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roznášeno 
do domácností  
ve 180 obcích 

jihozápadní Moravy

19.200 ks 
výtisků

e-mail: zahradnitechnikafucik@seznam.cz           www.zahradnitechnika.prodejce.cz

ZAHRADNÍ TECHNIKA 
Václav Fučík 

Na Podolí 130

675 31 Jemnice Mobil: 607 279 706

PRODEJ A OPRAVY

Příjemné prožití vánočních 
svát ků a šťast ný 
nový rok 
našim milým 
zá kaz ní kům 
přeje fi rma 

      Václav Fučíkčíkíkk

www.kb-uhli.cz Tel.:  515 258 157 
  603 524 066

Rozvoz i v sobotu

KVALITNÍ 
SUCHÉ UHLÍ

Možnost úklidu pásem
Nad 40q množstevní sleva 

A K C E
d o  3 1 .  3 .  2 0 1 2

Uvidíte v soukromém 
„Muzeu zem d lství Slup – Oleksovi ky“, 
které bude slavnostn  otev eno o ned li velikono ní 

dne 8. 4. 2012  ve 14 hodin 
v Oleksovi kách p. 190.

P IJMEME

Nástup možný ihned.

VYUŽIJTE POSLEDNÍ ŠANCI!
VĚRNOST až 60.000 Kč

H L E D Á M

 
606 120 440.

Skladujeme 
pod st echounakoupíte u K&B, s.r.o.

Děkujeme našim zákazníkům 
za projevenou důvěru a přejeme 
Vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti
v novém roce 2014

pojištění „od A do Z“    vklad s garancí zisku     zajištěné daně     úvěry    pomoc poškozeným po nehodě

V OBORU PRACUJEME 

VÍCE NEŽ 20 ROKŮ !

SPRÁVNÝ ČAS NAVŠTÍVIT NÁS A ZAČÍT VYUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY !

KANCELÁŘE - CENTRÁLA: TELČ,  Křížova 65, tel. 567 243 522; PO, ST 8 - 18 hod; ÚT, ČT - 8 - 16 hod.

POBOČKY: JIHLAVA, Žižkova 15 (Dělňák) TŘEŠŤ, Fritzova 273/18 tel: 606 237 655, 723 072 914

TIŠNOV, nám. 28. října č. 27;  tel: 608 532 567

MOBILNÍ ZÁSTUPCI: J. HRADEC, tel: 608 378 737; V. MEZIŘÍČÍ, tel:608 532 567; 

ŽĎÁR N. SÁZAVOU, tel:607 973 315; SLANÝ, tel:605 251 379;

SLAVONICE, tel:702 477 588; JIHLAVA, tel:702 573 557; KAMENICE N. LIPOU, tel:728 077 929

Jsme nezávislá makléřská fi rma. Podrobné info. na www.kkmakler.cz
Pod „jednou střechou“ sjednáváme produkty těchto společností !

Pojišťovna Vám zdražila? Připadá Vám, že platíte vysoké pojistné? Nejste spokojeni se služba-

mi pojišťovny nebo poradce? Potřebujete pojistit vozidlo, dům, rodinu, sebe, fi rmu,…...?

Těšíme se na Vaši návštěvu

Prodej zahájen 

od 21. 12. 2013 
od 9 do 20 hod.

tel.: 721 715 285

 VÁNOČNÍCH RYB
Kde? Trasa Dačice – Jemnice

Kapr výběr  75 Kč/kg

Kapr 65 Kč/kg 

Kapr nestandard  45 Kč/kg

Tolstolobik  35 Kč/kg

Amur  80 Kč/kg

Prodej
Prodej    
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směr J. Hradec naproti Benzině

tel.: 384 420 384

e-mail: kratka@obkladacstvi-kriz.cz

PO – PÁ   7:00 – 18:00 

SO   8:00 – 11:00

ul. Krátká 159

KOUPELNOVÉ STUDIO NIVY 

KOUPELNY NA KLÍČ S 15% DPH 

- p. Kříž 723 073 621

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

GRAFICKÉ 3D NÁVRHY

ROZVOZ ZBOŽÍ

NA ZAKÁZKU VLASTNÍ MOTIVY

Ve dnech 24. 12. 2013 až 1. 1. 2014 ZAVŘENO

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým 

příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2014 pevné zdraví, 

mnoho štěstí a spokojenosti.

KOUPELNOVÉ STUDIO  DAČICEKOUPELNOVÉ STUDIO  DAČICE

MNOŽSTEVNÍ SLEVYwww.obkladacstvi-kriz.cz 

PRODEJNA 
ZDRAVOTNÍCH POTŘEB

DAČICE, Havlíčkovo nám. 84 

po, út, čt  800 – 1200  1300 – 1600

st + pá  800 – 1200  1300 – 1700 

so 800 – 1100

vedle zámku

Tel.: 777 94 31 74

O svátcích otevřeno 23.,27., 

30.12. a 3.1. vždy do 16 hod.!! 

Od 4.1. do 7.1. 2014 

ZAVŘENO - INVENTURA! 

Děkujeme za přízeň v letošním roce 
a po celý příští rok Vám přejeme hodně 
zdraví, štěstí, optimismu a sluníčka na 

duši! Příští rok se na Vás opět těší 
Irena, Gábina a Katka.

v neděli 22.12. 

OTEVŘENO od 9 do 11hod.

zdra
d

Tel. 603 232 884

PRODEJ MĚKKÉHO 

A TVRDÉHO PALIVOVÉHO 

ŠTÍPANÉHO DŘEVA

MAREK RAKUŠAN
Mladoňovice

e-mail: wood.rakusan@volny.cz

PRODEJ SUŠENÉHO 

TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA

smrk, borovice, dub, buk, olše aj.
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HYDROIZOLACE 
KLEMPÍŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ

Radek NOVOTNÝ
Dolní Němčice 93, 380 01 Dačice
Tel.: 608 122 332
klempirstvi. novotny@seznam.cz

veškeré rovné střechy, balkóny, terasy, 
 jezírka, bazény, rybníčky, spodní stavby, 
 proti radonu a tlakové vodě z měkč. PVC

veškeré plechové střechy, vč. trapézů 
 a taškových plechů

bitumen mod. pásy, asfaltové šindele

STŘECHY - IZOLACESTŘECHY - IZOLACE
Výkup zboží za hotové peníze
Zprostředkování prodeje
Prodej zboží

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, AUTA
Tel.: 602 810 459, L. Kasalá

BAZAR – ZASTAVÁRNA U AMOSE
Komenského 12/V, DAČICE

Tel.: 776 125 653
kopírování

náhradní díly

MAZDA 

 NEJLEVNĚJŠÍ NOVÉ VÝFUKY

VÝKUP VOZIDEL 
VŠECH ZNAČEK 

NEHAVAROVANÝCH, 

HAVAROVANÝCH 

ČI JINAK POŠKOZENÝCH

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ 

S NEJVYŠŠÍ MOŽNOU 
VÝKUPNÍ CENOU

Tel.: 777 235 654, 774 496 886

www.mazdablanne.blog.cz

Blanné 8 (u Mor. Budějovic)

nákup a prodej

AUTOOPRAVNA
VŠECH ZNAČEK

Vlastní doprava, regiony 
Da icko, Jemnicko 

o  P ípravné práce pro stavby
o  Vodohospodá ské stavby
o  Provád ní staveb

ZEMNÍ PRÁCE Ladislav Krej í
Nabízíme služby traktorbagry     JCB 3CX 
               a pásovým rypadlem CAT312CL

739 416 925   mot.lad@seznam.cz
ULOŽÍME 

STAVEBNÍ SUŤ

DVEŘE SAPELI  
SLEVA  30%

Jiří Šenigl , tel. 775 219 361 
jsenigl@volny.cz

- zaměření, dodání a montáž. 

AKCE
AKCE

dluzite@seznam.cz 

odborné sepsání návrhu 
 na povolení oddlužení

Vy máte dluhy
my řešení

tel: 606 079 420

stačí prozvonit nebo SMS

zavoláme Vám

snížení dluhů o dvě třetiny!!

konsolidace půjček

vše legálně, poradenství 
 zdarma

Mgr. Ing. Ludmila Rajdlová

Kontaktní adresa: 

Krátká 6, 588 56 Telč
Nonstop tel.: 602 189 733

Izolace proti vodě 
a ra do nu

MĚŘENÍ RA DO NU

JEMNICE

 

Děkujeme Všem svým zákazníkům 
za důvěru a přejeme Vám všem 

krásné a pohodové svátky.

Kolektiv fi rmy stavebnin STELA Jemnice.

V novém roce hodně pracovních 
i osobních úspěchů 

 

Drogerie Jemnice, Havlíčkovo nám. - prodejna v síti TETA 

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za přízeň 
a přejeme Vám radostné svátky vánoční, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce 2014 

Zdeňka Svobodová 
s kolektivem prodavaček

o nám. - prodejna v síti TE

jenosti 

Tel.:  603 590 837
www.pila-dyjice.cz

PILA DYJICE
Jaromír Pavlí ek

PI
JaDY J I C

E

Mnoho štěstí a radosti 
ve dnech vánočních.  

Zdraví, osobní i pracovní 
úspěchy v novém roce 2014

Vám přeje 
Jaromír Pavlíček

ČALOUNICTVÍ
Krivenský Josef, Polní 740

 opravy nábytku

 opravy autosedaček

 výroba autoplachet a veškeré opra vy

JemniceJemnice mob.: 776 00 92 39

ODVOZ 

a DOVOZ do 50 km ZDARMA
e-mail: pepa.krivensky@seznam.cz

Spokojené vánoční svátky, 
v novém roce pevné zdraví 
a mnoho šťastných dní
přeje 

Papírnictví Slabá 
    s kolektivem 
          prodavaček

 301/14 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

JEMNICE 
Palackého 771
Tel.: 568 450 508

Otev eno: Po - Pá 8.30 - 11.30   13.00 - 17.00 hod.   So 8.30 - 11.30 hod.

Módní od
vy

JEMNICE
Palackého 771
Tel.: 568 450 508

Krásné svátky plné pohody a lásky a úsp šný rok 2014

Doležal František, tel.: 777 807 077, e-mail: freedolezal@seznam.cz

Pracovní doba:
Po - Pá  
900 - 1200  1330 - 1700

So      900 - 1100

ZDRAVÝ SPÁNEK

PRODÁVÁME POUZE ČESKÉ 

VÝROBKY

Zaměření a kalkulace zdarma

na míru

ma

SKŘÍNĚ SKŘÍNĚ 

SE ZÁRUKOUSE ZÁRUKOU  

5-TI LET5-TI LET

vestavné vestavné SKŘÍNĚSKŘÍNĚ 

V NEDĚLI 15. a 22. 

prosince OTEVŘENO

Děkujeme našim zákazníkům 
i obchodním partnerům 

za projevenou přízeň a důvěru.
 

