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OZNAMOVATEL
KOupíM

� Koupím GARÁŽ ve Žďáře n. S. Tel.: 
777 253 065

� Koupím škrdlovické hutní sklo. Vázy, 
mísy a jiné druhy. I celé komplety. Platba v 

hotovosti. Tel. 704 787 323

pRODÁM

� Prodám dvougenerační RD ve velké 
Losenici. NEVOLAT RK. Tel: 773 063 111

Angličtina a němčina

� 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 služba, 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

Cvičení

� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínící techniky, včetně venkov.rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
Tel.608 111 995  www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby Tiskárny

� UHLOPARK KŘESŤAN - rozvoz 
kvalitního bílinského uhlí OŘ2, OŘ1, KO a 
německých briket za nejnižší ceny v okolí 
Žďáru n. S. Skládání až do vzdálenosti 7 m 
a výšky 2 m. Přistavení kontejneru, prodej 
písků a kameniva, autodoprava. 
Tel. 733 536 004, 
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz, 
www.krestan-uhli-sterky-pisky.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

Zahradnictví
� Zahradnictví u Chlubnů nabízí: sadbu 
zeleniny a květin, bylinky, trvalky,
skalničky, okrasné stromy a keře, sadbu 
jahod, zeminu, rašelinu, hnojiva a 
postřiky.
Otevřeno 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

Případy související s houbařením řeší 
policisté na Vysočině každé léto. 

My Češi jsme národem houbařů a od 
našeho koníčka nás jen tak něco neod-
radí. Ale při návštěvě lesa bychom 
měli počítat s určitými riziky a dodržo-
vat důležité zásady. Více po zkušenos-
tech uvádí nprap. David Linhart, vrchní 
inspektor Krajského ředitelství Policie 
kraje Vysočina.

Řidiči, kteří na houby přijedou autem, 
si musí dle policisty uvědomit, že vjezd 
a parkování vozidel v lese je zakázáno 
lesním zákonem. Mnozí totiž zaparkují 
přímo před vjezdem na pozemní komu-
nikaci z polní nebo lesní cesty či z místa 
ležícího mimo komunikaci. „Tímto se ale 
dopouští protiprávního jednání, a to pře-

stupku proti bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu, za který policisté mohou na 
místě v příkazním řízení uložit pokutu do 
výše dvou tisíc korun,“ upozorňuje nprap. 
Linhart. 

Možnosti postihu se vystavují i řidiči, 
kteří poruší zákaz vjezdu do lesa. „V tom-
to případě ale přestupek řeší správní orgán, 
který přestupci může ve správním řízení 
uložit sankci ještě vyšší,“ upozorňuje.

Když už tedy nalezneme vhodné mís-
to k parkování, je velice důležité naše 
auto řádně zajistit, a to jak proti krá-
deži, tak i proti pohybu. „Zejména je 
zapotřebí zkontrolovat, zda jsou dovřená 
okna, zajistit vozidlo mechanickými bez-
pečnostními prvky, pokud je jimi vybave-
no, a zkontrolovat obsah cenností, které 

v žádném případě nenecháváme ve vozi-
dle,“ radí nprap. Linhart. Takto odsta-
vená a zdánlivě opuštěná vozidla prý 
bývají častým terčem zlodějů. Nedá-
vejme jim proto sebemenší příležitost, 
aby nás okradli. 

Policisté také během houbařské sezó-
ně velmi často pátrají po osobách, které 
při sbírání hub zabloudily. Podobným 
situacím lze předcházet dodržením 
níže uvedených jednoduchých zásad. 
Jak policista říká, není důležité 
množství nasbíraných hub, ale aby-
chom se z výpravy do lesa v pořád-
ku vrátili domů. Dodržením pravidel 
si vytvoříme podmínky, že v případě 
jakékoliv nepříjemné události se nám 
včas dostane potřebné pomoci.

� Houby sbíráme jen na místech, 
která dobře známe. V neznámém lese se 
snažíme zapamatovat orientační body, 
podle nichž snadněji najdeme cestu 
zpět.

� Máme plně funkční a nabitý mobil-
ní telefon. Pokud se ztratíme nebo zra-
níme, můžeme si přivolat pomoc.

� Informujeme rodinu či známé, že 
jdeme na houby a přibližně kam.

� Pokud trpíme nemocí nebo alergií, 
máme u sebe potřebné léky.

� Nezapomeneme ochranné pro-
středky, které nám mohou zachránit 
život, např. spreje pro astmatiky a také 
repelenty. Klíšťata jsou letos velmi aktiv-
ní.  -lko-

Houbařská sezóna očima policistů


