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OZNAMOVATEL
KOupíM

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.:721 469 

234. 

� Koupím byt 3+1 nebo 2+1 ve Žďáře nad 
Sázavou. Platím hned a hotově, nejsem 
realitní makléř. Seriozní jednání. Děkuji za 
vaše nabídky. Tel. 604 231 229

budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ODBORNÁ APLIKACE 

KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tálský mlýn pod hrází Pilské 
nádrže chce radnice pronajmout tak, 
aby fungoval jako celek. 

Stylový hotel s restaurací se nachá-
zí v přestavěném areálu původního 
mlýna v příměstské rekreační zóně u 
Pilské nádrže. Město areál vlastní od 
90. let 20. stol., hotel spravuje měst-
ská organizace Sportis a restauraci 
soukromá osoba. Rozdělené hospo-
dářství však nedělá dobrotu. 

Dle slov starosty Martina Mrko-
se (Žďár-ŽM) se v původně hote-
lové restauraci za posledních 10 let 
vystřídalo asi šest nájemců a městu 
je stále více jasné, že tento provozní 
model nebude fungovat. „Negativní 
recenze na restauraci napříč interne-
tem se podepisují na referencích a pro-
dejích hotelu. Klienta nezajímá, že jsou 
tu dva provozovatelé,“ uvádí starosta.

Oddělené provozy také neumož-
ňují nabízet provozní synergie, např. 
balíčky, polopenze či kulturní akce. 
„Bohužel vždy, když je na objektu více 
provozovatelů, vznikají nějaké třecí 
plochy,“ konstatuje Martin Mrkos.

Rada města došla u závěru, že měs-
to nemá podnikat v tak složitém 
komplexním a tvrdém byznysu jako 
je hotelnictví a restauratérství. Při-
stupuje tedy na pronájem Tálského 
mlýna jako celku. Při přípravě zámě-
ru využila radnice pomoci Asocia-
ce hotelů a restaurací ČR. „Od toho-
to profesního sdružení jsme kromě 
rad získali i data za srovnatelné hote-
ly a penziony v ČR. To nám pomoh-
lo nastavit realizovatelné podmínky 
záměru,“ uvádí starosta.

Záměr města poběží do konce 
března. V nastavených podmínkách 
si město říká o minimální pachtovné 
80 tis. Kč /měsíc. Požaduje mj., aby 
restaurace byla provozována jako 

hotelová, s přístupem veřejnosti. 
Současní zaměstnanci hotelu dle sta-
rosty nebudou propuštěni. „Plusový-
mi body v soutěži je, že budoucí provo-
zovatel stávající pracovníky převezme,“ 
uvádí Mrkos. Provozovatel také do 
města získá pětiletou jistotu na roz-
jetí byznysu. „Máme ideu, že nový 
nájemce bude Tálský mlýn provozovat 
od 1. května, kdy zde začíná turistická 
sezóna,“ říká starosta. 

Hotel Tálský mlýn má 18 pokojů 
a jeho obsazenost za rok 2018 čini-
la 62 %. Po odečtení investic se jeho 
hospodářský výsledek pohybuje v 
tzv. černé nule (zisk ani ztráta). 

Pokud se městu podaří záměr 
úspěšně zrealizovat, formu vlast-
nictví objektu bude vykonávat přes 
pronájem a inkasovaných 960 tisíc 
korun ročně chce dále investovat.

Investice do areálu probíhají dle 
starosty kontinuálně.

Např. v roce 2015 byly opraveny 
a natřeny střechy areálu a opraven 
nábytek restaurace, v letech 2016 
a 2017 dostal hotel nové koberce, 
opravou prošla klimatizace a kana-
lizace. V roce 2018 byla očištěna 
fasáda od mechů, na dvoře polože-
na zámková dlažba, pročištěny svo-
dy a okapy, opraveny komíny. Loni 
byl opraven altán a čerpací stanice 
splaškové kanalizace. V roce 2020 
opět dojde na opravy a nátěry všech 
střech.

Druhému městskému hotelu Mora-
va v Horní ulici se dle starosty daří 
výborně. Má charakter hotelové uby-
tovny a hlavní klientelu zde tvoří 
zahraniční dělníci, dočasní pracovní-
ci či obchodní cestující. „Obsazenost 
hotelu je přes 90 %. I sem město investu-
je. Loni jsme zrekonstruovali sociálky,“ 
uzavírá starosta Žďáru n. S. -lko-

Tálskému mlýnu chce město 
vrátit bývalý věhlas

Podnapilí bezdomovci
Sídliště Žďár 3 nyní prožívá nárazo-

vě problémy s bezdomovci, kteří se 
stahují na autobusové zastávky. Měst-
ská policie (MP) se je snaží z frekven-
tovaných míst opakovaně vykazovat. 

Přitom Žďár má ve stejné čtvr-
ti azylovou ubytovnu, v níž lidé bez 
přístřeší najdou zázemí. Ubytovaní 
se však musí podřídit stanoveným 
pravidlům, včetně abstinence. Zato 
jsou v teple s hygienickým zázemím 
a mohou využít odbornou pomoc 
k řešení osobní situace. Řadě lidí 
v těžké situaci se tak již podařilo vrá-
tit do normálního života. 

„V azylové ubytovně je současně asi 
20 lidí bez domova a stejný počet jich 
máme tzv. na pohybu po městě a v 
okolí,“ informuje vedoucí MP Mar-
tin Kunc s tím, že 80 % bezdomov-
ců není žďárských. Do našeho města 
nějak docestovali a už tu zůstali. 

Jak vedoucí MP uvádí, přibyl tu 
další problémový bezdomovec, proti 
kterému strážníci opakovaně zakro-
čují. „V extrémně podnapilém stavu 
tropí výtržnosti, např. na nádraží. Při 
dechové zkoušce jsme mu naměřili 3,8 
promile alkoholu a hlídkou MP byl 
převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici. Příště byl jeho stav ještě horší a 
musel k ošetření do nemocnice,“ infor-
muje Kunc.

Mnohé z nás asi napadne, kdo hra-
dí zásahy a pobyt na záchytce. Jak 
Martin Kunc informuje, přenocová-
ní na záchytce v Jihlavě stojí 4500 Kč. 
Protialkoholní záchytná stanice pro 
Kraj Vysočina patří pod Služby měs-
ta Jihlavy a poplatek si vymáhá sama. 
Zásah žďárských strážníků hradí naše 
město do chvíle, než zajištěného pod-
napilého převezou na záchytku. 

Jisté však je, že záchytka se potýká 
s vysokými nedobytnými pohledáv-
kami. „Když před několika lety došlo k 
reorganizaci záchytky z krajské nemoc-
nice pod jihlavský magistrát, tak nedo-
bytnost činila kolem 90 %,“ informuje 
Martin Kunc. 

Vzpomíná, jak MP asi před pěti 
lety opakovaně řešila podnapilou 
bezdomovkyni. „Když jsme ji tehdy 
kolem Nového roku vezli na záchyt-
ku, byl to již její padesátý pobyt,“ říká 
Kunc. Počtáři rychle dojdou k částce 
250 tisíc Kč, které žena za pobyty na 
záchytce promarnila. 

Zatímco během celého roku 2019 
MP provedla 18 záchytů opilců, do 
poloviny letošního ledna již vezla na 
jihlavskou záchytku opilce dvakrát. 
„Horší to bude na jaře, až se bezdo-
movci začnou do Žďáru vracet,“ oče-
kává po zkušenostech vedoucí Kunc. 
 -lko-

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 
projekty, 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

Tiskárny

� 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

Klimatizace

� 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