Všem přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků, 
zdraví, štěstí a úspěšný

celý rok 2014

Jana a František Doležalovi

Doležalová Jana, tel.: 775 226 219 e-mail: anaj.dol@seznam.cz
Provozovna: Göthova 149/I, Dačice, pod kostelem - naproti bufetu POD HRUŠKOU 

RENOVACE ROZESCHLÝCH NEBO POVRCHOVĚ POŠKOZENÝCH 
DŘE VĚ NÝCH A PARKETOVÝCH PODLAH

 POKLÁDKA LAMINÁTOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A KOR KO VÝCH PLO VOU CÍCH PODLAH
 POKLÁDKA A PRODEJ  VINYLOVÝCH PODLAH, PVC A KOBERCŮ  
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ŽALUZIE
extra dlouhá, široká prkna s drážkami
proužky - inline, mozaiky
postaršené podlahy - prkna

NA VYBRANÉ DRUHY KOBERCŮ, PVC 
A LAMINÁTOVÝCH PODLAH SLEVA SLEVA až až 30%30%

MODERNÍ TRENDY 
PODLAH

Záruka 3 - 5 let, do pra va zdarma

Miloš Novotný, Dlouhá 455/V, Dačice     tel.: 384 423 043, 602 372 931tel.: 384 423 043, 602 372 931

v lednu
v lednu

PODLAHÁŘSTVÍ

SPECIÁLNĚ UPRAVENÉ   
 ŽALUZIE PRO PLASTOVÁ 
 A EURO OKNA 

GARÁŽOVÁ VRATA

VENKOVNÍ ROLETY 
 PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

 TEXTILNÍ ROLETY, MARKÝZY 

KOŽENKOVÉ, PLASTOVÉ 
 SHRNOVACÍ DVEŘE A STĚNY

DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYNÍ 
 A INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ  

Děkujeme našim zákazníkům 
za projevenou přízeň a důvěru. 

Všem přejeme krásné vánoční svátky 
a do nového roku 2014 hodně zdraví, 

úspěchů a spokojenosti

Tobolková
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SERVIS ELEK TRO MO TO RŮ
JIŘÍ ŠIMEK, Vystrčenovice 20, tel./fax: 567 318 126, mobil: 606 525 140

převodových
brzdových
elektrobubnů
víceobrátkových
kalových čerpadel Sigma
motory pro domácí vodárny - výměnný způ sob
havarijní opravy do 24 hodin

ELEK TRO MO TO RY 

PRODEJ NOVÝCH A RE PA SO VA NÝCH ELEKTROMOTORŮ
PRODEJ KALOVÝCH ČERPADEL           PRODEJ ČERPADEL PRO ÚT

POŘEZ DŘEVA U VÁS
mobilní pásovou pilou 
PŘÍMO U VAŠEHO DOMU NAŘEŽEME 
prkna, latě, trámy 
max. délka 6 m, průměr 80 cm
nutná přípojka 380V

uzávěrka 

únorového 

vydání Jarmarku 

SKLENÁŘSTVÍ 
TRUHLÁŘSTÍ 

Info. na tel: 539 03 03 93

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA - veškeré truhlářské výrobky - výroba na zakázku 

POŘEZ KULATINY - PRODEJ STAVEBNÍHO ŘEZIVA

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ VÝROBKY DLE POŽADAVKŮ
- zasklívání - rámování - pasparty
PRODEJ A MONTÁŽ POLYKARBONÁTU

POZOR! MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ
po, út, čt, pá 6 - 1430 hod.

st 6 - 16 hod.

Slavonická 324 
JEMNICE

Veselé Vánoce, zdraví, štěstí, 
spokojenost v roce 2014

Vám přeje 
fi rma 

Pavel Pokorný

Mnoho krásných chvil 
v příjemné atmosféře Vánoc 
a hodně pracovních i osobních 
úspěchů v novém roce 
Vám přeje

Pavel Kadlec

Aplikace hydroizolačních 
mPVC fólií

tel.: 608 272 585
 I. MORAVEC, Sedlejov 34 

HYDROIZOLACE

588 62 Urbanov

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ IZOLACÍ  
 PLO CHÝCH STŘECH   

 IZOLACE BALKONŮ, TERAS 
 Pokládka pochůzné fólie na nové 

 i starší předchozí povrchy - UV fi ltr
 Izolace spodních staveb 
 Izolace proti vlhkosti, tlakové vodě 
 IZOLACE PROTI RADONU
 Jezírka - bazény

 

Ivan Moravec

Přeji Vám radostné 
prožití vánočních svátků 
a úspěšné vykročení 
do nového roku.

m roce 

Opravy a rekonstrukce domů a bytů
Stavby rodinných domů na klíč
Rekonstrukce bytových jader
Vnitřní a vnější omítky
Zateplení fasád
Sádrokartonové konstrukce
Půdní vestavby
Obklady a dlažby
Zámkové dlažby

Provádíme veškeré zednické práce:

Jsme plátci DPH

Spokojené prožití 
vánočních svátků, 

v novém roce mnoho štěstí, 
zdraví a úspěchů

Vám přeje

fi rma Miroslav Brtník

k j é žití

Hradišťko 26
380 01 DAČICE

SERVISNÍ SLUŽBY O VÍKENDECH 
I SVÁTCÍCH

tel./fax.: 384 423 619
mobil: 602 526 735

 záruční a pozáruční servis
 prodej, montáž a dodávky chla dí cí ho zařízení23. ledna 2014

ve 12 hod.

 501/14 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

KOMPLETNĚ STŘECHY
ZÁMEČNICKÉ PRÁCEpr

ov
ád

í
Tel.: 384 425 337, mob.: 606 64 84 10

e-mail:remstavopsv@seznam.cz 

V Kaštanech 36/II
380 01 Dačice

Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

 •zednické

Js
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Info a objednávky na tel.: 607 124 511

CUKRÁRNA EZNICTVÍ
Petr KARÁSEKSo a KARÁSKOVÁ  

nám. Svobody 36

JEMNICE

nám. Svobody 73

JEMNICE

Příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšné 
vykročení do roku 

2014.
A

 Št stí, lásku, radost a n hu 
co p ináší Vám váno ní sen. 
 Svá p ání a  najdete ve vlo kách sn hu, 
co padnou z nebe na Št drý den!

To vám p eje kolektiv firmy HRON

Přejeme Všem, 
příjemně strávené 

Vánoce, hodně lásky, 
pohody a zdraví

v novém roce 2014

CERTIFIKOVANÁ montáž 

SÁDROKARTONU
p

Ván

v 

ntáž
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Rozdáváme 

jen samé TRUMFY
z našeho centrálního katalogu

tel.: 774 812 915, e-mail: jiri.fedra@restakotel.: 774 812 918, e-mail: koupelny@restako.cz tel.: 608 225 815, e-mail: tonovacka@restako.cz

JEMNICE, Velká brána 503

       Doprava do 10 km zdarma

TÓNOVACÍ CENTRUM

                      SLEVY AŽ 50%
              NA VYBRANÝ SORTIMENT 

Zam ení a zpracování cenové nabídky zdarma !!!

nevztahuje se na zboží které je již v akci

   OBKLADY, DLAŽBY 

   LEPÍCÍ A SPÁROVACÍ HMOTY

   INTERIÉROVÉ DVEŘE

   PVC, VINYL, PLOVOUCÍ PODLAHY

   VEŠKERÉ VYBAVENÍ KOUPELEN

Fasádní omítky, Omítkové směsi

Interiérové i exteriérové barvy

NAMÍCHÁME NA PO KÁNÍNAMÍCHÁME NA PO KÁNÍ  

KOMPLET ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI SKLADEM

AKCE NA SKLADOVÝ POLYSTYREN,
100 mm, 1m2 za 116 Kč vč. DPH množstevní slevymnožstevní slevy

       SLEVY 
NA VYBRANÝ

profachm
any

chm
anyyNOVÁ letáková akce 

Děkujeme zákazníkům i partnerům 
za přízeň a spolupráci a přejeme 
všem klidné a spokojené
svátky vánoční, štěstí 
a pohodu 
v nastávajícím 
roce 2014

Dešov 131
Tel.: +420 728 426 470
e-mail: soukup@interierysoukup.cz

www.interierysoukup.cz

KANCELÁ SKÝ NÁBYTEK

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

D TSKÉ POKOJE

Marek Soukup
VESTAVNÉ SK ÍN

INTERIÉRY 
              SOUKUP

návrhy ve 3D

Zakázkové truhlá ství

KUCHY SKÉ LINKY

VNIT NÍ DÝHOVANÉ A MASIVNÍ DVE E NA MÍRU

OBÝVACÍ POKOJE

SCHODY, BALKONY, TERASY, PERGOLY, VCHODOVÉ DVE E

Příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšné 
vykročení do roku 
2014.

Děkujeme 
za spolupráci 
v roce 2013.

KUP

é ži í á ků

jeme 
olupráci 
e 2013.

Psí salon Benny 
p eje všem svým zákazník m 
p íjemné prožití váno ních svátk  
a š astný nový rok 2014

NOV  ZREKONSTRUOVÁNO

NOV  ZREKONSTRUOVÁNO

Markéta Nesibová 
Budkov 49 
tel: 724 560 847
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Jemnice, Široká 1007 tel.: 607 762 274

VODA - TOPENÍ - PLYN

Š

Gymnázium a Střední odborná škola
Moravské Budějovice, Tyršova 365

Kontakty:  e-mail: skola@gymsosmb.cz, internet: www.gymsosmb.cz
Gymnázium:  Vých. poradce: RNDr. Věra Pánková 568 408 076
SOŠ:  Vých. poradce: Mgr. František Dubský 568 421 034

Pro školní rok 2014/2015 přijímáme do denního studia:
  79-41-K/41 GYMNÁZIUM – 2 třídy (60 žáků) 

 Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ.

  68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – 1 třída (30 žáků) 
 Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Stěžejními odbornými předměty  

 jsou právo, veřejná správa, veřejné fi nance a technika administrativy a výpočetní technika.

  75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST – 1 třída (30 žáků) 
 Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Hlavními odbornými předmě- 

 ty jsou sociální péče, psychologie, speciální pedagogika, právo a sociální poradenství.

Pro zájemce o studium při zaměstnání otevíráme obory Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost i v dálkové formě studia.

Informace o podmínkách přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gymsosmb.cz do 31. 1. 2014.

Termíny maturitních plesů: 

SOŠ - 18. 1. 2014, Gymnázium - 25. 1. 2014 od 20:00 hodin v místní sokolovně.

Radostné Vánoce
a v novém roce mnoho úspěchů 

přeje svým zákazníkům a obchodním partnerům 
fi rma

SETO, spol. s r.o. Dačice

PROJEDE  DVEŘMI 80 cm !!! 

PRÁCE  UVNITŘ  V BUDOVÁCH… 

ŠETRNÝ K STÁVAJÍCÍM TRÁVNÍKŮM ... 

PŘÍPOJKY, KANÁLY, ZÁKLADY RD, 

PLOTŮ, OBKOPÁNÍ DOMŮ

Krajířova 22, 380 01 Dačice

ZEMNÍ PRÁCE MIKROBAGREM JCB
MALÝ POSTAVOU , VELKÝ VÝKONEM

DAČICEDAČICEKORINT KORINT ®
Korint stavební spol. s r.o.

zku
šen

ost,
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PROVÁDÍME STAVBY: 
- základové desky rodinných domů

-  dílčí práce - hrubé stavby 

-  novostavby na klíč

- opravy a rekonstrukce

- zateplování budov vč. programu 

 Zelená úsporám

- půdní vestavby 

-  fasády klasické i štukové

-  snižování vlhkosti starých domů

tel. 602 122 995, 602 459 002

e- mail: korint@iol.cz

SPECIALIZACE NA OPRAVY HISTORICKÝ STAVEB
-  dílčí rekonstrukce nebo na klíč

www.korint.cz KLÍČ KE STAVBĚ

PLASTOVÁ OKNA 

5; 6; 8 komor 

PŘESVĚDČTE SE, ŽE JSME NEJLEVNĚJŠÍ

150 m od Palackého náměstí - první parkoviště pro 4 auta po pravé straně - směr nemocnice

EUROOKNA, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE, 

GARÁŽOVÁ VRATA, ZIMNÍ ZAHRADY

DOPRAVA A MONTÁŽ  PŘÍMO OD VÝROBCE 

ZDENĚK DVOŘÁK      Středisko Dačice, Antonínská 55

Každý rok desítky realizací -  Dačice, Telč, M. Budějovice, Jemnice, Slavonice,  

Studená, Kunžak, Třešť, Želetava, Třebíč, Jihlava, J. Hradec, Pelhřimov, Praha ...

