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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

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

Malíři
� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré
malířské a natěračské práce,nátěry fasád.
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

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

OZNAMOVATEL

Zahradnictví

KOUPÍM

� Zahradnictví u Chlubnů přeje všem
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce
2022.
S novým slunkem se těšíme na další
setkání.

� Sběratel koupí staré automobily

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

sloupovou vrtačku, hoblovku s
protahem.Tel.: 733 502 674

a motocykly i jejich díly - motory atd.
Tel.: 736 649 470

� Traktor Zetor jakýkoliv stav,

� Pásový traktor, šlapacího Moskviče,

Žaluzie

moped Babetta, Stadion, Jawetta.
Tel.: 704 575 305

� 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

Recyklací bazénové vody ušetří
Technologickým projektem roku,
k němuž se město Žďár nad Sázavou
a jeho příspěvková organizace Sportis chystají v roce 2022, je Recyklace vody v Relaxačním centru za ZŠ
Švermova.
Cílem jsou úspory nejen na spotřebovanou vodu v bazénech, ale i
energií na její ohřev. Současně totiž
bazénové vody prochází pracími filtry a bez dalšího ekonomického
využití se vypouští do kanalizace
v objemu 50 m3. Přitom mají ještě
teplotu 28 °C.
„Čerstvá“ voda dopouštěná z
vodovodního řadu má kolem 14 °C,
takže její ohřev na provozní teplotu v bazénech je dost energeticky a
finančně náročný.
„To je podle mne, s trochou nadsázky, ekonomický a ekologický zločin.
Recyklace by měla probíhat ze 70 %
objemu doposud vypouštěné vody,“
uvádí starosta města Martin Mrkos
(Žďár-ŽM)S novou technologií se tak může
denně zachránit a znovu využít až
35 m3 vody. Měla by se vracet do
bazénu v téměř stejné teplotě.
„Při počtu provozních 350 dnů a
vynásobení 35 kubíky dostaneme
12.250 m3 vody. Objem všech relaxačních bazénů v centru činí 620 m3
vody. Takže až 20 těchto všech bazénů se zachrání ročně,“ připodobňuje
starosta.
Ekologický přínos projektu je
nepochybný. Organizaci Sportis a
městu ušetří nemalé peníze. Autoři

ŽN - LEDEN 2022

ŽĎÁRSKÉ Relaxační centrum dostane úspornou technologii čištění vody.
Foto: archiv Sportis, p. o.
návrhu však kvůli loňskému uzavření Relaxačního centra v době covidového lockdownu museli vycházet
z čísel posledního provozně „normálního“ roku 2019.
Tehdy Relaxační centrum jen za
energie zaplatilo 7,4 mil. Kč. (1,5
mil. za elektřinu, 2,5 mil. za vodu a
3,5 mil. Kč za teplo). Při dnešním
růstu cen by bylo vyčíslení úplně
jiné.
Město dlouho hledalo řešení, které by ekonomickou a ekologickou
zátěž Relaxačního centra snížilo a
našlo moderní technologii speciálními pracími filtry, takže recyklovaná odpadní voda bude moci být

v bazénech znovu využita.
Nová technologie může stát od 2,5
do 3,5 mil. Kč, záleží na výsledcích
výběrového řízení. Ale i tak by se
investice mohla vrátit do dvou let.
Do tří měsíců od podpisu smlouvy
s dodavatelem by měla být technologie instalována za provozu, takže
odstávka bazénů nebude nutná.
„Jde o systém membránových filtrů a
řazení několika stupňů pískových filtrací. Díky systému filtrů bude recyklovaná voda splňovat veškeré parametry dvou vyhlášek, definujících kvalitu
vody z hlediska hygieny pro použití ve
veřejných bazénech,“ informuje starosta.
-lko-

Řemeslníci
pro Moravu

I půl roku po řádění tornáda chybí v poničených obcích Hrušky a
Moravská Nová Ves řemeslníci, kteří by pomohli při opravách poškozených domů.
Zatímco dobrovolníci se činili v
prvních týdnech v odklízení sutin,
nyní jsou tu potřeba odborníci, a
těch je v kraji zoufalý nedostatek.
„Řemeslníci nejsou. Naši občané
potřebují co nejrychleji opravit střechy nad hlavou, stěny, podlahy, okna
a podobně. Ale hledání vhodné firmy i samotná rekonstrukce jsou kvůli
nedostatku odborných pracovníků velmi komplikované a zdlouhavé,“ uvedl
v listopadu místostarosta obce Hrušky Marek Babisz.
A tak s řešením přišel portál Nejřemeslníci.cz. Odborníci, kteří
chtějí své služby nabídnout na jihu
Moravy, naleznou poptávky od lidí z postižených obcí na speciální
stránce webu www.nejremeslnici.
cz/tornado, která byla vytvořena pro
tuto výzvu. Řemeslníci navíc uvidí
poptávky z postižených oblastí přednostně.
V poničených obcích jsou potřeba
hlavně stavaři, klempíři a další profese. „Jsme připraveni si řemeslníky
objednat, a za každou možnou prioritizaci v jejich nabitém programu budeme vděčni,“ uvedl starosta městyse
Moravská Nová ves Marek Košut.
Portál se v oblasti zprostředkování
řemeslných služeb pohybuje už přes
11 let a sdružuje přes 30.000 řemeslníků z různých oborů, včetně jejich
hodnocení od zákazníků.
-lko-

