
Dne 20. dubna by se dožil 100 roků
pan Josef Voda zVyškova. 
S láskou a úctou vzpomíná
dcera s rodinou.

Čas plyne a vzpomínky zůstávají…
Dne 20. května uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustil
pan Jiří Kudlička z Hamilton.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a synové s rodinami.

Kam oči zahledí, marně Tě hledají, ale pěkné
vzpomínky nám po Tobě zůstaly. 
Dne 24.dubna jsme vzpomněli rok od úmrtí naší
milované maminky, babičky a prababičky
paní Mařenky Haráskové z Medlovic.
Dne 19. května by se dožila 81 roků.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Eva a Karla s rodinami.

Čas plyne a vzpomínky v srdci zůstávají….
Dne 28. dubna to bylo 10 roků, co nás opustil
pan Stanislav Formánek.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 10. května by naše maminka, babička
a prababička 
paní Jarmila Paulíková oslavila své
77. narozeniny.
S láskou vzpomíná 
manžel Jiří a děti z rodinami.

Dne 16. května jsme si připomněli 4. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila milovaná
manželka, maminka, babička
paní Věra Šmelová. 
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomínají.
Manžel a děti s rodinami.

Dne 19. května uplynulo 19 let, co nás navždy
opustil
pan Ing. Josef Kuneš
a 20. května by se dožil 90 let.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 21. května 2020 by se dožila 90 let
paní Jana Grošková.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel, syn a dcera s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají….
Dne 23. května  2020 by se dožil
100 let náš tatínek a dědeček 
pan František Filipčuk 
a dne 16. března jsme vzpomněli
nedožité 98. narozeniny naší
maminky a babičky 
paní Josefky Filipčukové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Táta, taťka, tatínek, mnoho krásných
vzpomínek. Moudrost a úsměv rozdával, pro své
blízké žije dál.
Dne 23. května vzpomeneme 15. výročí úmrtí
našeho milovaného tatínka a dědečka
pana PhDr.Vladimíra Kurančíka, plk.v.v.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Kdo v srdci lásku má, ten nikdy nezapomíná.
Dne 23. května uplyne 6 let, kdy nás opustil
pan Miroslav Kusala.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a vnoučata s rodinami.

Dne 30. května 2020 bychom oslavili s naším
milovaným synem, manželem, tatínkem
a bratrem
panem Ing. Josefem Tvrdým jeho 65. narozeniny.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku.
Za celou rodinu děkuje
manželka Eva.

Dne 1. června vzpomeneme 10. výročí, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, sestra, teta
paní Božena Furchová.
S láskou stále vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš.
Dne 1. června si připomeneme nedožité
85. narozeniny
pana Jiřího Novotného.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Jiří s rodinou

Vzpomínky Vzpomínky

Poděkování
Upřímně děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům,

sousedům a známým, kteří  se přišli rozloučit s naším drahým
zesnulým panem Karlem Habartou z Bučovic.

Také velmi děkujeme za květinové dary i za slova upřímné
soustrasti.

Za zarmoucenou rodinu z celého srdce děkuje
manželka Jitka Habartová.

Děkuji z celého srdce panu MUDr. R.Válkovi, sestřičkám
z domácí hospicové péče ze Slavkova u Brna – Mobilní hospic

sv. Filipa Neri a pracovnicím charitní pečovatelské služby
v Bučovicích za obětavou péči, kterou věnovali mému

manželovi panu Karlu Habartovi po dobu jeho těžké nemoci.
Manželka Jitka Habartová

Přeplněná parkoviště:
u nemocnice vzniknou nová stání
Parkování v okolí vyškovské nemocnice představuje každodenní boj

o volné místo. Vedení krajské nemocnice i zástupci vyškovské radnice
o problému samozřejmě vědí a snaží se jej řešit. Radní města aktuálně
schválili investiční záměr rozšíření parkování, rozdělený je na dvě etapy.

