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Hledáme své původní majitele: 
Pes –zlatý retrí-
vr krémové bar-
vy, velmi hodný

Fena – křížen-
ka NO, mírně
ostřejší, ale po
získání důvěry
hodná

Pes – kříženec
NO a asi dogy,
hodný

Pes – kříženec
drsnosrstého
jezevčíka, velmi
hodný

Hledáme nové majitele: 
Pes – starý fox-
teriér, skoro sle-
pý, ale hodný

Pes – malý
a drobný kříže-
nec NO, velmi
hodný a přátel-
ský

Pes – malý kří-
ženec NO, hod-
ný, ale trvá mu
déle, než získá
důvěru knezná-
mým lidem

Pes – malý kří-
ženec NO, hod-
ný, ale velmi
ustrašený, zej-
ména u cizích
lidí

Fena – střední
drobnější kříže-
nec s černou
dlouhou srstí. Je
mladá a velmi
aktivní a hodná

Fena - kříženec
NO, mladá avel-
mi aktivní. Hod-
ná

Fena – kříženec
černé barvy
shrubou srstí. Je
moc hodná, ale
nemá ráda ope-
řence – loví

Pes – jagteriér.
Pejsek je ostřejší
na cizí psy, má
svoji osobnost,
ale jinak je hod-
ný a zvladatel-
ný

Fena – kříženec
NO, velmi hod-
ná na zvířata
i lidi.

Přijímáme rezervace na ště-
ňátka kříženců střední veli-
kosti. 5 feneček a 1 pes. Odběr
začátkem ledna

Všichni jsou dočasně umístěni ve vyškovském zooparku,
tel.: 517 346 356, 608 771 016. Možno i nahlédnout na webové
stránky: www.psivyskov.wbs.cz
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SE STŘELNOU ZBRANÍ PŘEPADL POŠTU
K loupežnému přepadení

pobočky pošty v Ruprechtově
na Vyškovsku vyjížděli v pátek
30. listopadu ráno v osm hodin
vyškovští policisté. Do objektu
přišel asi tři minuty po osmé
hodině ranní maskovaný muž
oblečený celý v černém. V ruce
měl střelnou zbraň, s níž ohro-
žoval pracovnici pošty. Ta mu
pod pohrůžkou vydala finanční
hotovost. Výše škody je zatím
v šetření. Pachatel nikoho ne -
zranil. Z místa pak odjel v čer-
ném osobním autě.

Policisté žádají o pomoc
svědky, kteří se v té době v místě
pohybovali, nebo cestující
z autobusu, který v místě zasta-
voval, aby se ozvali na tísňovou
linku 158 nebo se osobně zasta-
vili na kterékoliv služebně Poli-
cie ČR na Vyškovsku. Pomoci
nám může nepříklad jakýkoliv
detail, který by napomohl
nalézt pachatele nebo vozidlo.

DO ŠKOLY PŘIŠEL SE ZBRANÍ
Revolver značky Smith &

Wesson 38 a několik nábojů si
přinesl do jedné ze středních
škol na Vyškovsku devatenác-
tiletý mladík. Během vyučování
měl střelnou zbraň, kterou vzal
doma otci a která je legálně
držená, schovanou ve škol -
ním batohu.

Z následného vyšetřování se
ukázalo, že zbraň měl bez vědo-
mí otce ve škole dvakrát. Mla-
dík, jenž nevlastní zbrojní
oprávnění pro žádné skupiny,
je nyní podezřelý ze spáchání
trestného činu nedovoleného
ozbrojování. Může tak skončit
až na dva roky ve vězení.

Policisté proto připomínají
držitelům zbraní, aby je měli
doma dobře zabezpečené proti
odcizení nebo vypůjčeníosoba-
mi, které k tomu nemají opráv-
nění.

por. Mgr. Iva Šebková

Černá kronika

Děti zaujme stejně dobře poník, jako osmák degu

„První kroky ke spolupráci
jsme udělali už v létě, kdy něko-
lik dětí, které navštěvují IQ
Roma servis,  jelo na letní poby-
tový tábor Léto s kovbojem.
Jejich účast  zde byla možná
díky příspěvku ze sociálního
odboru. Tábor se nám velmi
povedl a děti byly tak nadšené,
že jsme se rozhodli ve spoluprá-
ci pokračovat,“ vysvětluje
vznik myšlenky vedoucí Oddě-
lení jezdecké školy Jarmila Rež-
ná.

