Pečujete o osobu se zdravotním postižením?
Pomůžeme vám!

RESTAURACE
HOTELU OLGA
Společnost TRASKO, a. s.
přijme do hlavního pracovního poměru:

Zborovská 45 Slavkov u Brna

klimatizované prostory
se 45 místy k sezení

ZEDNÍKA – „PARŤÁK, PŘEDÁK“
PRO BYTOVOU VÝSTAVBU
VE VYŠKOVĚ A OKOLÍ

vhodné místo pro
pořádání rodinných oslav,
karů i firemních večírků
Těšíme se na Vás!
737 871 623

Nábor do nováčků do fotbalu

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z.s., realizuje nový projekt
„Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti“.

Městský fotbalový klub Vyškov pořádá
nábor mladých fotbalistů,
chlapců i děvčat – ročníky 2012, 2013
Termín: úterý 26. 5. 2020 v 16:30 hodin
Místo:
městský fotbalový stadion „Za parkem“
Sraz před vchodem do vestibulu hlavní
tribuny. S sebou sportovní oděv a obuv!
Kontakt: vedoucí přípravek, p. Doležel,
tel.: 727 812 756

Projekt se zaměřuje na bezplatnou intenzivní podporu těch, kteří pečují o osobu se
zdravotním postižením. Jde o pomoc v oblasti právní i sociální, dále psychoterapeutické,
odlehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření kvalifikace apod.

Přijímáme objednávky na

Podrobnosti lze získat na e-mailu: pecujicibrno@nrzp.cz nebo na čísle: 739 579 782;
web: www.nrzp.cz
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Reg. č. projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144.

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
Akce:

sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

JÓGA POD ŠIRÝM NEBEM
Zámecká zahrada Vyškov, pravidelné lekce každé úterý
od 17.30 h, do konce srpna. Bez nutnosti rezervace.
Více informací FB. Follow YOGA – Vyškov.

bukové
brikety
Cena 4,70 Kč/kg
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Požadujeme:
Praxe v oboru
Odbornou zdatnost a samostatnost
Schopnost samostatného vedení kolektivu cca 10 lidí
Znalost a orientace v projektové dokumentaci
Zkušenosti se zakládáním staveb
Pečlivost, pracovitost
Řidičský průkaz sk. B
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Nabízíme:
Zázemí silné a stabilní firmy
Finanční ohodnocení na základě výsledků
Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
Dlouhodobou práci ve Vyškově a okolí
Benefity, po zapracování služební auto
Nástup možný ihned
V případě zájmu volejte: tel. 775 738 232,
nebo pište na e-mail: m.kuchticek@trasko.cz

DOPRAVNÍ SPOLEČNOST PŘIJME

řidiče skupiny C na solo auto do 12 t.
Požadujeme digitální kartu řidiče, profesní průkaz,
spolehlivost, znalost GPS.
Nabízíme dobré platové podmínky a zázemí stabilní firmy.

telefon:

605 918 024
Ivanovice na Hané
Dovoz podle dohody.

Telefon: 725 887 522

KULTURA VE VYŠKOVĚ ŽIJE! • KULTURA VE VYŠKOVĚ ŽIJE! • KULTURA VE VYŠKOVĚ ŽIJE!
7 atraktivních koncertů včetně Evy Urbanové s kapelou s projektem Druhá tvář
již za báječných 850 Kč pro dospělou osobu. ŠETŘETE S PŘENOSNOU ABONENTKOU

TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,
tel.: 777 738 203 hledá vhodného kandidáta na pozici

Milí abonenti a posluchači koncertů KPH ve Vyškově, děkujeme za Vaši podporu, kterou nám projevujete, a s radostí
oznamujeme zlepšení situace a termíny Vašich koncertů letošní sezony:

PROJEKTANT/ -TKA
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Ensemble Frizzante se přesune na neděli 23. 8. 2020 v 19 h do Hřbitovního kostela, Hřbitovní 356, Vyškov
PF Guitar Quartet se bude konat v pondělí 7. 9. 2020 v 19 h v Besedním domě, Vyškov
Radka Fišarová s doprovodem vystoupí ve středu 16. 9. 2020 v 19 h v Besedním domě, Vyškov
Program na další sezonu 2020–2021 včetně uvedených změn v té letošní najdete na www.hudbavyskov.cz.
Letošní abonenti mají možnost obnovení abonmá na svoje místa na 2 koncertech:
1) Ensemble Frizzante 23. 8. 2020 od 17.30 hodin ve Hřbitovním kostele (koncert začíná v 19 hodin)
2) PF Guitar Quartet 7. 9. 2020 od 17.30 hodin v Besedním domě (koncert začíná v 19 hodin)
Na těchto koncertech bude rovněž zahájen předprodej pro nové abonenty na neobsazená místa letošními abonenty (k dispozici 17 míst
od 5. do 10. řady). Od 9. 9. budou dána do prodeje všechna neobsazená místa a prodej bude probíhat výlučně v TIC.