Parkovací stání vzniknou na
pozemcích města, Jihomorav-
ského kraje iNemocnice Vyškov.
„Máme za sebou několik jednání
s vedením nemocnice, které
záměr vítá. To stejné platí také
u kraje, se kterým budeme dál
řešit otázky majetkoprávního
vypořádání a případné spolu -
účasti. Přeplněná parkoviště
u nemocnic trápí většinu měst,
dobře víme, že pacienti vranních
adopoledních hodinách obtížně
hledají volná místa. Jsme nicmé-
ně stále na začátku první etapy
rozšíření, která počítá skolmým
stáním pro 37 osobních aut,“
informoval vyškovský místosta-
rosta Roman Celý.

Plocha je navržená do zeleného
pásu vnemocničním areálu. Hra-
ničí s účelovou komunikací
vedoucí ke garážím vyškovské
zdravotnické záchranné služby.
„Chceme rozšířit stávající komu-
nikaci vedoucí k výjezdové
základně, kde by parkovací místa
z betonové zámkové dlažby
vznikla. Součástí navrhované
stavby je i posunutí oplocení
nemocničního areálu z důvodu

lepší přístupnosti. Dále bude nut-
né řešit samostatné připojení
sjezdu na hlavní silnici pro sanit-
ky, abychom zajistili jejich bez-
kolizní výjezd při zásahu. Jedno-
duše by sanitky vyjížděly jinde,
než je tomu dnes,“ popsal místo-
starosta Celý s tím, že odhad
nákladů pro první etapu přesa-
huje 2,5 milionu korun. Zdůraz -
nil ovšem, že letos město plánuje
uvolnit peníze na projektovou
dokumentaci, se zařazením
samotné stavby do rozpočtu Vyš-
kova se počítá v příštím roce.

Parkovišť v okolí nemocnič-
ního areálu je hned několik, pře-
sto nestačí. S investicí bude
podle jeho slov zcela jistě souvi-
set určitá forma regulace, která
je u zdravotnických zařízení
obdobná. „Je nutné si uvědomit,
že návštěvníci nemocnice nemají
kde zaparkovat, protože z ploch
okolo krajské nemocnice se stala
místy odstavná parkoviště pra-
cujících z okolních obcí, kteří
kupříkladu míří za prací dál do
Brna. I samotná nemocnice má
problém zajistit místa pro své
zaměstnance. Budeme proto hle-
dat formu přijatelné regulace,
která ale nebude mít fatální
dopady na návštěvníky nemoc-
nice a nezahltí parkovací stání
v okolí bydlících obyvatel. Má
mít za cíl přimět řidiče přemý-
šlet, zda je nutné ana jak dlouho
parkovací místa využít,“ doplnil
vyškovský místostarosta. (mko)

Kryštof hraje pro Vyškov
zrušeno, náhradní termín v jednání

Hudební akce nazvaná Kryštof hraje pro Vyškov se v pláno-
vaném termínu kvůli vládním opatřením, které souvisejí s koro-
navirovou epidemií, v pátek 5. června 2020 neuskuteční. Pořa-
datelé nicméně jednají s manažery jednotlivých skupin
o náhradních podzimních termínech, kdy by se koncert mohl
uskutečnit. Vše podstatné se včas dozvíte, sledujte prosím webo-
vé a facebookové stránky města.

Liliovníky zkrášlí místo u Hané, jiné investice pokračují
V dospělosti mívá dlouhý rovný kmen a korunu nasazenou až vysoko nad zemí. Květy jsou tvarem podobné tulipánům. Na podzim se

barví sytě žlutě. Dá se tedy očekávat, že nově vysázený liliovník tulipánokvětý výrazně zatraktivní prostor v Sokolské ulici u Hané. Osm
listnatých stromů tam nahradilo nevzhledný chodník.

Z místa pod pobočkou České
pošty zmizelo i vyvrácené
zábradlí. „Chodník lidé moc
nevyužívali, byl ve špatném
technickém stavu. Zmizel včetně
podkladových vrstev. První úva-
hou byla parkovací místa, vzhle-
dem k šířkovému uspořádání to
ale nebylo reálné. To, že do místa
vrátíme zeleň, bylo nakonec
určitě lepším řešením. Až stromy
rozkvetou, budou dělat radost
všem kolemjdoucím,“ prohlásil
vyškovský místostarosta Josef
Kachlík.