Fotogalerii najdete na www.plastova-okna.org
EXTRA VELKÉ ZIMNÍ SLEVY AŽ 69 % dle zakázky

Zavolejte si o bezplatnou a nezávaznou návštěvu u Vás doma

mobil: 606 212 000, e-mail: dvorak.zd@seznam.cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
získejte dotaci na okna od nás

Děkuji našim zákazníkům 
za projevenou důvěru 
a přeji Vám všem 
krásné svátky, 
pohodu a štěstí v novém 
roce 2014.

Miroslav Wojtyla
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NAVŠTIVTE NÁS NA VZORKOVÉ PRODEJN  
DA ICE, Antonínská 15/II 
(obch. centrum - sm r nemocnice)

Ceny jsou bez DPH1650,- Kč1650,- Kč 790,- Kč790,- Kč

      NOVINKA 
      NOVINKA 

DVEŘE V DEKORU 
DVEŘE V DEKORU  bílá, buk a jabloň

 bílá, buk a jabloň

NOVÝ DEKOR OŘECHNOVÝ DEKOR OŘECH  

VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

GARÁŽOVÁ VRATA

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ ...

STŘEŠNÍ OKNA

STAVEBNÍ POUZDRA

tel.:  776 697 180
 602 781 336

e-mail.:  info@oknabastl.cz
 bastl.dacice@quick.cz 
tel./fax:  384 420 140

www.oknabastl.cz

DVEŘE 

+ ZÁRUBEŇ + KLIKA

super 
cena

Akce folieAkce folie

2200 Kč2200 Kč
bez DPH

Mnoho štěstí 
a radosti 
ve dnech vánočních.  
Zdraví, osobní 
i pracovní úspěchy 
v novém roce 2014
           Vám přeje fi rma  
           BASTL

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZ BOURÁNÍ

BEZ BOURÁNÍ

 901/14 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

Malířství a natěračství

Jiří Uhrík ml.

Antonínská 68 , DAČICE Tel.: 607 855 281

Rozpočet a konzultace zdarma !!!k l d !!!malbyuhrik@seznam.cz

Děkuji Všem 
svým zákazníkům 

za důvěru a přeji Vám všem 
krásné a pohodové svátky.

V novém roce 
hodně pracovních 

i osobních úspěchů

STA VEB NI NY

Sádrokartony - včetně pří slu šen ství
 Taška Bramac + KM Beta
 Střešní okna FINESTRA, VELUX

Tel./fax: 568 450 745
602 780 385 p. Buliček

Pokrýva ské a klempí ské práce

PRODEJ PÍSKU, DRTI, BETONOVÉ SMĚSI  
včetně dopravy na místo (multicar, mix)

DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE - UMC-750, Liaz 18.33 + HR

Prodejní doba: 
po - pá  7:00 - 16:00 hod.
so  7:00 - 10:30 hod.

Doprava a složení materiálu zajišt na, samoz ejmostí je bezplatný cenový návrh!

U erného mostu 773, JEMNICE

 Polystyrény, tepelné izolace
 Betonové výrobky 

 - dlažby, skruže, ob rub ní ky

ŠIROKÝ SORTIMENT ZDÍCÍCH MATERIÁL

Jemnická Jemnická STAVBASTAVBA,,  a. s.a. s.

PRÁCE AUTOJE ÁBEM AD 20

D kujeme našim zákazník m 
za projevenou d v ru 
a p ejeme Vám 
radostné Vánoce, 
št stí a stálé zdraví 
v novém roce 
2014 

Spokojené váno ní svátky, 
hodn  zdraví, št stí 
a úsp ch  v novém roce
2014 
Vám p eje 
     Petr Pavlík

autorizovaný prodej a servis

e-mail:
pav lik.husqvarna@centrum.cz

Velká brána 544, 675 31 JEMNICE

tel.: 568 451 237, mobil: 777 347 466

PETR PAVLÍK
e-

SWN Moravia,  s. r. o.

Mladoňovice 65, 675 32  Třebelovice

PŘEDNÍ VÝROBCE CELODŘEVĚNÝCH,

KOMBINOVANÝCH A KOVOVÝCH SCHODIŠŤ

hledá pro rozšíření svého týmu:

TECHNOLOGA, NORMOVAČE VÝROBY

Požadujeme:  SŠ/VŠ technického směru, praxi v oboru min. 3 roky, 

 znalost AutoCad

Nástup možný ihned.

ASISTENTKU PROJEKTOVÉHO MANAŽERA 

Požadujeme:  SŠ, znalost NJ

PRACOVNÍKA NÁKUPU DŘEVA SE ZNALOSTÍ NJ

Požadujeme:  SŠ technického směru, praxi v oboru min. 5 let, 

 komunikativní znalost NJ. 

Vyřizuje: Ing. Laštovička, e-mail: lastovicka@swn.cz, 774 660 976

Nabízíme:  zajímavé fi nanční ohodnocení, pět týdnů dovolené.

face
boo

k/ja
rmark

 re
klam

ní n
ovin

yaktuální informace 
a ceník najdete 
také 
na
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Když jsem se učíval biblické děje-

pravě, zůstávaly mně nejasny někte-

ré věci: co se stalo s pastýři, kteří se 

v Betlémě chlévě klaněli novorozeně-

ti, a kam se poděli tři králové, kteří za 

ním tak daleko putovali se zlatem, ka-

didlem a myrhou. Jaksi jsem očekával, 

že by na Velký pátek měl doběhnout 

k Pilátovi aspoň posel od tří králů: že 

se sice nechtějí míchat do záležitostí 

judské provincie, ale že mají zvláštní 

zájem na osobě zvané Ježíš, a protes-

tují proti úkladu, který je proti němu 

strojen; nebo že by se měli aspoň do-

datečně objevit s blýskavými meči, 

aby pomstili smrt muže, na němž jim 

záleželo. 

Snad byli tři králové už na pravdě 

boží; ale jistě ještě žili pastýři judští, 

i bylo by slušno, aby se na Velký pátek 

proudem valili do Jeruzaléma a máva-

jíce holemi demonstrovali proti skan-

dální křivdě na muži, jehož příchod ví-

tali na kolenou. Tehdy jsem nechápal, 

jak je možno, že se nikdo nevložil do 

věci Ježíšovy a že až na useknuté ucho 

Malchovo se nestalo nic, aby nedošlo 

k onomu justičnímu bezpráví. V dět-

ství mívá člověk poněkud rytířské 

představy o světě. 

Dnes mne na věci dojímá spíše věč-

ně lidská groteska, která je tu tak pro-

stě a samozřejmě vyslovena. Předně si 

myslím, že se ani tři králové, ani ti dob-

ří pastýři asi nepředali, když nesli své 

dary novorozeněti; a za druhé bych 

řekl, že jistě se několik pastýřů z Bet-

léma přišlo podívat na ukřižování, 

neboť lid miluje zábavu. „To vám byla 

mela,” vypravovali potom; „země se 

třásla a hrobové se otvírali – inu, stálo 

to za to; lidičky, tam jste měli být!” 

Ti betlémští pastýři žijí podnes, 

ochotni vítat každého, kdo přichází, 

a kamenovat každého, kdo něco vyko-

nal. Jsou ochotni klanět se; ale klanění 

není závazek. Jsou ochotni volat slávu; 

ale sláva není přísaha. Jejich místo je 

tam, kde je nějaká podívaná: stejně 

v betlémském chlévě jako na Golgotě. 

Jednou jim káže anděl a podruhé je 

ponouká Kaifáš. Jděte mi k šípku s tě-

mito lidmi dobré vůle! Mají dobrou 

vůli poslouchat; ale poslouchají koho-

koliv. Mají dobrou vůli zpívat s anděly 

Hosana! a křičet s lidmi Ukřižuj! Ano, 

pokoj jim; jim se nic nestane, neboť 

nic neriskují, ani ne svou čest. Jsou to 

lidé davu. Každý z nás může být člově-

kem davu.

a řeknou: „Pane, my nejsme onuce; 

když už tu jednou je něco nebo ně-

kdo, před čím jsme se sklonili, dove-

deme za tím také stát. Je to tak říkajíc 

věc naší cti.” A tu by řekl Pilát: „Mužo-

vé betlémští, na to jsem čekal; má-li 

člověk vládnout, copak může spolé-

hat na tuhle jeruzalémskou sebran-

ku, která dnes křičí tak a zítra onak? Z 

lidí, jako jste vy, se dělají vojáci, kteří 

se nedají; z lidí, jako jste vy, se děla-

jí říše. Bez věrnosti není statečnosti; 

bez velkých závazků není síly. Nech-

me křičet venku ty politikáře; já tomu 

muži nenechám zkřivit vlasu. Sice tím 

zkazíme krásný a věčný příklad mu-

čednictví, ale zato, Betlémáci, věřím, 

že se dá něco udělat z této zatracené 

malé země.” A Betlémští by řekli: „Ten-

hle Pilát je aspoň rozumný muž.” A on 

by je pozval k svému stolu. 

Lidové noviny 25. 12. 1926

Dnes ovšem už nejde o Mesiáše 

a nezjevují se andělé ani hvězdy na 

nebi; jen ti pasáčkové zůstali i se svou 

vrtkavostí a krátkou pamětí; jsou lépe 

organizováni než tehdy a místo andě-

la jim hlásají noviny, mají-li volat Ale-

luja nebo Ukřižuj. Rok, který se končí, 

vyznívá jakžtakž šalmajemi pokoje; 

po kočičině letních měsíců je to sko-

ro úleva, a nechtějme do toho vpa-

dat s jinou písničkou. Hraje se jakási 

sousedská, jejíž text je Proč bychom 

se netěšili a Teď je řada na nás. I kdy-

bychom byli nakloněni vyslechnout 

tento kousek až do konce, zdá se, že 

nebude klidně dohrán; je příliš málo 

rovnocennosti v tělese, které bylo po-

zváno hrát, a některé orgány si příliš 

zvykly na kočičinu, abychom mohli 

důvěřovat jejich souhře. Chcete-li mít 

nějaké štědrovečerní proroctví, tedy 

stěží ze všech znamení na zemi po-

známe jiné než toto: že po tom, co je 

nyní, by mohlo přijít něco ještě horší-

ho. Ti, kdo seli vítr, zapomněli jej za-

žehnat; ti, kdo si vařili polévku, nechali 

oheň doutnat. Pastýři betlémští už 

nečekají na hvězdu; stačí jim jakéko-

liv rachejtle. Pokud je na nich, půjdou 

se klanět první prskavce; na hvězdy si 

lidé příliš zvyknou. I kdybychom chtěli 

zamluvit všechno nepěkné z tohoto 

roku, jedno nebudiž zapomenuto: že 

se zjevila nízká úroveň toho, co se zve 

veřejné mínění. Po této zkušenosti by 

nás neměla překvapit žádná veřejná 

skopičina, žádná ostuda, žádný cynis-

mus; přestaňme spoléhat na „zdravý 

instinkt lidu” a na spolehlivost lidí 

dobré vůle. 

Byli to lidé dobré vůle, kteří křičeli 

„Vydej Barabáše!” Dobrá vůle může 

z nás udělat dobré občany, ale nedá 

nám ještě dobrý režim. Na ten je krom 

dobré vůle třeba velmi dobrého rozu-

mu; a nadto ještě velmi silného vědo-

mí povinnosti. 