Proto jsme děti oslovili
s aktuální nabídkou kroužků
na školní rok. Přesto, že jsme
očekávali, že se děti rozdělí po
několika jedincích do různých
kroužků, jednomyslně zvítězil
zájem o kroužek Hrátky se zví-

řátky, který se koná v pronaja-
tém areálu Šafářský dvůr a ve
spolupráci se ZOO Vyškov také
v tomto areálu. 

„Vzhledem k velkému zájmu
jsme museli vytvořit dva krouž-
ky se zvířátky. Protože několik
dětí navštěvuje kroužek v rámci
účasti v IQ Roma servis se svojí
učitelkou, která vzhledem
k pracovní zaneprázdněnosti
může jen jednou za 14 dní,
vytvořili jsme speciálně pro ně
kroužek Hrátky se zvířátky II.
Dále v kroužku působí zaměst -
nankyně IQ Roma servis Alena
Durdová, která děti velmi dobře
zná a umí s nimi pracovat a má
důležitou roli zprostředkova-
telky, která dětem a rodičům
pomáhá vyřídit přihlášky, plat-

Dům dětí a mládeže Vyškov každý rok nabízí spoustu zají-
mavých, ale také nových kroužků, které vedou profesionální
pracovníci. Díky nim se mu daří připravovat kurzy jak pro
mateřské, základní a střední školy, tak i pro dospělé či speciální
skupiny dětí. Novinkou na DDM je aktuálně kroužek Hrátky
se zvířátky II, který nabízí  oddělení Jezdecké školy ve spolupráci
s občanským sdružením IQ Roma servis. O kroužek je velký
zájem.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VE VYŠKOVĚ
Brněnská 7, 682 01 Vyškov, 517 348 962

by atd. Za dům dětí je zde
potom odbornice přes zvířátka
a statek Naďěžda Vybíralová,
která je vedoucí tohoto krouž-
ku. Ostatní děti potom chodí
jedenkrát týdně do Hrátek se
zvířátky I. Pedagožky se přes
zvířátka citlivě dostanou
k dětem a snaží se je pozitivně
ovlivňovat a ukazují jim mož-
nosti trávení volného času“
popisuje spolupráci Režná.

A co je náplní tohoto krouž-
ku? O jaká zvířata se děti sta-
rají, které je jejich nejoblíbe-
nější? To už vysvětlí vedoucí
kroužku Naděžda Vybíralová.

„Dům dětí a mládeže Vyškov
vlastní šest koní, máme také
zakrslé králíky, kočky, morča-
ta, osmáky degu nebo andulky.
Děti zajímá jak péče o zvířata,
která mohou mít doma, tak
o zvířata, o která se staráme
v zooparku. Tam mají naše nej-
větší sympatie malí poníci.
S dětmi si povídáme, odkud zví-
řata pocházejí, co jedí, jak je
mohou ochočit, jak o ně pečovat
a vždycky přidáme i nějakou
zajímavost,“ láká další zájemce
Vybíralová.

Díky podobnosti učiva je spo-
jený 1. a 2. ročník v jedné třídě
a 3.–5. ročník ve třídě druhé.
Nadaný žák nižšího ročníku tak
může sledovat po vykonání své
práce, učivo starších spolužáků
a to ho motivuje k vlastnímu
vzdělávání. Naopak žáci z vyš -
ších ročníků si učivo opakují
společně s mladšími a to zase
vede k upevňování jejich vědo-
mostí. Na těchto základech se
pak dětem lépe „staví“. Naši
absolventi bývají na vyšších
stupních úspěšnými řešiteli
olympiád a jejich fotografie
můžeme vidět na tabulích cti. 

Díky nižšímu počtu dětí ve
třídách se můžou učitelky
opravdu individuálně věnovat
jednotlivým žákům a jejich
potřebám. S dětmi otevřeně
komunikují aznají jejich koníč-
ky a záliby, ale i jejich „strašá-
ky“. Děti se tak do školy nechodí
pouze učit, ale také si jen popo-
vídat. Zkusit si různé životní
situace, které se simulují
v některých hodinách. Kvůli
tomu také spolupracuje škola
s Policií ČR a s Českým červe-
ným křížem – první pomoc
a prevence úrazů. Zapojila se
také do projektu Recyklohraní,
kde se děti učí třídit odpad
a zároveň rozšiřují své znalosti
o ekologii. 

