
STRANA 15 Aktuality / Služby ŽN - LEDEN 2020

Angličtina a němčina

Renovace van

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad Sáz., Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 506, Dolní 
165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 732 207 
358, e-mail: gp.novak@seznam.cz
Geodetické práce pro katastr nemovitostí 
a pro výstavbu. Zaměřování pozemků a 
staveb, vytyčování hranic, podklady pro 
pro-jekty, zaměř. skut. provedení staveb.

Kamenictví

Geodetické práce

� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služby, úpravy a opravy oděvu.
Tel: 608 645 449 

Krejčovství 

� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré 
malířské a natěračské práce včetně úklidu. 
Nátěry fasád včetně lešení. Protipožární 
nátěry včetně atestu, drobné zednické 
práce.
www.malbest.estranky.cz

� Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár 
nad Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, 
nátěry. Malby včetně úklidu. Nátěry oken, 
střech, dveří, fasád. Drobné zednické a 
obkladačské práce. 
e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Malíři

� Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy kuchyní, 
nábytku, atyp. stavebně - truhlářských 
výrobků. Soustružení dřeva.
Žitná 20, Žďár nad Sáz. 5, tel: 607 574 
429, e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Truhlářství

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu  
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za- 
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.
Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár n.S. 
(HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 566 
620 261, www.systemy-jakosti.cz

� NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let Tel: 608 700 515, www.
renovacevany.eu

Cvičení

� Bednář Svatopluk, prodej – montáž 
- servis kompletního sortimentu stínící 
techniky včetně garážových vrat, sítí proti 
hmyzu a těsnění. 
Tel: 608 111 995,www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby

Zahradnictví

Tiskárny

� Zahradnictví u Chlubnů přeje všem 
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce 
2020. S novým slunkem se těšíme na další 
setkání.

� UHLOPARK KŘESŤAN rozváží kvalitní 
bílinské uhlí za nejnižší ceny v okolí Žďáru 
n.S.
Skládáme až do vzdálenosti 7 m a výšky 2 
m. www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz
Tel: 733 536 004,
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz

Prodej pevných paliv

� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

� Knihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 622 164, 607 778 
849, po-čt 8-15 hod.
Vazby diplomových prací, časopisů, 
zhotovení kronik, opravy starých knih. 
Paspartování a rámování obrazů.

Klimatizace

Knihařství

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy, obál-
ky, brožury, knihy, vizitky, samolepky, 
plakáty, pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba, číslo-
vání, perforace, knižní vazby. Diplomové 
práce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz

� Studio Formička, Horní 30, hotel Fit, 
Ždár n. Sáz.
Tvarování postavy, odbourávání tuku 
v podtlaku Vacushape, cvičení na 
rekondičních lavicích, celotělové zábaly, 
lymfodrenáže, solárium.
www.studioformicka.cz, 
tel. 566 626 130, 604 231 229
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Žďárské noviny

Ve Žďáře začala od ledna 2020 
platit nová obecně závazná vyhláš-
ka města o místním poplatku ze 
psů. Ten se ve Žďáře zvyšuje po 28 
letech.

Mezi zastupiteli města ke změně 
cen poplatků ze psů proběhla živá 
diskuze, k níž se v ŽN ještě vrátíme. 
Zde jsou ale hlavní informace.

V rodinném domě zaplatí nově 
majitel za prvního drženého psa 500 
Kč/rok (doposud to bylo 300 Kč) 
a za každého dalšího psa 1200 Kč 
(doposud to bylo 900 Kč/rok).

V domech s více jak dvěma byty, 
což jsou bytovky a obytné domy, 
bude nově majitel platit za prvního 
drženého psa 1200 Kč/rok (dopo-
sud 900 Kč) a za každého dalšího 
psa 2000 Kč/rok (stejné). 

V místních částech Stržanov, Rado-
nín, Mělkovice, Veselíčko a na samo-
tě Bartačky bude majitel platit za 
prvního psa 500 Kč/rok a za každé-
ho dalšího psa 1200 Kč/rok. Dopo-

sud platil 300 Kč/rok a nebyly rozli-
šeny žádné další kategorie.

V místě podnikání provozovny 
zaplatí podnikatel za prvního psa 
1000 Kč/rok a za každého dalšího 
psa 2000 Kč/rok. 

Ze zákona se nemění sazba pro 
občany starší 65 let. Ti budou i nadá-
le za prvního psa platit 200 Kč/rok a 
za každého dalšího psa 300 Kč/roč-
ně. Z celkového počtu majitelů psů 
tvoří lidé nad 65 let celých 40 %.

Poplatek nižší jak 500 Kč je splatný 
do 31. 3., vyšší poplatky si lze rozdě-
lit do dvou částek splatných do 31. 3. 
a 31. 8. kalendářního roku.