Vědomí povinnosti: to je právě to, 

co bych byl jako chlapec čekal od 

pastýřů betlémských: že se opráší 

a půjdou chránit člověka, který jim byl 

přisouzen; že se postaví před Piláta 

ČTENÍ NA VÁNOCE

Karel Čapek: Vlastní karikatura

A zase budou noviny plné lásky 

k bližnímu jako každoročně v tyhle 

dny; zase bude poptávka po poezii 

a dojatých citech. Bude se pohnutě 

psát o teple domácího krbu, zatímco 

po celý rok většina lidí bydlí v ohyzd-

ných a nezdravých ulicích, co se špat-

ně staví a lichvaří s pozemky; a pokud 

se toho tepla týče, bude snad zas jako 

každé zimy sháňka po uhlí, neboť ty 

vánoční noviny na zatopení nestačí. 

Bude se psát o voňavých vánoč-

ních stromcích, zatímco nikdo se 

vážně nepřimluví, aby se dostal živý 

stromek na dosah Žižkova nebo Nuslí. 

Bude se mluvit o radostných dětských 

očkách, zatímco se neděje skoro nic 

pro radostný dětský život; nemáme 

hřišť pro děti, naše školy jsou přepl-

něny a zamořeny nemocemi, a nebýt 

učitelů, nikoho by nenapadlo starat 

se o radostnější výchovu. A bude se 

psát o lásce na témž zlořečeném pa-

píře, který se po celý rok namáhal, 

aby denně servíroval nenávist k lidem 

téhož jazyka a téhož těžkého života. 

Přiznám se, že nemám rád vánoce; 

každého roku mi je otráví to nesne-

sitelné veřejné pokrytectví, které se 

provalí ze všech kalamářů. 

A tedy láska k bližnímu. Je tomu pár 

neděl, kdy jsme četli v novinách křik 

proti humanitě; žurnály si žádaly krve 

bídného vraha, ale zneužily té justiční 

vášně k tomu, že se utrhovaly na „hu-

manitu”. Letům, ve kterých žijeme, 

náleží hanba, že vložily humanitu do 

uvozovek. Ale mějte pozor na slova; 

slova mívají osudově co činit s věcí, 

jež je jimi označena. Znevážením slo-

va znectíte i jeho obsah. Ti pisálkové, 

kteří se opovážili zavřít humanitu do 

svých mrzkých uvozovek, pomáhají 

vraždit ohled a úctu člověka k člově-

ku. Kormoutí se nám žaludek, před-

stavíme-li si, že totéž pero nebo týž 

papír se dnes rozehřívá láskou k bliž-

nímu, – protože jsou vánoce! 

Nebo si vemte parlament; i když 

jej nemůžeme považovat za napro-

stý výkvět národa, zůstává via facti 

jeho reprezentantem. Dobrá, tedy 

parlament se sejde po hodně trapné 

pauze, jež nepatří ke cti našeho po-

litického savoir vivre. Sejde se těsně 

před vánocemi; nečekáme sice, že za-

zpívá sborem Narodil se Kristus Pán, 

ale také bychom nečekali, že v před-

vánoční sesi se tam někdo dopustí 

surového útoku, ve kterém vláčí jmé-

na osob nepřítomných nebo nemoc-

ných; a zejména bychom nečekali, že 

den nato bude řada novin citovat tyto 

nízkosti s daleko slyšitelným mlaská-

ním. To se rozumí, devatenáctého 

prosince se ještě nehraje na šalmaj 

betlémských pastýřů; to ještě je slyšet 

spíš intonaci pražských pasáků. 

Přeju každému, aby mohl dobře 

zavřít okna i dveře a slavit své vánoce 

v ovzduší, které miluje. Ale jsou i ve-

řejné vánoce, kdy bychom měli jaksi 

nárok dovolávat se dobré vůle a dů-

věry. Představte si, že by si noviny 

vzaly ve zvyk o těchto svátcích lásky 

místo zářících stromečků a dětských 

oček připomenout svým čtenářům 

všechny krásné a dobré veřejné skut-

ky, kterými lidé tohoto národa po-

vznesli a obohatili náš život. Byla by 

to – dlouhá kolona? Shodli bychom se 

– my tady a vy tamhle – aspoň na de-

víti skutcích spravedlivých? Poslyšte, 

nebyla by to stejná mela, jako je s naší 

nenávistí, kdybychom se měli vytasit 

se svou láskou a vděčností, máme-li 

nějakou? 

Pročež zavřete okna i dveře a roz-

svěťte svíčičky domácí! 

Lidové noviny 24. 12. 1929 

Karel Čapek: HISTORIE BETLÉMSKÁ 

Karel Čapek: LÁSKA A JINÉ VÁNOČNÍ PŘEDMĚTY 

Karel Čapek (1. 1. 1890 - 25. 12. 1938)

Před 75 lety, 25. prosince 1938, ve věku necelých 49 let zemřel na zápal plic a celkové vyčerpání organis-

mu český spisovatel, dramatik a novinář Karel Čapek. K jeho předčasnému skonu přispělo kromě nemoci 

zklamání z konce první Československé republiky a v neposlední řadě nevybíravá kampaň, kterou proti 

němu na podzim roku 1938 rozpoutali jeho názoroví odpůrci.

K připomenutí tohoto výročí jsme vybrali z jeho díla dva texty, které napsal v době kolem Vánoc, jeden 

roku 1926 druhý v r. 1929. Svědčí o tom, že Čapek měl naše předky dobře přečtené a že se od jeho dob 

povaha věcí mnoho nezměnila – ani v politice, ani mezi lidmi. A tak oba jeho texty zní i po letech docela 

aktuálně...
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BOJOVAL VÁŠ DĚD ČI PRADĚD 

VE VELKÉ VÁLCE 1914–1918?
20. století několikrát převratně zasáhlo do života milionů lidí. Světová válka 
1914–1918 byla prvním v řadě těchto zásahů. Svědčí o tom dodnes památníky 
se jmény padlých, které najdete snad v každém našem městě či vesnici. Kromě 
pomníků se však do dnešních dob v mnoha rodinách dochovaly památky na tuto 
dobu, obsahující další, na pohled drobná, ale o to možná důležitější svědectví. 

Zachovala se ve vaší rodině nějaká připomínka 

na 1. světovou válku? 

Např. deníky, dopisy vojáků z fronty, fotografi e, povolávací roz-

kazy, potravinové lístky, vyznamenání a další památky na dobu 

světové války?
Pokud ano a chcete, aby zůstaly zachovány pro budoucí generace, 

zapůjčte je prosím pro připravovaný projekt

1. světová válka na jihozápadní Moravě.

Zajímají nás jak obce bývalých soudních okresů Dačice, Jemnice, Moravské Bu-
dějovice, Slavonice, Telč, tak jejich okolí. (Hlavním – ale jak doufáme, ne jediným 
– výstupem bude kniha, do níž dokumenty zahrneme).

Napište nám prosím na mail: jarmark.tisk@centrum.cz, 

zavolejte na tel.: 739 077 985 

nebo pošlete dopis na adresu: 

Jaroslav Kaláb, JARMARK – vydavatelství, 675 31 Slavíkovice 54. 

Vyšel stolní kalendář Moravských Budějovic
Na začátku prosince vydala fi rma NiKi s. r. o. stolní kalendář s fotografi emi 

Moravských Budějovic. Naší informaci by však měli věnovat pozornost i ti, kteří 

kteří si stolní kalendář pořizují s dostatečným předstihem, zejména pokud mají 

rádi Moravské Budějovice a jejich okolí.

Proti minulým rokům, kdy fi rma NiKi vydávala nástěnné kalendáře se stejnou té-

matikou, a které obsahovaly jenom třináct fotografi í, jich letos najdete v tom stolním 

celkem třiapadesát. Jejich autorem je – stejně jako v těch minulých – budějovický 

fotograf Pavel Zemánek, jehož fo-

tografi e určitě mnohdy překvapí 

a snad také potěší i moravskobu-

dějovické patrioty. 

P. Zemánek totiž spíše než 

„místopisné“ pohledy na město 

zachycuje fotoaparátem spíš 

neokoukaná zákoutí a zejména 

neobvyklé nálady, které město a 

okolí poskytnou vnímavému po-

zorovateli během dne i v průběhu 

ročních období. Kromě moravsko-

budějovických ulic najdete v ka-

lendáři také záběry přírody – jak 

té městské, tak i zajímavá zákoutí 

Moravskobudějovicka.

Kalendář vychází v grafi cké úpravě Darka Kalába a na jeho realizace se ujalo vy-

davatelství JARMARK Slavíkovice. Pokud byste si jej chtěli porhlédnout a koupit, 

navštivte cukrárnu  v penzionu NiKi v Pivovarské ulici (naproti Besedě pod kostelem 

sv. Jiljí) v Moravských Budějovicích.

Na obrázku v záhlaví článku stránka kalendáře s fo-

tografi í Zimní panorama Mor. Budějovic, dole stránka 

s fotografi í rybníka Hrachovce. Foto P. Zemánek

Výstava byla připravena z prací tvůrců z řad dospělých i dětí a přinesla opět 

spoustu nápadů, použití různých materiálů, technik. Obdivujeme, kde všichni 

berou inspiraci. Opět se krásnými paličkovanými dílky představila paní Helena 

Chalupská z Telče, Iva Dědková z Budče svými známými perníky, poprvé vysta-

vovala práce ze dřeva a mezi tím i krásný dřevěný betlém paní Jaroslava Floria-

nová, svá díla z patchworku ukázala Dana Krtková z Dačic i další tvůrkyně z vý-

tvarné dílny v Zahrádkách u Studené. Vánoční vazby poprvé vystavila i Zdeňka 

Marková z Kostelní Myslové. Krásné zákou-

tí výstavy opět připravil keramický kroužek 

Domu dětí a mládeže v Dačicích. Tentokrá-

te s výstižným názvem „Pod křídly andělů“. 

Letos jsme byli zároveň nadšeni pracemi 

dětí jak z MŠ, tak ze ZŠ v ul. Neulingerova 

a hlavně z obou základních škol v ul. Ko-

menského a B. Němcové. Vtipné, nápadité 

práce – veliký betlém z pet lahví, „ozdoby, 

které sluší Dačicím“, Dačice v zimě, zimní 

stromy, nástěnné betlémy, na kterých pra-

covaly celé třídy, masopust v Dačicích aj.

Moc všem, kteří nám na výstavu přispěli, 

děkujeme. Výstava je otevřena do 29. pro-

since 2013.

Vánoční výstava v dačickém muzeu

Vánoční větrání v Lidéřovicích

Tradiční vánoční výstavu v Městském muzeu a galerii v Dačicích zahá-

jilo na první neděli adventní 1. prosince 2013 vystoupení dětí z Mateřské 

školy v Sokolské ulici a z I. třídy ZŠ Komenského. 

V neděli 29. prosince 2013 od 14.30 

hod. bude v kostele sv. Linharta v Lidé-

řovicích větrání kostela a varhan. Téma 

větrání je jednoznačné: Zpívání koled a 

povídání o nich. Každý, kdo si bude chtít 

zazpívat koledy, je vítán. 

Srdečně zve karmelitán P. Gorazd 

se svými přáteli.

Na vánoční jarmark pořádaný dačickým muzeem na nádvoří státního zámku v neděli 

15. prosince zavítalo na 1.450 spokojených návštěvníků.