Poznamenal, že prostor pod

listnatými stromy je podhozený
trávou. „Vysazujeme dál
i v jiných částech našeho města.
Po následcích loňské letní
vichřice jsme dělali náhradní
výsadbu například u kamenné
tržnice,“ zmínil místostarosta
Kachlík s tím, že ke dřevinám se
připínají loni zakoupené
a osvědčené zavlažovací vaky.

Pracuje se zároveň na odstra-
nění desítek tun prachu a písku
zvyškovských ulic. Blokové čiš-
tění komunikací po zimním
období, které na konci března
kvůli aktuální situaci neodstar-

tovalo, nakonec začalo čištěním
chodníků a ve večerních hodi-
nách zhruba od poloviny dubna
navázalo úklidem parkovišť
mimo sídliště. „Ta už byla řádně
označená přenosnými doprav-
ními značkami. S čištěním vni-
trobloků začneme po ukončení
nouzového stavu po etapách
v závislosti na kapacitách úkli-
dové firmy. Obyvatele o čištění
budeme včas informovat,“ zdů-
raznil místostarosta Vyškova
Roman Celý.

Spolu se svými kolegy zvedení
města tak připomněl, že i přes
nouzový stav menší ivětší inves-
tice dál běží. Zástupci radnice
tak zbalíku drobnějších investic
reagují třeba na podněty zosad-
ních výborů. Vopatovické místní
části tak mají například neda-
leko azylového domu nově
dopravní zrcadlo, dělníci doplni-
li chybějící chodník uautobuso-
vé zastávky nedaleko bytového
domu či opravili hlavy tarasu
pod novou komunikací v opato-
vické části zvané Betlém.

Dál rovněž pokračují velké
investice, jako je modernizace
venkovního areálu Aquaparku
Vyškov nebo oprava páteřní
komunikace v Cukrovarské uli-

ci. „Co je rozběhnuté, to určitě
dokončíme. Práce jsme nezasta-
vili. Blíží se léto, schvalujeme
proto nejrůznější investiční
záměry či rovnou zadávací řízení
na zhotovitele akcí v našich
mateřských a základních ško-
lách. Samozřejmě záleží, kdy
začne (začala) vláda jednotlivá
opatření rozvolňovat. Podle toho
uvidíme, jak velké výpadky
vrozpočtu budeme mít. Scénářů
je ale pořád mnoho. Je možné, že
nějakou akci, která ještě není
vysoutěžená, odložíme. Je samo-
zřejmě jasné, že světové ekono-
mice potrvá roky, než se zotaví
z dopadů šíření koronaviru,“
shrnul starosta Vyškova Karel
Jurka.

Jak velký ekonomický šok to
způsobí samotnému městu,
zatím nelze předjímat. „Laicky
řečeno, již letos očekáváme pro-
pad ve sdílených daních, ještě
větší pocítíme v roce 2021, pro-
tože nám ekonomika dobíhá až
následující rok. Negativní dopa-
dy budou táhlé, určitě nezmizí
virus a vše obratem začne fun-
govat. I když si pochopitelně
všichni přejeme rychlé hospo-
dářské oživení,“ doplnil starosta
města. (mko)

Jaroslav Bohdálek (1978), Bošovice † 3. 5.
Antonie Diasová (1941), Orlovice † 6. 5.
Ludmila Vlčková (1942), Luleč † 7. 5.
Zdenka Navrátilová (1935), Medlovice † 7. 5.
Dušan Haška (1967), Luleč † 8. 5.
Josef Čermák (1950), Letonice † 8. 5.
Marie Doláková (1937), Hostěrádky-Rešov † 9. 5.
Jana Kitnerová (1958), Hrušky † 10. 5.
Jiří Gottvald (1967), Hostěrádky-Rešov † 10. 5.
Vladimíra Šilerová (1930), Kozlany † 11. 5.
Lucie Slivková (1976), Vyškov † 11. 5.
Otakar Solnička (1956), Rousínov † 12. 5.
Michal Reich (1979), Rousínov † 13. 5.
Zdenka Pouchlá (1941), Lovčičky † 16. 5.
Ludmila Tynklová (1927), Orlovice † 16. 5.
Jiřina Matušková (1945), Vyškov † 16. 5.
Jaroslav Ratislav (1933), Ježkovice † 17. 5.
Marie Zachrdlová (1928), Chválkovice na Hané † 18. 5.
Rudolf Neubauer (1945), Pístovice † 18. 5.