Od poplatku ze psů jsou osvobo-
zeni nevidomí držitelé psa či lidé 
závislí na pomoci druhých, držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P. Také chova-
telé cvičící doprovodné psy a držite-
lé cvičící psa pro Policii ČR, Měst-
skou policii či záchrannou brigádu 
kynologů. -lko-

Za psa zaplatíme více

Půldruhého tisíce hrobů na hřbi-
tově Jamská se týká zákaz klasické-
ho pohřbívání do země. Důvodem 
je výskyt podzemní vody a vzdu-
chových kapes, kvůli kterým nedo-
chází ke tlení ostatků.

Jedná se o II. a III. zónu, o kterou 
se hřbitov Jamská rozšiřoval zhru-
ba od 70. let. 20. století. Původ-
ně secesní areál byl otevřen v roce 
1910 a jeho nejstarší část, tzv. I. zó-
na obsahuje 11 řad hrobů. Zde lze i 
nadále pohřbívat do země. Obvyklá 
tlecí doba je od 20 do 30 let.

V novější části hřbitova byl pro-
blém řešen již v roce 2002, kdy měs-
to ve II. zóně stanovilo tlecí dobu 
na 40 let a ve III. zóně na 50 let. 
Ale jak se při praxi postupně ukáza-
lo, v uvedených místech nestačí na 
zetlení ostatků ani tak dlouhé etapy. 
Situace nemá řešení. V novější části 
hřbitova (od 12. řady) je tedy mož-
né pohřbívat už jen do hrobek, kte-
ré mají na rozdíl od hrobu vyzdě-
nou podzemní část, nejběžnější ale 
bude ukládání uren s popelem. 

Od ledna 2020 platí ve Žďáře 
upravený Řád veřejných pohře-
bišť (VP), kterým město reaguje na 
novelu zákona o pohřebnictví.

Před asi třemi lety přesoutěžilo 
nadlimitní zakázku na správu pohře-
bišť, zvítězila místní firma Santa-G. 
Ta spravuje tři městská pohřebiště: 
hřbitov v ulici Jamská, urnový háj v 
ul. Horní a nový hřbitov pod Zele-
nou horou.

Provozovatel má povinnost uvést 
řád VP do souladu s novelou záko-
na, úzce spolupracuje s hydrogeo-
logem, který posuzuje stav a kvalitu 

podloží žďárských hřbitovů.
„Všechny pozůstalé, kteří trvají na 

pohřbu do hrobu, budeme v jejich 
těžké situaci směřovat na hřbitov 
pod Zelenou horou,“ uvádí místosta-
rostka Ludmila Řezníčková (ANO 
2011) mající oblast komunálních 
služeb na starosti. Na novém hřbi-
tově jsou příznivé hydrogeologické 
podmínky a asi po 15 letech lze do 
stejného hrobu znovu pohřbívat. 

Pokud by se rodina rozhodla, 
že ostatky svých předků přemístí 
z Jamské na hřbitov pod Zelenou 
horou, je to dle Řezníčkové možné. 
„Existují na to postupy, které respek-
tují pietu. My jsme takto přemisťovali 
celý hřbitov z areálu poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého,“ připomíná. 
Faktem je, že přesun si musí rodina 
zaplatit. „Ale rozumím lidem. A oni 
naše důvody chápou. Řada z nich již 
přistupuje k pohřbu žehem, aby moh-
li být příbuzní spolu,“ dodává mís-
tostarostka. 

Úplnou novinkou Řádu veřej-
ných pohřebišť je právo rady města 
vyhlásit čestný hrob a cenný náhro-
bek. Rada tak může učinit na zákla-
dě prověřeného podnětu. 

Co z toho pro město vyplývá, při-
bližuje pro ŽN vedoucí odboru 
komunálních služeb Dana Wurze-
lová. Jak říká, cílem je, aby správce 
pohřebišť dle podkladů od města 
vedl seznam čestných hrobů a cen-
ných náhrobků. O ty se bude měs-
to na jeho náklady starat. „Uvedený 
seznam hrobů a náhrobků a rozsah 
péče o ně ještě radou města projedná-
ván nebyl, podklady jsou v přípravě,“ 
informuje D. Wurzelová. -lko-

Změnil se řád pohřebišť

SPORTOVNÍ HALA BOUCHALKY
So 18. 1. 9.00 a 11.30 Pelhřimov, Štoky (kraj. přebor – ml. žákyně)
So 18. 1. 10.00 a 13.00, Polná (krajský přebor – muži)

TĚLOCVIČNA ZŠ PALACHOVA
So 12. 1. 9.00 a 11.30 Bedřichov, Č. Řečice (kraj. přebor – st. žákyně)
So 18. 1. 10.00 a 13.00 Havl. Brod (krajský přebor – kadetky)
So 25. 1. 10.00 a 13.00 Bohemians Praha (2. liga – ženy)
So 25. 1. 10.00 a 13.00 Dvůr Králové (2. liga – muži)
Ne 26. 1. 10.00 a 13.00 Jihlava (krajský přebor – junioři)

Žďárský volejbal