12 01/14tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz  1301/14 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

NÁVRHY INTERIÉRU VE 3D
www.f-hanet.cz

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NA MÍRU

D kujeme našim zákazník m i obchodním 
partner m za projevenou p íze . P ejeme
všem krásné svátky váno ní a v novém roce
hodn  zdraví, spokojenosti a št stí.

havlikova.f-hanet@centrum.cz
Dolní N m ice 102, 380 01 Da ice

tel:         384 423 726
mobil:    602 584 589

NiKi MB, s.r.o. 
provozovna: 

Pivovarská 67, Moravské Budějovice

připravuje následující semináře:

NiNiKii MB, s.r.o.
prroovvoozzoovvvnna:: 

Pivoovarskká 677, MMorravskké BBBuddděějjovvvicceePivoovarskká 677, MMorravskké BBBuddděějjovvvicceee

připravuje následující semináře: Tel.: 561 019 022, 777 854 343

ZM NY V DANÍCH A Ú ETNICTVÍ OD 1. 1. 2014 
- Přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob 

RO NÍ ZÚ TOVÁNÍ ZA ROK 2013 
  A ZM NY VE ZDA OVÁNÍ OD 1.1.2014

P ejeme krásné prožití svátk  váno ních a š astný nový rok 2014

 NOVELA DPH 2014 A KONEC ROKU 2013 
(novela zákona od 1.1.2014, změny v návaznosti na Nový občanský zákoník 2014)

P IZNÁNÍ K SILNI NÍ DANI 2013

Termín:  11. 02. 2014 úterý 

 08.00-08.30 prezentace

 09.00-13.00 školení

Místo: Pivovarská 67, Moravské Budějovice (u kostela)

Cena: 1300 Kč vč. DPH

Přihlášky zasílejte nejpozději do 07. 02. 2014 na výše uvedenou 

adresu nebo e-mailem: janakiesewetterova@seznam.cz

Termín:  14. 01. 2014 úterý 

 08.00-08.30 prezentace

 09.00-13.00 školení

Místo: Pivovarská 67, Moravské Budějovice (u kostela)

Cena: 1300 Kč vč. DPH

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 01. 2014 na výše uvedenou adresu nebo 

e-mailem: janakiesewetterova@seznam.cz
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e-mail: info@fotozizka.cz

www.fotozizka.czwww. ootto a.c
facebook/
Petr Žižka – Svatební fotografi eSv
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uzávěrka únorového vydání Jarmarku 

23. ledna 2014 ve 12 hod.
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Nyní se těchto snah ujalo slavonické 

Centrum pro budoucnost, o. p. s. spo-

lečně s partnery Lepschi z Rakouska a 

Slavonickou renesanční společností o. s. 

za fi nanční podpory Evropské unie. 

V rámci projektu se uskutečnila řada 

setkání s občany, přednášky českých a 

rakouských odborníků, byly vytvořeny 

webové stránky wwl.slavonice-zlabings.

eu, natočeny hodiny rozhovorů s pa-

mětníky, z  nichž část byla přepsána do 

písemné podoby.

 Podle slov jedné z účastnic projektu 

Z. Chadimové jsou „ Slavonicko a při-

lehlá část Rakouska stále poznamenány 

stigmatem odsunu původních obyva-

tel, zpřetrháním kořenů, nedůvěrou a 

neznalosti vlastní historie.  V paměti 

regionu jsou bílá místa. Tato oblast byla 

v několika vlnách zkoušena konkrétními 

tragickými dopady historických událostí 

globálnějšího charakteru, jakými byla 2. 

světová válka nebo nástup komunismu 

v Československu. Odsun německých 

obyvatel v letech 1945–1946, osídlování 

pohraničí a následné zpětné vysídlování 

ideologicky nepohodlných osob v letech 

1952–54  zde zanechalo rány, které se 

dosud nezhojily. Hledali jsme přetrhané 

příběhy lidí, kteří tu žili. Příběhy, které 

byly zapomenuty a často mají pokračo-

vání na jiných místech…

Jednou v noci, ještě v pětačtyřicátým po odsunu, když byli ještě nedaleko v Rak-

ousku, přešla moje kamarádka Helma hranice a přišla k Martínkům. Paní Martínková 

se strašně bála a říkala: „Helma, vrať se zpátky nebo nás zavřou všecky dohromady“. 

Ale Helma byla tvrdá palice a přišla k nám, ke Kvapilům, kam jinam. Nahoře zaklepala, 

maminka šla otevřít a my jsme ji přivítali, protože to byla opravdu strašně hodná 

holka, kvůli mně dostala hodně facek od svýho táty, on to byl velkej nácek. Byl to ten, 

co pověsil hakenkrajz nahoru na slavonickou věž. Tam byla ta hůl strašně dlouho, ale 

tu vlajku vítr časem rozmlátil. Přišla k nám a byla přes noc u nás, a maminka jí něco 

nabalila, protože Helma měla malýho bratříčka a neměli pomalu co jíst. A nemyslete si, 

že se měli dobře, když tady byli vyhnaný. Rakušáci je tam nechtěli a říkali: „kdybyste se 

byli dobře chovali, tak vás nevyhnali“. A Helma hrávala na harmoniku, měla takovou 

harmoniku a jediný, co si vzala s sebou, byla ta harmonika v tom kufříku a jeden Rus 

viděl, že jí visí ven řemínek a ptal se jí: „co to máš v tom kufříku“ a ona odpověděla: „já 

tam mám věci na oblečení“ a on říká: „otevři to“ a tu harmoniku jí vzal.

Maminka jí nabalila, co mohla, a Helma zase v noci odešla. Další příhoda se stala 

taky ještě ve stejném roce. Na výbor přišel telefonát z celňáku. Jestli jsou ve Slavonicích 

nějaké slečny: Eliška Kvapilová a Helena Bergrová. No jo, že tady jsou, no. A že prý na 

celňáku je nějaká holka a že by nás strašně ráda viděla. Že by chtěla s námi mluvit a 

pan celník Pujman (a to mi potom Helma vykládala) jí řekl: „Děvče, co tě to napadá!“ 

Helma totiž přišla na celňák, a prosila ho, jestli by nezavolal do Slavonic na úřad, že 

jsme její kamarádky a že by nás chtěla ještě jednou vidět, a ona ho umluvila. Tak on 

na výbor zavolal. A já jsem říkala: „Heleno, my tam musíme jít, ať se děje vůle boží, 

musíme tam za ní jít. A zpunktovali jsme Jardu Grepla, a tak on, já a Helena Bergrová 

jsme šli a už zdálky jsme volali. Pan Pujman řekl: „Toto, to jsem ještě nezažil, aby takhle, 

v takový situaci, takovýhle přátelství, to jsem ještě nezažil.“

Byla to špatná situace, lidi se netroufali promluvit německy. A pak už jsem Helmu 

neviděla, až za dlouhou dobu. Z Rakouska šli do Německa, do Švábska, odtud mi Helma 

napsala a časem jsme dostali povolení, že můžeme navštívit kamarádku mojí, a tak 

jsme tam jeli za ní a tam jsem ji zase viděla a pořád jsme si psaly.

Ze vzpomínek Elišky Kvapilové, narozené ve Slavonicích v českoněmecké rodině 
otištěných v publikaci Žijící paměti

ŽIJÍCÍ PAMĚTI SLAVONICKA ANEB HLASY PAMĚTNÍKŮ
Projekt pod tímto názvem vznikl na jaře roku 2011.  Pokračuje v dlouholeté 

snaze některých občanských sdružení a spolků ze Slavonic a okolí o zachování 

vzpomínek dosud žijících pamětníků na dobu před druhou světovou válkou, na 

události druhé světové války i dobu těsně po ní, případně na dobu padesátých 

let ve Slavonicích a v příhraničí v širším okolí města.

www.slavonice-zlabing.eu

Jedním z výsledků projektu Žijící pa-

měti jsou webové stránky www.slavoni-

ce-zlabings.eu. Na nich najdete zejména 

množství starých fotografi í, které budou 

stále doplňovány. Dále tady najdete in-

formace o dřívějších projektech a jejich 

výstupech, množství odkazů a informací 

o příhraničních obcích Slavonicka a také 

vícejazyčné video a audio záznamy vzpo-

mínek pamětníků.

Správcové webu nabízejí možnost 

všem, kteří mají k tématice jakýkoli foto-

grafi cký, písemný materiál či vzpomínku 

týkající se této doby, jejich zveřejnění 

na této stránce. Kontaktní osobou je p. 

Tomáš Heczko, tel.: 775 030 186. 

Kniha Žijící paměti Slavonicka 

aneb hlasy německy mluvících pamětníků

Některé z materiálů, které autoři 

projektu v jeho průběhu shromáždili, 

vyšly také v knižní podobě na podzim 

letošního roku. 

V úvodu publikace najdete 

krátké shrnutí bádání o době 

konce války a odsunu německé-

ho obyvatelstva z okolí Slavonic 

z pera odborníků, kteří se tímto 

tématem zabývají. Boris Hanák 

stručně popsal osudy němec-

kého obyvatelstva ČR v době 

první republiky za druhé světové 

války až po poválečné vysídlení, 

výsledky bádání o poválečném 

odsunu německy mluvících oby-

vatel z této oblasti rekapituluje 

David Kovařík a o tom, jaký byl 

jejich život v nové vlasti, napsala 

Monika Horáková. 

Stěžejní část knihy Žijící pamě-

ti tvoří doslovný překlad popisu 

průběhu poválečného odsunu 

v jednotlivých obcích bývalého 

slavonického soudního okresu, 

který vyšel v roce 2001 v knize 

Geschischte Südmährens auto-

rů Alfreda Schickela a Geralda 

Frodla. 

Jednotlivé kapitolky uspořá-

dané podle obcí obsahují vždy 

tabulku s celkovými počty obyvatel 

v letech 1910, 1930, 1939, údajem o počtu 

českých obyvatel v těchto letech o údaji 

o padlých a nezvěstných a pozůstalých 

v místě. Pod tabulkou je pak vždy struč-

ně popsán průběh odsunu, u několika 

obcí doplněný i o konkrétní vzpomínku 

přímého účastníka.

Publikace byla představena při slavnostním otevření Spolkového domu ve 

Slavonicích dne 25. listopadu letošního roku a koupit si ji můžete ve slavonic-

kém Centru pro budoucnost.

Zajatecký tábor ve Starém Hobzí.

V závěru pak jsou otištěny přepisy 

vzpomínek slavonické rodačky Elišky 

Kvapilové a rodáka z Nových Sadů Leo 

Blahoudka.

Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek v Jindřichově 

Hradci, střelecká sekce Dačice a město Dačice pořádají

4. ledna 2014 od 9.00 h

NOVOROČNÍ POHÁR 2014 - XV. ROČNÍK
Střelnice Dačice – Zahrádecký les

Časový pořad soutěže: 
09.00 – 10.00 h prodej položek, zápis, kontrola dokladů

10.00 – 10.10 h slavnostní zahájení

10.20 – 12.00 h střelby

12.00 – 12.30 h polední přestávka

12.30 – 13.30 h střelby

14.00 h  vyhlášení výsledků, předání cen

Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střelecké sekce 

Dačice a OMS ČMMJ J. Hradec.

Viola Falb (AT) – saxofony

&

Jakub Doležal Quartet
Jakub Doležal – saxofony, Jiří Šimek – kytara, 

Michael Krásný – baskytara, Martin Kopřiva – bicí

2. února 2014 v 19.00 h

Moravské Budějovice, Beseda, sál Budivoj

 151/14 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

dokončení na str. 16

Vzpomínky
Těžko se s Tebou 

loučilo, 

těžké je bez Tebe 

žít.

Smrtí však láska 

nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 27. prosince 

2013 vzpomeneme 2. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila paní

Helena Krejčí z Dačic.