POZOR AKCE!!! Pouze na koncertech 23. 8. a 7. 9. bude možnost pořídit abonmá se slevou 100 Kč na osobu.
(platí pouze pro abonmá pro 1 a 2 osoby, nevztahuje se na zlevněné abonmá)
Moc se na Vás těšíme.
Jiří Jahoda – houslista a dramaturg koncertního cyklu Kruhu přátel hudby
Kontakty: Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí č.1, 682 01 Vyškov, tel.: 517 301 312, e-mail: infocentrum@meuvyskov.cz,
rezervace on-line: www.mksvyskov.cz, www.hudbavyskov.cz

Zámecké valy jsou opravené. Návštěvníci se dočkali nového venkovního
prostoru, výtahu i nasvíceného zámku
Přístupné opravené zámecké valy, osvětlený zámek ze všech světových stran. Schodiště z parku do valů i výtah do prohlídkových tras
zámku. Jedny z nejnáročnějších oprav zámeckého areálu jsou u konce.
dy a výtah jsou však jen třešinPo dvou letech zámecké valy
kami na dortu, které jsou vidět.
opustili zedníci, aby zde mohli
To nejpodstatnější je uloženo
v budoucnu prodávat řemeslve zdech zámeckých valů
níci své výrobky, návštěvníci
a severní stěny vedoucí k bývalé
mohli pohodlně sejít z parku
vinárně. Historickému zdivu
k toaletám i do restaurační
totiž podle statiků dlouhodobě
zahrádky. Prostor bude přitom
hrozilo zřícení. Pro stavaře, ktepřístupný z obou stran –
rým hleděli pod ruce pracovníci
z Palackého náměstí, vedle
památkové péče, tak byly práce
infocentra i z vchodu do bývalé
velmi náročné. Kromě nových
zámecké vinárny.
cihel a kamenného materiálu
Díky projektu, který byl
máme na několik desetiletí
z velké části hrazen z evropa snad i staletí i další „nevidiských peněz, se také zámek stal
telné“ stavební prvky jako
jednou z mála památek svého
například mikropiloty,“ uvedl
druhu na jižní Moravě, která
starosta města Michal Boudný.
nabídne bezbariérový přístup
Ve valech tak například vznikdo nejkrásnějších zámeckých
la široká mlatová cesta, v níž jsou
prostor. Jedny z dveří v jižním
dodala místostarostka Marie
používat každý den. Provozních
zapuštěny elektrorozvaděče
ochozu na nádvoří ukrývají
Jedličková. Projekt odstartovat
nákladů zámku se přitom tato
vhodné pro pořádání nejrůznějmoderní výtah, který návštěvv květnu 2017 a byl ukončen
novinka díky nízké spotřebě
ších akcí.Vstup do kasemat zdoníky po domluvě vyveze do
v dubnu 2020.
výrazně nedotkne,“ dodala ředibí také nová vrata nebo zapušprvního patra zámku – do
telka zámku Eva Oubělická.
těná světla. Bezpečnější bude
severní chodby. Hendikepovaní
Jen o měsíc později – v květnu
Celkové náklady na projekt
i jižní cesta v parku, kde byly
lidé tak již kvůli prohlídce
2020 – pak bude dokončena další
dosáhly 56, 6 milionů korun.
dosázeny živé ploty. Díky novézámku nebo návštěvě koncertu
náročná investice. Po třech letech
Dotace z evropského fondu
mu systému osvětlení zámku se
nebudou muset zdolávat desítopustí zámecký park stavaři, kteIROP pokryla 85 % nákladů, 5 %
budou také návštěvníci lépe cítit
ky historických schodů.
ří opravovali poničenou barokní
nákladů financoval stát a 10 %
při nočních akcích. Horní parter
„Díky tomuto projektu si
zeď v délce téměř 400 metrů.
město. „Díky tříletému trvání
totiž bude možné nasvítit přílemůžeme užívat další rozměr
Součástí tohoto projektu je
projektu tato akce městský rozžitostně silnými světly. „Nové
našeho nádherného zámku.
i výstavba repliky čínského altápočet dramaticky nezatížila,“
LED technologie, které budeme
Osvětlení, mlatová cesta, schonu ve spodní části parku. (tz)

■ vytápění a rozvody chladu
■ alternativní zdroje energie (tepelná čerpadla)
■ řízené větrání (rekuperace)

■
■
■
■
■

Požadujeme:
VŠ nebo SPŠ stavebního směru
znalost PC a práce v ACAD
minimálně 1 rok praxe (není podmínkou)
komunikativnost a pracovní nasazení
loajalitu k firmě a časovou flexibilitu

■
■
■
■
■

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti
odborné vedení v počátečním období projektování
zajímavou práci a celoživotní vzdělávání
možnost odborného růstu
dobré finanční podmínky s ohledem na pracovní výkony
Máte-li zájem zúčastnit se výběrového řízení na tuto pozici,
zašlete prosím svůj profesní životopis na e-mailovou adresu:
m.reznicek@trasko.cz