Opustili nás

Svět kostiček ve slavkovském zámku
Návštěvníci Zámku Slavkov –

Austerlitz se mohou do
16. srpna 2020  těšit na světově uni-
kátní herní výstavu Svět kostiček®
z české stavebnice SEVA®. Zámek
nabídne výstavu vlastní tvorby
autora apatrona projektu putovních
výstav Svět kostiček® Petra Šimra
a výběr továrních sad této staveb-
nice. Vdětské herně se představí kos-
tičky z dalších stavebnic českých
značek BLOK, Mosaic Color, Disco,
Combi Car aSeva. Vernisáž kvýsta-
vě proběhne ve čtvrtek 26. března
2020 od 16 hodin.

Z české stavebnice SEVA® před-
staví autor výstavy, rekordman
a patriot projektu Svět kostiček®
Petr Šimr jedinečnou vlastní tvorbu,
do které se řadí zvířata vživotní veli-
kosti, společenské hry, modely vozi-
del a další zajímavé stavby. Velkým
lákadlem bude z kostiček SEVA
např. detailně propracovaný model
ulice periferie města, se silnicí,
zahradami, budovami a vozidly.
Unikátní je také dvoupohledová
budova hasičárny sdetailně propra-
covanými interiéry iexteriéry, sesta-
vená dle skutečné požární stanice
zroku 1923. Tento model je součástí
rozsáhlého projektu, který je tvořen
v ateliéru a sestavován do komplet-
nosti postupně na dalších putovních
výstavách. Novinkou z dílny autora
je skulptura kostlivce vživotní veli-
kosti dospělého muže spohyblivými
končetinami tak, jak je tomu ve sku-
tečnosti, dále model upíra sedícího
na královské židli. Také se vexpozici

představí dvoupohledový model
kostela s hřbitovem, který je se svý-
mi rozměry adeptem na zápis do
Guinnessovy knihy rekordů. Na
výšku měří úctyhodných 201 cm, je
seskládán zvíce než 27 700 dílů sta-
vebnice Seva. Díly modelu nejsou
nijak lepeny ani modifikovány. Stav-
ba zabrala 171 hodin času. 

Zajímavá je také edice Seva Food
aSeva Kitchen, které volně navazují
na předloňskou ediční tovární sadu
Seva Rodina - Vaříme. Jedná se
o detailně propracované modely
pokrmů - například krůtí stehno
s rýží a restovanou zeleninou,
míchaná vajíčka s pečivem, festiva-
lový kukuřičný klas a dalších jídel.
Edice Seva Kitchen nabídne
kuchyňské náčiní (klepáček na
maso, šťouchadlo na brambory,
obracečka na palačinky, naběračka,
aj. a samozřejmě kuchyňské ná -
dobí – talíře, hrnky, číše, ale i pánev
nebo hrnce. 

Výstava nabídne také velkou dět-
skou hernu očtyřech herních zónách
s kostičkami Seva®, BLOK®,
Mosaic Maxi, Combi Car a Disco.
Na pokladně zámku si budou moci
návštěvníci zakoupit nové staveb-
nice a SEVA® dílky.

Navíc se všichni návštěvníci
mohou zapojit do soutěže odvě Sta-
vebnice Seva. K tomu stačí jen
vyplnit anketu, kterou obdrží při
vstupu na výstavu a která se týká
exponátů. Výherce losujeme 16.
srpna. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Dne 2. června to bude rok, co nás opustila naše
maminka
paní Eva Hrušková.
S láskou vzpomínají
dcery Eva a Dana s rodinami.

Dne 9. června vzpomeneme 20 let od úmrtí
pana Miloše Hanáka z Brankovic.
Věnujte mu, prosím, spolu s námi tichou
vzpomínku.
Dcera Martina, vnuci Darek, Filip, Michal.

Dne 25.5. to bude již 8 let, kdy nás navždy
opustil náš manžel, tatínek, dědeček,
pan Jaroslav Trávníček.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka a synové s rodinami.
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