S láskou a úctou vzpomínají 

manžel, děti s rodinami, bratr 

a ostatní příbuzní a známí.

Večer, kdy slunce zemi opustilo,

Tvé srdce se navždy zastavilo.

Dne 24. prosince 2013 uplyne 16 let, 

kdy nás náhle opustil pan 

Štefan Borza z Urbanče.

V září by oslavil 80. narozeniny. 

Stále vzpomínají 

synové a dcery s rodinami. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkuje 

dcera Hana s dětmi.

Co víc, tatínku, 

Ti můžeme dát,

kytičku na hrob

a s láskou 

vzpomínat…

Dne 30. prosince 

2013 uplyne 

smutných 

25 roků,

co nás navždy opustil pan

Dent. Josef Matějka z Jemnice.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi. 

Děkují děti s rodinami.

Kdo poznal Tě, 

ten měl Tě rád,

uměl jsi pomoci, 

potěšit i rozesmát,

takoví lidé 

by neměli umírat.

Prázdný je domov, 

smutno je v něm, 

chybíš nám, 

tatínku, chybíš nám všem.

Dne 14. ledna 2014 vzpomeneme 

1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček, pan

Josef Svoboda ze Slavíkovic.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

manželka Marie a dcery s rodinami.

Za vzpomínku děkujeme.

Tvé zlaté srdce, 

maminko, zůstane 

navždy s námi.

Bude žehnat 

na cestu, kterou 

teď půjdeme sami.

Děkujeme za cestu, 

kterou jsi s námi šla, 

za ruce, které tolik 

pomáhaly.

Děkujeme za to, že jsi byla, za každý den, 

který jsi s námi žila.

Dne 21. prosince 2013 uplyne dlouhých 

20 let, co nás navždy opustila naše drahá 

maminka, tchýně a babička, paní 

Milada Nosková 

z Červeného Hrádku 59

a 30. ledna 2014 by se dožila 93 let.

S láskou stále vzpomínají 

syn Oldřich s manželkou a vnoučata, 

dcera Milada, Jana, syn Zdeněk s rodinami, 

vnoučata a ostatní příbuzní.

Ano, v dačickém muzeu se skutečně křtilo a samotný křest 

proběhl ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v rámci „muzejního 

čtvrtku“, který pořádal Spolek přátel muzea v Dačicích. Na-

skytla se totiž mimořádná příležitost. Opět po dvou letech 

pokřtít další číslo Dačického vlastivědného sborníku, v pořadí 

již číslo sedmé. 

KŘTINY V MUZEU

Ze slavnostního představení knihy: Na fotografi i je část autorského kolektivu nového 

čísla Dačického vlastivědného sborníku a také jemnický místostarosta Petr Novotný.

Odešli jste od nás, měli jsme Vás rádi,

aniž by Vaše rty sbohem zašeptaly.

Neprobudíme vás 

ani nejkrásnějším slovem,

jen kytičku květů na hrob vám 

můžeme dát,

svíčku zapálit, modlitbu tiše zašeptat

a s bolestí v srdci na Vás, babičko, dědečku, 

vzpomínat.

Smutná je cestička ke hřbitovu, 

ještě smutnější bez Vás k domovu.

Dne 7. prosince 2013 uplynuly 4 roky, 

co nás navždy opustila paní

Františka Dočkalová z Třebelovic

 a 12. února 2013 vzpomeneme 8 smut-

ných let, co nás navždy opustil pan 

Karel Dočkal z Třebelovic.

S úctou, láskou a bolestí v srdci stále 

vzpomínají a za vše děkují 

dcera Marie, vnučky Zlatka a Máša 

s rodinami, vnuk Vladimír s dcerou.

cukru přivítal na svět 

sedmé číslo Dačického 

vlastivědného sbor-

níku a popřál mu ce-

lou řadu spokojených 

čtenářů. Následovala 

autogramiáda, kdy si 

mohli všichni nechat 

podepsat přítomnými 

autory novou knihu. 

Pokud si chcete doplnit svou knihovnu 

o další titul mapující historii i součas-

nost regionu Dačicka, můžete si knihu 

zakoupit v Dačicích přímo v muzeu 

nebo v informačním středisku na staré 

ČLÁNKY A STUDIE

Miroslav Pelikán: Tajemství rodinného alba 

aneb osudy Pelikánovy rodiny za první 

světové války

Miroslav Pelikán: Vzpomínka na Rudolfa Ur-

bance a jeho rodný dům v Dačicích

Miloslava Slavíková: Kříže, kapličky a boží 

muka v okolí Dačic – 3. část

Jitka Vavrušková – Zdeněk Vavruška: K his-

torii zvonů v Dačicích

Michaela Körnerová Chládková: Písemná 

pozůstalost P. Anselma Františka Spá-

lenky

Miroslava Kučerová: Z historie lékárny 

v Dačicích

Marián Bocán: Valcha, manufaktura na 

řece Dyji

Karel Svoboda: Mlýn Černíč, čp. 14

Bohumír Smutný: Zahraniční podnika-

telé působící na jihozápadní Moravě 

a úspěšní podnikatelé z jihozápadní 

Za kmotra byl přímo pan starosta měs-

ta Ing. Vlastimil Štěpán. Křtu byli účastni 

autoři, kteří do knihy přispěli svými člán-

ky, zprávami, a dále řada čtenářů nejen 

z Dačic, ale i z okolí, kteří sledují všechny 

novinky regionální literatury a doplňují 

si knihovničku.

Autorů se sešlo tentokrát skutečně 

hodně – čtrnáct, a to ještě nebyli všichni. 

Svědčí to o tom, že okruh těch, kteří mají 

zájem přispět do sborníku, se zdárně roz-

šiřuje, a také o tom, že obsah sborníku je 

dostatečně pestrý a zajímavý. 

Předsedkyně Spolku přátel muzea 

v Dačicích PhDr. Jana Bisová nejdříve 

představila nové číslo sborníku i jednot-

livé autory. Poté proběhl samotný křest, 

kdy pan starosta tradičními kostičkami 

radnici, dále v Knihkupectví L. Hejla 

a v Knihkupectví F. Procházky. V Jemnici 

je k dostání na informačním středisku, 

stejně jako ve Slavonicích a v Telči. Cena 

knihy je 220,- Kč.

Pro bližší představu uvádíme obsah sborníku:

Moravy v Brně

Petr Vedra: Jemnické doly v 16. století

Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, 

Andreas Kranz, Václav Beran, Gašpar 

Čamlík: Vydra říční na Dačicku

EDICE PRAMENŮ

Kateřina Mrkvová, Petr Vedra: Horní svo-

body pro doly u Jemnice dané panem 

Jindřichem z Lomnice roku 1537

Miloslav Tůma: Svatební smlouvy dačických 

obyvatel na přelomu 16. a 17. století

DROBNOSTI

Stanislava Nováková: Zapomenutý doku-

ment k dějinám Jemnice z roku 1439

Michaela Körnerová Chládková: Objevené 

listiny cechu krejčích v Jemnici

Jana Bisová: Pohlednice z roku 1932

Richard David: Mlýnský zámeček v Maříži
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LIDÉŘOVICE
29. prosince od 14.30 h

VÁNOČNÍ VĚTRÁNÍ LIDÉŘO-

VICÍCH

Větrání kostela a varhan. Téma je 

jednoznačné: Zpívání koled a po-

vídání o nich. Každý, kdo si bude 

chtít zazpívat koledy, je vítán. 

Srdečně zve karmelitán P. Gorazd 

se svými přáteli.

v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích

DOMAMIL

DOLNÍ NĚMČICE

Úterý 31. prosince

SILVESTR 2014

Nespoléhejte se na jinou zábavu. 

Přijďte se na Silvestra bavit s přáteli 

a společně oslavit NOVÝ ROK 2014. 

Hraje PHOENIX 

od 20.00 do 03 hod. v sokolovně v Domamili. 

BUDKOV

DAČICE

19. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT 

v Dětském domově od 16:30 

ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA 

od 17:30 - vystoupí Schola Velký 

Újezd + místní děti

22. prosince

POUŤ K FARÁŘOVĚ 

KAPLIČCE

začátek ve 13.00 h

10. ledna

IV. ŠKOLNÍ PLES 

ZŠ a MŠ BUDKOV - hraje Rokkies, 

bohatá tombola

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 

STŘEDISKO

28. prosince ve 21.00 h

DYMYTRY

(Psycore-Metal Band Praha)

předkapela DE BILL HEADS

hlavní sál MěKS

LEDEN

sobota 11. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

pořádá Myslivecké sdružení „Háj“ 

Dolní Němčice

hlavní sál MěKS

sobota 15. února

HASIČSKÝ BÁL

pořádá Sbor dobrovolných hasičů 

Dačice

hlavní sál MěKS

MĚSTSKÉ MUZEUM 

A GALERIE DAČICE

do 30. prosince

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Práce tvůrců na Dačicku, žáků 

ZŠ a MŠ v Dačicíc. Slavnostní 

zahájení v neděli 1. prosince 2013 

ve 14 hod. 

Otevřeno do 30. 12. 2012: út-pá 9-12, 13-16 

hod., neděle a svátky 25. a 26. 12. 13-16 hod. 

Zavřeno: 24. a 31. 12.

Přejeme všem našim 

návštěvníkům pěkné Vánoce 

a šťastný a spokojený 

nový rok 2014 !

KLUB KOSTKA

20. 12. dj ATTACK & NOWITZ- 

MEGA CHRISTZMAS PARTY

21. 12. dj MÍRA – ROCKOVÁ PÍPA 

S RÁDIEM BEAT

25. 12. kap.FARAON NO2 – TA-

NEČNÍ ZÁBAVA

27. 12. dj HALOGEN & ADAS – 

HAPPY BIRTHDAY HALOGEN

28. 12. kap. SO FINE & VOBRUČ 

& dj KASTL

31. 12. SILVESTR S KOSTKOU!!!

pokračování na str. 18
JEMNICE

Kam za kulturou?

MLADOŇOVICE

HŘÍŠICE

KDOUSOVSKÁ SCHOLA

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KON-

CERTY 2013

21. 12. v 17.00

Uherčice (zámecká kaple) 

22.12. v 14.00 

21. prosince

DISKOTÉKA

White party, hraje DJ Halogen

Cool dance club Jemnice, 21.00-05.00 h

24. prosince

DISKOTÉKA

Ježíškova noc, hraje DJ Poki

Cool dance club Jemnice, 21.00-05.00

25. prosince v 15.00 h

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Živá zvířata, živý oheň, u kterého 

D. NĚMČICE  

27. prosince  

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 

Hraje skupina Stonožka

v místní hospodě, začátek v 20 00. h

si můžete opéct „buřty“ nebo se 

jen tak ohřát – občerstvení – něco 

k zakousnutí, něco na zahřátí

náměstí Svobody v Jemnici, pořadatel město 

Jemnice ve spolupráci s o. s. Mladí za rozvoj 

Jemnice a AFT Jemnice

25. prosince od 20.30 h

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Hraje skupina Secret.