Od druhé třídy mají žáci dvě
hodiny anglického jazyka, který
se jim snažíme přiblížit pomocí
her, písní a anglických pohádek
a říkadel. 

Děti se od října mohou při-
hlásit do odpoledních krouž-
ků – Tvoření, hra na zobcovou

flétnu nebo Zpěváček. Vedení
těchto kroužků je zdarma –
rodiče si uhradí pouze částku
za spotřebovaný výtvarný
materiál.

Výhodou naší školy je také
blízkost zahrady, kterou využí-
váme podle počasí co nejčastěji.
Děti tam mají kromě TV také
některé hodiny praktických
činností, hudební a výtvarné
výchovy. O velkých přestávkách
se tam mohou děti protáhnout,
nasvačit a zahrát kratší hry. 

Naše třídy jsou moderně
vybaveny. V obou třídách je
inter aktivní tabule s propoje-
ním na internet a nové počítače
s výukovými programy, které
žáci využívají v hodinách
i o přestávkách. Většina dětí si
ale stejně chce pohrát i s legem,
stavebnicemi a kostkami, které
jsou ve třídě spolu s hracími

koberci.
Samozřejmě se naplněnost

školy nevyhýbá výkyvům, kopí-
rujícím demografickou křivku,
navazuje na problémy rodičů
apodléhá nesmyslným trendům
preference městských škol i za
cenu trápení prvňáčků dojíždě-
ním.

Z důvodů zpříjemnění pro-
středí a co nejlepší péče o děti
obec Rostěnice-Zvonovice in -
vestovala v posledních letech
do interaktivních tabulí (zkuste
je najít na 1. stupni v jiných ško-
lách), na škole byla vyměněna
okna a rekonstrukcí prošlo
sociální zařízení. Obec plánuje
rekonstrukci jídelny. 

Pro zkvalitnění pobytu dětí
ve škole má vedení obce záměr
otevřít školní družinu v případě
zájmu rodičů. Obec mimo jiné
také zvažuje finanční příspěvek
při nástupu dítěte do první tří-
dy jako podporu rodičům pro
vybavení prvňáčka či jako kom-
penzaci jízdného pro děti
z okolních obcí. Zvažuje i jiné
bonusy pro rodiče dětí, navště-
vujících ZŠ.

Nevěříte, že je to pravda? Přijď -
te se podívat! Kolektiv učitelek ZŠ
vám kdykoliv školu ukáže, umožní
vám i nahlédnout do výuky.

Malotřídka? Proč ne!
ZŠ v Rostěnicích je malá vesnická škola, překvapující úrovní

technického vybavení a zázemí pro děti. Podívejte se, jak to ve
škole chodí:

Základní škola Rostěnice-Zvonovice pracuje podle vzdělávacího
plánu s názvem „Jsme na jedné lodi“. Tímto mottem se také ve
škole řídí při jednání s žáky, jejich rodiči i s hosty. 

V souladu se zákony č.1/1993
Sb., č.128/2000 Sb., č.565/1990
Sb. zavádí město Vyškov kaž-
doročně formou obecně závaz-
né vyhlášky místní poplatek za
provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Novelou
zákona č. 174/2012 Sb., která
nabyla účinnosti 1. 7. 2012,
došlo u poplatku k určitým
změnám, v jejichž důsledku je
možné o výši poplatku disku-
tovat a případně i výši měnit.

Zákonem stanovená sazba má
dvě části. První, paušální částka,
může dosáhnout výše až 250 Kč
za osobu a rok, druhá může ze
zákona činit až 750 Kč za osobu
a rok a je stanovena na základě
skutečných nákladů obce
na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu předcho-
zího kalendářního roku. Ve Vyš-
kově tyto náklady v roce 2011
činily 420,61Kč na osobu (maxi-

mální výše druhé částky by tedy
byla po zaokrouhlení 421 Kč).

Rada města Vyškova na svém
zasedání dne 5. 11. 2012 dopo-
ručila Zastupitelstvu města
Vyškova stanovit výši poplat-
ku pro rok 2013 na 580 Kč
a Zastupitelstvo města 19. 11.
2012 tuto částku schválilo.
Vzhledem ke skutečnosti, že
v letech 2010–2012 byla výše
poplatku 500 Kč, jde tedy
o navýšení o 80 Kč na osobu
a rok.

