvky, nové chod-
níky a více parkovacích stání. To je výsledek třetí etapy regenerace
sídliště Smetanovo nábřeží ve Vyškově. Stavbu provedla firma BS-
imex spol. s r. o. podle projektové dokumentace vyhotovené PAN
union – sdružením stavebních podnikatelů a její slavnostní otevření
se uskutečnilo za účasti vedení města a zhotovitele stavby v pondělí
10. prosince 2012.

VÁNOČNÍ KONCERT V PUSTIMĚŘI
Pro velký ohlas v loňském roce

připravil Obecní úřad v Pustiměři
i letos Vánoční koncert s famózním
trumpetistou Vlado Kumpanem
a jeho muzikanty. Zpívat budou
Boženka a Zdeněk Baťkovi.

Jako čestný host byl na koncert
pozván Dominik Trávníček,
významná hudební osobnost Vyš-
kovska, který se letos dožil krás-
ných 85 roků.

Vánoční koncert se koná ve

čtvrtek 20. prosince v 17 hodin
v sále sokolovny. Předprodej vstu-
penek v pracovní dny na Obecním
úřadě v Pustiměři, cena 200 Kč.
Bližší informace na tel.:
517 357 281, 517 357 278.

ŠACHOVÉ LOUČENÍ
V neděli  30. prosince 2012pořádá

šachový kroužek při MKS Vyškov
tradiční 29. ročník  Šachového  lou-
čení s uplynulým rokem. Hraje se
v Besedním domě ve Vyškově, zahá-

jení je v 9.00 hod. Turnaj je určen
pro všechny vyznavače královské
hry bez rozdílu věku a výkonnost-
ních tříd.

VÁNOČNÍ KONCERT V ROUSÍNOVĚ
Smíšený pěvecký sbor Sušil zve

všechny své příznivce na VÁNOČ-
NÍ KONCERT, který, jako vždy
v tuto dobu, se uskuteční ve stře-
du 26. 12. 2012 v 16 hodin v chrá-
mu sb. Maří Magdaleny v Rousí-
nově.

COUNTRY VEČER V LULČI
Restaurace Pohoda v Lulči vás

zve na další COUNTRY VEČER se
skupinou MERYLEN. Pátek 28. 12.
od 20 hodin. Vstupné 60 Kč. Rezer-
vace na tel.: 736 473 838.

Pondělí 31. 12. od 13 hodin ZABI-
JAČKOVÉ DOBROTY Z KOTLE,
od 20 hodin SILVESTROVSKÁ
ZÁBAVA (juke box)

VÁNOČNÍ KONCERT V DRNOVICÍCH
Osvětová beseda Drnovice

o. s. a Římskokatolická farnost
Drnovice vás srdečně zvou na
Vánoční koncert.

Účinkují: Martino Hammerle-
Bortolotti – zpěv, doc. Mgr. Šárka
Králová – hudební doprovod 

Kostel sv. Vavřince Drnovice,
čtvrtek 27. 12. 2012 v 18 hodin

Výtěžek z dobrovolného vstup-
ného bude věnován na opravu
reliéfu nad chrámovým vchodem.

NA SILVESTRA DO HODĚJIC
TJ Sokol Hodějice pořádá Sil-

vestr 2012. Začátek ve 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje hudební
skupina BENNY-Q. Předprodej
vstupenek a místenek od 14.00 hod.
na sokolovně. Srdečně vás zvou
pořadatelé.

POZOR – taneční show In-
SI-DE je zorganizačních důvo-
dů přesunuta z termínu 21. 12.
2012 na 4. 1. 2013. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na vás!
Taneční skupina N-YOJ 

Zábavy

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 21. 12. – GANGNAM

STYLE (CHRISTMAS EDI -
TION) – naučte se ho s námi
atrhněte vyškovský rekord v poč-
tu pařmenů tančících GANG-
NAM STYLE. Instruktor Marek
Meluzín LIVE! – DJ Corona

Sobota 22. 12. – PEKELNÁ
RETRO party: – Ošoupané
jeansy, retro lacláče, ale i walk-
many ještě máte? Přijďte v ret-
ro kostýmu osmdesátých
a devadesátých let – DJ Radim
Blažek – vstup od 18 let.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

U PRCKA:
Disco pátek 21. 12. a sobota

22. 12. – AKCE FERNET „Z“ +
LOS – DJ ZILVAR

Disco pátek 28. 12. a sobota
29. 12. – AKCE FRISCO za
super cenu – DJ MARIO

Pondělí 31. 12. – SILVE-
STROVSKÁ DISKOTÉKA –
DJ MARIO