KD Jemnice, pořadatel TJ Jemnice, tenisový 

oddíl

25. prosince

DISKOTÉKA

Štěpánská pařba, hraje DJ Adas

Cool dance club Jemnice, 21.00-05.00

28. prosince

DISKOTÉKA

Abda a Sharlota live!, hraje DJ 

Rudys

Cool dance club Jemnice, 21.00-05.00 h

31. prosince ve 12.30 h

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP 

na Modrácký kopec

- přípitek s sebou

sraz u restaurace U Víta, délka trasy 7,5 km

pořádá TJ Sokol Jemnice, oddíl žen

31. prosince v 19.00 h

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

Rozloučení s rokem 2013

Areál jemnického zámku, pořadatel město 

Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

31. prosince

DISKOTÉKA

Silvestr, hraje DJ Kitt

Cool dance club Jemnice, 21.00-05.00 h

LEDEN

5. ledna 2014 v 16.00 h

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Účinkují žáci ZUŠ, Komorní ženský 

sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový 

sbor při kostele sv. Stanislava 

v Jemnici, Kdousovská schola

- společenský sál KD v Jemnici, pořadatel město 

Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

8. ledna 2014 v 16.00 h

BESEDA 

s PhDr. Martinou Veselou

Téma: Osudy českých královen

zasedací místnost MěÚ v Jemnici, pořadatel 

Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s měs-

tem Jemnice

31.1.2014 ve 20.30 hodin

MĚSTSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

GENETIC

Předprodej vstupenek v TIC za 

100,- Kč, na místě 120,- Kč

- společenský sál KD v Jemnici, pořadatel město 

Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

27. prosince ve 20.00 h 

POSLEDNÍ LEČ

K poslechu a tanci hraje STUDEN-

SKÁ KAPELA. Pořádá myslivecké 

sdružení „Vápovka“ Červený Hrá-

dek. Bohatá tombola, myslivecká 

kuchyně. Svoz zajištěn.

Kulturní dům Hříšice

OSTATNÍ AKCE

vždy ve středu cca od 18 h

COUNTRY MUSIC 

Pravidelné country večery s živou 

muzikou v hospodě U Kořena Na 

Peráčku v Dačicích.

do 31. prosince

JEŽÍŠKOVA GALERIE

Výstava prací dětí z MŠ Dačice. 

prostory radnice

20. prosince 15.00–21.00 h

TRADIČNĚ NETRADIČNÍ 

JARMARK 

v netradičně tradičních prostorách 

Dačické sběrny, Krajířova 15.

Prodej všech možných i nemož-

ných krámů, akční slevy, procenta 

navíc, vše zaručeně staré.

Sběrna Dačice

21. prosince v 19.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT 

pěveckého sboru

Kostel sv. Vavřince

22.–23. prosince

VÁNOČNÍ BETLÉM

Kancnýřův sad - Dačice

MOR. BUDĚJOVICE

18. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 

MKS Beseda – velký sál

Účinkují žáci hudebního, taneč-

ního a výtvarného oboru ZUŠ 

Moravské Budějovice. Začátek v 

16 hodin. Vstupné dobrovolné.

19. prosince

ČESKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY

A OBYČEJE

Přijďte se nadýchat vánoční at-

mosféry do ZŠ TGM v Mor. Bu-

dějovicích.

ZŠ TGM Mor. Budějovice 9. 00.–12. 00 h

20. prosince

KUMPÁNOVI MUZIKANTI 

a sourozenci Baťkovi

Vánoční koncert špičkové decho-

vé hudby. 

Začátek v 18 hodin. MKS Beseda – velký sál.

21. prosince

PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO 

SVĚTLA

Chcete si na Štědrý večer rozsvítit 

stromeček, či svíčky pravým Bet-

lémským světlem? Dne 21. pro-

since budou skauti z Moravských 

Budějovic rozvážet světlo na trase 

Okříšky–Znojmo. 

Předpokládané časy odjezdu 

vlaku z jednotlivých obcí na této 

trase: Okříšky 9.17, Jaroměřice 

n. R. 9.42, Grešlové Mýto 10.18, 

Hvězdoňovice 9.21, Bohušice 9.46, 

Šumná 10.25, Stařeč 9.26, Mor. Bu-

dějovice 9.52, Olbramkostel 10.33, 

Kojetice n. M. 9.34, Vesce 10.11, 

Citonice 10.38, Šebkovice 9.38, 

Blížkovice 10.14, Znojmo 10.47.

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD 

OBCÍ 

začátek 19.30 hod.

27. prosince

VALNÁ HROMADA

kulturní dům – SDH – začátek 18.00 hod.

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

začátek 0.00 hod.

Junák – Svaz skautů a skautek ČR

22. prosince

4. ADVENTNÍ KONCERT

Vystoupí dívčí komorní swingový 

sbor Ok vocal z Brna. 

Začátek v 17 hodin. Kostel sv. Jiljí,. Vstupné 

dobrovolné.

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ

Tradiční troubení z věže kostela 

sv. Jiljí na Štědrý večer v podání 

kvintetu MK. 

Začátek po skončení mše svaté zhruba ve 23 

hodin. Věž kostela sv. Jiljí

po 23.12., st 25.12., pá 27.12., 

po 30.12. 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Vláčky, mašinky, kolejiště 

v provozu 

Kromě stálého kolejiště, které 

bude částečně v nočním provozu 

s osvětlenými domky, vagonky a 

dalšími efekty, uvidíte ještě něko-

lik modulů digitálního kolejiště, 

dále kolejiště které si můžete sami 

ovládat včetně možnosti provozu 

vlastních modelů /H0/. Pro děti 

bude jezdit Mašinka Tomáš a 

Tomica.

www.train-model.net

Pořádá klub modelářů.

nádraží ČD Moravské Budějovice, 16–18 hod

Sobota 28. prosince

VÁNOČNÍ POCHOD 

KOSOVÁ 

Sraz na vlakovém nádraží v Mo-

ravských Budějovicích v 10 hodin. 

Pořádá Vodácký oddíl Moravské 

Budějovice.

1. ledna v 18.00 h

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

2014 

Pozor změna! Přivítání Nového 

roku s představiteli města Mo-

ravské Budějovice a ohňostrojem 

v novém termínu a čase. 

1. 1. 2014 od 18 hodin na nám. Míru.

Út 14. ledna

NORSKÁ DIVOČINA SLOVEM 

A OBRAZEM

Pořádá Klub důchodců při MKS 

Beseda. Přednáška Antonína 

Buličky spojená s promítáním 

fotografi í. 

MKS Beseda - sál Budivoj. Začátek v 16 hodin.

Čt 16. ledna

ALPSKÉ VRCHOLKY

Přednáška spojená s promítáním 

fotografi í. Olga Šváchová a Petr 

Andrejkovič Vás provede cestou 

VHT po Alpských velikánech. 

Dále se podíváme na Maraton 

Kilimandžáro v Tanzánii a krásy 

ostrova Zanzibar. 

MKS Beseda - sál Budivoj. Začátek v 18 hodin. 

So 18. ledna 

XX. MATURITNÍ PLES SOŠ

k tanci a poslechu hraje hudeb-

ní skupina Genetic, v průběhu 

večera vystoupí taneční soubor 

Arabes. O půlnoci překvapení 

studentů maturitních ročníků. 

Vstup pouze ve společenském 

oděvu. 

Sokolovna. Začátek ve 20 hodin. 

Zissersdorf (kostel) 

25. 12. v 17.00

Jemnice (kostel sv. Stanislava)

26. 12. v 15.00 h

Kdousov v 17.00 

(kostel sv. Linharta) 

27. 12.

Znojmo (kostel sv. Jana Křtitele) 

KRONIKA

Petr Vedra: Významné výročí jem-

nické slavnosti Barchan

Richard David: 130 let Katastrální-

ho úřadu v Dačicích

Věra Holakovská: I domy mají 

svá výročí

ZPRÁVY

Marie Kučerová: Odešel Jiří Chlá-

dek 

Marie Kučerová: Návrat malíře 

Pavla Svobody

Marie Kučerová: Pamětní deska 

gen. mjr. Františka Skokana

Jana Bisová: Úmrtí posledního 

majitele zámku a návštěva jeho 

rodiny v Dačicích

Marie Kučerová: Pomník kostky 

cukru mezinárodně

Michaela Körnerová Chládková: 

Delimitace církevních fondů

Kamil Kupec: Nový lesopark U Tří 

křížů v Dačicích

Marie Kučerová: Zpráva o činnosti 

Spolku přátel muzea v Dačicích 

v období 2012-2013

Z REGIONÁLNÍ LITERATURY

Danica Valenová

Jana Bisová – Jan Mikeš: Zámek 

v Dačicích

Rozkošná: Židé na Jindřichohra-

decku II. Dačicko a Slavonicko

Dokoupil – Bar: Soupis rukopisů 

dačických františkánů

Nováková: Krajířové z Krajku

Smutný: Po stopách kostky cukru 

v Dačicích

Jindra: Dějiny Malého Pěčína

Bibliografi e Dačicka a Slavonicka

dokončení ze str. 15

Z obsahu dačického vlastivědného sborníku
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VYDAVATELSKÉ PRÁCE:

Jaroslav KALÁB
Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice

tel.: 739 077 985

e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz

Ukázky našich nejnovějších pracííra íracíracíac
Pro výrobu vašich publikací vám zajistíme:
-  grafi cké řešení sazby i obálky

-  scanování obrazového materiálu 

-  přepis textu do elektronické podoby

-  sazbu textu

-  výrobu a zajištění tisku brožur a knih

Náklady brožur od 300 ks

Pro Vaše publikace nabízíme možnost vazeb: 
V1  (skoba) 

V2  (lepená brožura) 

V4  (lepená a šitá vazba)

V8  (šitá vazba s pevnými deskami

-  ČERNOBÍLÉ I BAREVNÉ PUBLIKACE

-  NĚKOLIKASTRÁNKOVÉ BROŽURY 

-  VÁZANÉ KNIHY

redakce novin Jarmark
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TELČ

19. prosince v 17.00 hod. 

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 

Základní umělecké školy Telč

sál Základní umělecké školy

21. prosince v 17.00 

a 18.15 hod. 

22. prosince v 14.00 

a 15.00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM 

s folklorním souborem Podjavoři-

čan a Kvítek. Komponovaný pořad 

telčských folklorních souborů.

nádvoří Státního zámku Telč nádvoří Státního 

zámku Telč

22. prosince 17.00 hod. 

4. adventní koncert

DÁL ZVĚSTUJTE TU ZPRÁVU

Program: barokní kancionál – 

Rosu dejte, ó nebesa, Adam Mich-

na z Otradovic – Hle, přijde Pán, 

Spasitel náš, lidová píseň – Marie 

a Alžběta, Václav Karel Holan 

Rovenský – Veselme se, Šteyerův 

kancionál – Raduj se, všecko stvo-

ření, moteto z 15. stol. – Ó, Regina, 

D. Bort-ňanskij – Sláva Otců i Synu, 

G. Lagrange – Laudate omneš 

STUDENÁ

26. prosince

ŽIVÝ BETLÉM

náměstí v 16.00 h

31. prosince

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA JAVOŘICI

10.00 h z náměstí ve Studené

12.30 h novoroční přípitek 

na vrcholu Javořice

20. prosince od 15.30 h

ZVONKOVÝ PRŮVOD 

a zpívání pod vánočním 

stromem

náměstí Míru, pořádají město Slavonice, VPS 

Slavonice, MěKS Slavonice a MŠ Slavonice

20. prosince – 1. ledna 2014 

denně  14.00–16.00 h 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

prací žáků slavonických škol

vernisáž 20. prosince po skončení 

zpívání pod vánočním stromem

sál městského muzea, pořádají MěKS Slavonice, 

MŠ Slavonice, ZŠ praktická Slavonice a ZUŠ 

Slavonice

21.prosince od 20.00 h

KONCERT 3 KAPEL A 2 DJŚ

PAPALESCU (vítěz anděl, disco/

elektro/dance)

VEES (rock and roll and mo-

tocross)

Maggies Marshmallows (taran-

tino punk fi ction and roll)

DJś Dann and Kriss

O slunovratu, při nejdelší noci 

v roce, v Mekce sofi stikovaného 

vožungrismu

SLAVONICE

RADOTICE

PEČ

27. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ve stolním tenise, 

KD, začátek v 10.00 hodin,

POLICE

22. února  

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 

Hraje skupina Stonožka

začátek v 19 00 h

Út 21. ledna

PŘEDNÁŠKA OBČANSKÉ 

PORADNY PRO OBČANY

Pořádá Klub důchodců při MKS 

Beseda. Seminář paní Lenky Háj-

kové zaměřený na informace seni-

orům a občanům, aby nenaletěli 

šmejdům. 