Ani po tomto zvýšení však
místní poplatek nepokryje sku-
tečné náklady, které jsou s pro-
vozem systému spojeny. Rozdíl,
který činí minimálně 19,25 Kč
na osobu v případě, že všichni
poplatníci částku zaplatí, hradí
město ze svého rozpočtu.

V uplynulém roce nabídlo
město Vyškov občanům města
v odpadovém hospodářství jako
další službu svoz tříděného
bioodpadu.

Poplatek za svoz a nakládání
s komunálním odpadem se mění

Vyškov – Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se mění. Nárůst ovšem není nijak dramatický. Za tuto
službu zaplatí občan v roce 2012 580 Kč.

Oblastní charita Vyškov informuje
Vánoční balíčky pro děti na Ukrajinu

I letos se Oblastní charita Vyš-
kov připojuje k projektu Arcidie-
cézní charity Olomouc – Vánoční
balíčky pro děti na Ukrajinu.
V případě, že se jednotlivci nebo
rodiny rozhodnou připravit
vánoční balíček, nahlásí svůj
zájem na Oblastní charitě Vyškov,
která jim přidělí konkrétní dítě.
Jedná se o jednorázové osobní
obdarování, ze kterého nevyplývá
žádný dlouhodobý závazek ani
pro jednu ze stran. Každý balíček
je vhodné zabalit do vánočního
papíru a opatřit jménem a pří-
jmením dítěte, pro které je balíček
určen (pokud možno azbukou).

Balíček musí obsahovat pouze
nové věci, např. oblečení, školní
potřeby, hračky, sladkosti v ori-
ginálních obalech a přání v ceno-
vé hodnotě cca 1000 Kč
(+/–100 Kč). Připravené balíčky
dopravte nejpozději do 12. 12.
2012 do kanceláře Oblastní cha-
rity Vyškov, Morávkova 745/1a,
Vyškov-Dědice, nebo osobně do
13. 12. 2012 na Arcidiecézní cha-
ritu Olomouc, Křížkovského 6.
Následně poputují balíčky na
Ukrajinu na místo určení tak, aby
tyto děti dostaly dárky včas
(Vánoce na Ukrajině začínají
6. 1.).

ZUMBA S MÍŠOU
Zumba s Míšou – pondělí

19.00 Rostěnice, úterý 18.00
Račice, čtvrtek 18.30 Bukovin-
ka. Více informací na
www.zumbasmisou.wbs.cz

Chtěla bych všechny přízniv-
ce zumby pozvat na pravidelné
hodiny, které probíhají každý

čtvrtek od 17.30 do 18.30
v Drnovicích v tělocvičně Kul-
turního domu a každý pátek
v Moravských Málkovicích
také od 17.30 do 18.30 v tělo-
cvičně Dělnického domu.Více
info na www.zumba.hu.cz.
Budu se těšit na hodině.

CVIČENÍ MAMINEK (TATÍNKŮ) S DĚTMI
DDM Vyškov zve děti a rodiče

na společné cvičení každý pátek
od 9.30 do 11. 30 hodin v budově
DDM. Jste srdečně zváni.

POZVÁNKA NA AEROBIC
Aerobic z PDA přemístěn na

ZŠ Letní Pole. Každé úterý
a čtvrtek v 19.30 hodin. Začí-
náme od 4. 9. 2012. Iveta Ryšán-
ková

POZVÁNKA NA KALANETIKU
Cvičení kalanetiky je pře-

stěhováno z PDA na ZŠ Letní
Pole ve Vyškově. Cvičí se
v pondělí od 19 do 20 hodin
a ve čtvrtek od 18.30 do 19.30
hodin. Začátek 3. 9. Vstupné
30 Kč.

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT 
Step AE, bodyform – cvičení

s činkami, overbaly, fitbally.
Sokolovna, ul. Tyršova, Vyš-

kov.
Po 19.00–20.00 hod.
St 18.30–19.30 hod.
Zdeňka Sohrová, www.aero-

cvik.wgz.cz

AQUA AEROBIC
Na krytém bazéně v Bučovi-

cích, každé úterý od
18.30–19.30 hod. opět pod vede-
ním instruktorky Aleny Marco-
ne.


