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Služby
Angličtina a němčina
� Skupinové a individuální kurzy
anglického a německého jazyka všech
pokročilostí. Příprava na maturitu
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy zahajujeme 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

Geodetické práce
� 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
� 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.

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

OZNAMOVATEL
KOUPÍM
� Koupím škrdlovické sklo - vázy
mísy tácy a jiné zajímavé druhy i celé
komplety. Rychlé a slušné jednání
platba v hotovosti. Tel.: 704787323

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721
469 234

� Koupím obrazy malířů: Němec,
Zezula, Kosinka, Emler, Hanych,
Sodomka, Lukášek, Macoun, Porš,
Jambor, Fiala, Bubeníček, Panuška,
Kaván a dalších. Tel: 603 294 594 5,6,7

Malíři
� 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

ŽN - KVĚTEN 2021

Astrologické okénko
na květen 2021

� 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

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

Opravy střech
� Opravy střech, komínů, okapů,
nátěry, výmaz hřebenáčů, rozpočet
zdarma. Tel.: 736 649 470

Prodej pevných paliv
� UHLOPARK WOLF - 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

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

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

Zahradnictví
� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: růže,
okrasné stromky a keře, borůvky, sadbu,
zeleniny, voskovky a balkonové květiny.
Vypracujeme projekty a realizace zahrad.
Otevřeno 7,30-17,30, tel. 607 285 194,
724 960 317, www.uchlubnu.cz

Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Období Býka
V pondělí 19. dubna nám Slunce
vstoupilo do znamení Býka. Je to
znamení pevné a ukazuje na období, v němž začíná příroda kvést, a
my tak můžeme obdivovat její krásy.
Vše se najednou zdá být barevné, plné a živé. Všude je slyšet zpěv
ptáků a jaro nabývá své nejkrásnější podoby. Člověk je součástí této scenérie a cítí se být silný. Také
naše zahrada začíná vzkvétat a my
z ní začínáme mít radost.
Člověk narozený ve znamení
Býka je velmi silný, tvrdohlavý a
umíněný, ale také má smysl pro
krásu a symetrii.
Muži – Býci bývají často technicky nadaní a mají úžasné nápady,
které jim mohou ostatní znamení jen závidět, proto často pracují v praktických profesích, v nichž
mohou svůj talent a zručnost
uplatnit. Někteří jsou vynálezci,
jiní experti přes moderní technologie nebo zahradníci. Býk zkrátka
potřebuje vidět výsledky své práce
a vynaloží veškerou energii na to,
aby byl výsledek perfektní.
Muži - Býci mají také rádi své

pohodlí a domov, ale co nejvíce
milují, je dobré jídlo. Proto bývají často statnější postavy a mívají
ohromnou sílu.
Ženy – Býci bývají velmi krásné
(vždyť se narodily v nejkrásnějším ročním období), milují květiny, mají estetické nadání a umí
vykouzlit útulný domov. Milují
svou rodinu, pro kterou se obětují.
Býci mají citlivý krk a krční páteř,
ženy by se pak měly zaměřit více
na štítnou žlázu a uzliny na krku.
Mohou také trpět na bolesti hlavy
nebo i potíže s močovými cestami.
Velmi jim pomůže pobyt na čerstvém vzduchu nebo na zahrádce,
a samozřejmě objetí milovaného
člověka. Pro něj udělají všechno na
světě!
Býci, kteří jsou narození mezi
20. - 30. dubnem, si poslední
roky prochází velkými změnami a
ostatní Býky to čeká v následujících letech. Tyto změny se budou
týkat především zaměstnání, uzavírání minulosti a hledání vlastního životního zaměření. Změny se
zřejmě dotknou i jejich citového
života, ale není se čeho bát. Vše jistě dobře dopadne!
Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková
www.luciepolakova.cz

Senioři žďárského pointu se aktivně činí
Žďárský Senior point se rychle
zabydlil v Knihovně Matěje Josefa
Sychry.
Ještě koncem loňského roku visel
nad existencí obou pointů velký otazník. Nakonec Family a Senior point
získaly přislíbenou krajskou dotaci. V
rámci nové soutěže se ale tyto kontaktní kluby přátelské rodinám a seniorům
administrativně rozdělily.
Family point zůstal na původním
působišti RC Srdíčko na polikliniky, Senior point se od března činí v
knihovně.
Jak informuje místostarostka pro
sociální oblast Romana Bělohlávková
(KDU-ČSL), radní si nyní zjišťovali,
jak je nové kontaktní místo v knihov-

ně seniory přijímáno.
„Doba je stále složitá a v oblasti Žďárska je situace s výskytem koronaviru
výrazně horší než byla před měsícem.
Přesto bylo milým překvapením, že senioři nové místo přijali velmi rychle a dobře,“ informuje místostarostka s tím, že
point v prvním měsíci využilo nebo
kontaktovalo k 80 seniorů.
Oceňuje, že knihovna má z minulosti v práci se seniory velké zkušenosti a
má na co navazovat. „Chci také poděkovat pracovnicím RC Srdíčko za jejich
velice vstřícnou a hezkou spolupráci a
plynulý přenos potřebných informací nynějšímu provozovateli Senior pointu,“
vzkazuje Romana Bělohlávková. Zajímavým postřehem je pro radní zdat-

nost seniorů v on-line prostředí. To se
ukázalo v jejich velké návštěvnosti při
on-line přednáškách knihovny, kde
historici regionálního muzea v době
pandemie začali alespoň na dálku přibližovat zajímavosti kolem městského
znaku a dějin lidské přítomnosti na
Žďársku. Cestovatelka zase posluchače zabavila virtuální cestou po krásách
Norska.
„Vypadá to, že naši senioři jsou opravdu v on-line prostředí zdatní, takže ředitel knihovny Roman Kratochvíl plánuje
na květen další tři on-linové přednášky,“
uvádí místostarostka.
Odpovědnou pracovnicí pro fungování Senior pointu v knihovně je
nově Kateřina Hošková a každý den

bývá v pointu dvě hodiny přítomna i
sociální pracovnice z neziskové organizace Popálky (pomáhá popáleným
lidem vyrovnat se s důsledky úrazu).
Seniorům může odbornice poradit v
různých tíživých situacích.
Členové Senior pointu pomoc pouze nepřijímají, ale také ji poskytují.
Nabízí třeba pomoc při registraci na
očkování proti covidu-19. Za tímto
účelem jsou v knihovně k dispozici v úterý a čtvrtek, vždy od 9 do 11
hodin.
Senioři také pomohou s vyplněním
elektronického formuláře Sčítání lidu.
Stačí si domluvit termín na e-mailu:
seniorpoint@knihzdar.cz nebo mobilu: 778 744 114.
-lko-

