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Žďárské noviny

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

Klimatizace

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

� 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

� 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

Žaluzie

Služby

� 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

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

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: vánoční 
stromky a dekorace vč. adventních věnců, 
jedlové a smrkové větve. Stále nabízíme 
smuteční dekorace a zpracování návrhů 
zahrad.

Otevřeno Po – So od 7,30 do setmění,, 
tel. 607 285 194, 724 960 317, www.
uchlubnu.cz

OZNAMOVATEL

SEZNÁMENÍ

� MLADĚ vypadající čtyřicátník hledá 
touto cestou holku či ženu bez závazků, 
bezdětnou, se zájmy o sport, cestování, 
vaření, může být i duchovně založená 
se smyslem pro humor, ve věku 25 - 40 
let. Skromné povahy a štíhlé až střední 
postavy. SMS: 725 326 965

Biopopelnice v zimě
Pro vývoz biopopelnic v prosinci město naplánovalo tyto termíny: 14. – 

15. 12. a 28. – 29. 12. 2021. Překážkou k realizaci může být mráz a vydat-
né sněžení v tyto dny. Přimrzlý odpad totiž nelze vysypat a spíš by došlo k 
poškození sběrné nádoby. V lednu budou biopopelnice vyvezeny jen jednou, 
a to mezi 18. a 19. 1. 2022. Více na webu města. -lko-