MKS Beseda - sál Budivoj. Začátek v 16 hodin.

So 25. ledna

MATURITNÍ GYMNAZIJNÍ 

PLES

Šerpování maturantů, půlnoční 

překvapení maturitních ročníků. 

Hrají kapela Blue Band. Vstup pou-

ze ve společenském oděvu. 

Sokolovna. Začátek ve 20 hodin. 

Út 28. ledna

TAJEMSTVÍ RODU

Beseda s promítáním o knize 

Tajemství rodu s autorkou Petrou 

Braunovou a genealožkou Hele-

nou Voldánovou. Kniha vznikala 

současně s vysíláním pořadu 

Tajemství rodu na ČT1. 

MKS Beseda - sál Budivoj. Začátek v 18 hodin.

Ne 2. února

VIOLA FALB & JAKUB DOLE-

ŽAL QUINTET 

Vystoupení česko-rakouské jaz-

zové kapely, která na svém turné 

navštíví i Moravské Budějovice. 

Obsazení: Viola Falb (Rakousko) 

– saxofony, Jakub Doležal – saxo-

fony, Jiří Šimek – kytara, Michael 

Krásný – baskytara, Martin Kop-

řiva – bicí. 

MKS Beseda – sál Budivoj. Začátek v 19 hodin. 

Ne 9. února

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Celým programem bude prová-

zet Pavel Novák ml. se skupinou 

Family. V rámci programu se 

budou střídat bloky písniček a 

zábavného vyprávění. Hlavně 

se ale budeme bavit, hrát si a 

soutěžit. Zapojíme nejen děti, ale 

i dospělé. Máme pro Vás připra-

veny kvizy, jazykolamy, hádanky 

a jiné zábavné soutěže a hry, při 

kterých se rozhodně nikdo nudit 

nebude. Pro děti jsou přichystány 

odměny v podobě sladkostí a 

malých dárků. 

Karneval je velkou událostí ne-

jen pro děti, ale i pro dospělé, 

a proto je celý program šitý na 

míru pro celou rodinu.S dětmi si 

nejen společně zazpíváme, ale 

také se naučíme v Japonské myší 

polce např. japonsky. V programu 

zazní i největší Mistrovy hity jako 

Pihovatá dívka, Nádherná láska 

a Malinká. 

MKS Beseda – velký sál. Začátek v 15 hodin. 

K tanci a poslechu hraje hudební skupina 

KALÍŠCI

10. ledna 2014 v sále kulturního domu

VSTUPNÉ 

v předprodeji 60 Kč 
- v prodejně JMB

na místě 70 Kč

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

začátek ve 20.00 hod.

Bohatá tombola

obec SLAVÍKOVICE zve na 4. obecní plesbecní ples

Sdružení p átel SOŠ MB, Gymnázium a St ední odborná škola a maturanti SOŠ 
Vás srde n  zvou na 

 

XXX. MATURITNÍ PLES 
ST EDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUD JOVICE 

 
 

v sobotu dne 18. ledna 2014 v místní sokolovn  

zahájení ve 20.00 hodin 

k tanci a poslechu hraje hudební skupina GENETIC 
 

na za átku ve era vystoupí tane ní soubor ARABES  
p lno ní p ekvapení student  maturitních ro ník  

 
 
 
 

KVALITNÍ OB ERSTVENÍ A BOHATÁ TOMBOLA ZAJIŠT NA! 
vstupné: 100 K , vstup pouze ve spole enském od vu  

dokončení na str. 20

gentes. Účinkují: Pěvecký sbor 

Smetana Telč, žákyně pěveckého 

oddělení ZUŠ Telč pod vedením 

Evy Pavlíkové a Dechový kvintet 

pod vedením Jaroslava Čajky

kostel Jména Ježíš

24. prosince od 13.00–15.00 

hod. 

ŠTĚDRÝ DEN NA ZÁMKU

Pro malé děti bude pod stromeč-

kem připravena vánoční nadílka 

od zámeckého Ježíška. Výstava 

kostýmů a rekvizit bude doplněna 

o vánoční výzdobu.

Zámecká galerie

SBOR SANTINI HLEDÁ NOVÉ 

ZPĚVÁKY HLAVNĚ TENOR.

27.12.–30.12., 18.00 hod. 

Konírna Státního zámku Telč

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

V TELČI

nejen folkové koncerty, ale i ho-

kejový zápas Prázdnin a Divadla 

Sklep 

www.prazdninyvtelci.cz

27. 12. Nezmaři

28. 12. Katka GARCÍA 

 a Honza Hrubý 

29. 12. Žalman a spol. 

30. 12. Jarret

29. prosince v 15.00 hod. 

kostel Jména Ježíš

JAKUB JAN RYBA 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Vánoční koncert. Program: zazní 

vánoční skladby a koledy, ale také 

známá Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby pro sbor, sóla, varhany 

a orchestr. Účinkují: Pěvecký sbor 

Santini Telč a Ad Hoc Quartet 

Třebíč a hosté

na Kawarně ve Slavonicích od 20.00 h

23. prosince od 19 hodin

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

náměstí Míru, pořádá Junák Slavonice

31. prosince od 9. 30 hodin

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA UHLIŠTĚ

Trasy pochodu jsou:

Ze Slavonic 

v 9.30 na náměstí u kašny (6km)

Ze Starého města 

v 10.30 od obchodu (4km)

Ze Stálkova v 11.00 

u zastávky autobusu (2km)

Ve 12.00 bude na kopci silvestrov-

ský přípitek.

pořádá SRS, o.s.

LEDEN

12. ledna od 10.30 h

TŘÍKRÁLOVÉ SKLOUZNUTÍ 

v běžecké stopě

Výlet na běžkách

start v Matějovci u kostela, pořádá VPS Sla-

vonice

10. ledna 2014

UNIVERSITA VE SLAVONICÍCH 

ZAHAJUJE

Universita třetího věku zahajuje  

svou výuku 10. ledna 2014, vir-

tuální přednáškou  Astronomie. 

V lednu se uskuteční  4 kurzy, 

pravidelně každý  pátek od 13.30 

do 15.30. 

Přihlášky: Informační centrum Slavonice – Bc. 

Věra Fialová

JÓGA VE SLAVONICÍCH

ve dnech 6.-9.února 2014 

se uskuteční již skoro tradiční 

kurz jógy s indickým učitelem 

Ashwanim Bhanotem v Institutu 

Slavonice. Cvičení probíhá 2 h 

ráno a 2 h odpoledne, je vhodné 

22. prosince

ČTVRTÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

ve 14.00 h

KONCERT SCHOLY 

z Velkého Újezda na zámku

Zámek Police, 2. patro – společenský sál. 

Pořádá Klub maminek Police

v 18.00 h

ZPĚV KOLED 

U VÁNOČNÍHO STROMU

Vánoční strom a betlém na návsi

Pořádá Klub maminek Police

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD 

OVCÍ 

v 19 hodin od staré hospody

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

0:30 hodin u vánočního stromu

i pro úplné začátečníky. Přijďte 

si s námi zacvičit a dostat se po 

vánocích do formy.

Pro více info volejte tel: 774 998 388

pokračování ze str. 16
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Plesová sezóna na jihozápadní MoravěPlesová sezóna na jihozápadní Moravě
BUDEČ
So 8. února 

HASIČSKÝ PLES 

Hraje skupina Rookies

BUDKOV
10. ledna 

IV. ŠKOLNÍ PLES ZŠ 

A MŠ BUDKOV

Hraje Rokkies, bohatá tombola

8. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje Malá Jemnická kapela, 

bohatá tombola

DAČICE
sobota 11. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hlavní sál MěKS, pořádá Myslivecké sdružení 

Háj Dolní Němčice

24. ledna  

PLES FLORBALISTŮ 

Hraje skupina Stonožka

místo na plakátech, začátek ve 20.00 h

8. února  

LIDOVÝ PLES 

Hraje skupina Stonožka

místo na plakátech, začátek ve 20.00 h

sobota 15. února

HASIČSKÝ BÁL

hlavní sál MěKS, pořádá Sbor dobrovolných 

hasičů Dačice

DEŠOV
11. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina Klaxon.

8. února

HASIČSKÝ PLES

DOMAMIL
sobota 18. ledna 2014 

RYBÁŘSKÝ PLES 

K poslechu a tanci hraje kapela 

PARADOX. 

Bohatá tombola. 

Začátek v 20,00 hodin. Pořádá Rybářský 

spolek Domamil o.s. 

HODICE
11. ledna

MYSLIVECKÝ PLES 

Tradiční myslivecký ples v KD 

Hodice s výbornou mysliveckou 

kuchyní.

KD v Hodicích

1. února

XII.OBECNÍ PLES

Dvanáctý ročník Obecního ple-

su. Hraje skupina Genetic.

KD v Hodicích. 

15. února

HASIČSKÝ BÁL

Hraje skupina Fontána. Začátek 

ve 20 hodin, předtančení a bo-

hatá tombola.

v Kulturním domě Hodice

3. března

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Tradiční karneval pro všechny 

děti. Zábavné odpoledne s 

vystoupením Martina Krulicha 

„Živá huba“ pro děti. Pořádá MŠ 

a OÚ Hodice.

Program: dětská diskotéka, mini 

balónková šou, malování na 

obličej Usmívající se

v KD Hodice

15. března

ROCKOVÝ PLES

4. ročník tradičního plesu s bo-

hatou motoristickou tombolou 

a půlnočním překvapením.

Více na www.motohodice.cz

JAKUBOV
1. února

SPORTOVNÍ PLES

7. března

9. ŽELEZNIČÁŘSKÝ PLES

Hraje Sabrin Znojmo.

Začátek ve 20.00 h

JAROMĚŘICE N. R.
Pá 17. ledna 

HASIČSKÝ PLES 

Hraje skupina Rookies

7. února

MĚSTSKÝ PLES

Hraje skupina Family

Hotel Opera

JEMNICE 
31. ledna ve 20.30 h

MĚSTSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

GENETIC. Vystoupení Jemnických 

mažoretek

společenský sál KD v Jemnici, pořadatel město 

Jemnice

sobota 8. února od 20 h

25. HASIČSKÝ PLES 

K tanci a poslechu hraje skupina 

Fontána.

Pořádá SDH Jemnice, kulturní dům v Jemnici

15. února ve 20.30 h

PLES KRÁLOVNY ELIŠKY

K tanci a poslechu hrají skupiny 

Secret a Generace

společenský sál KD v Jemnici, pořádá N.K.N. 

Jemnice

22. února ve 20.00 h

PLES MOTORPALU 

Hraje skupina Rookies.

KD Jemnice 20.00. h

KOROLUPY
15. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Family

LAŽÍNKY
So 1. února

HASIČSKÝ PLES 

Hraje skupina Rookies

LITOHOŘ
15. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Genetic.

1. března

OBECNÍ PLES

Hraje skupina Genetic.

MARTÍNKOV
8. února

SPORTOVNÍ PLES

Hraje skupina Genetic.

MLADOŇOVICE
18. ledna  

PLES 

Hraje skupina Stonožka

začátek v 20.00 h

8. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina kalíšci

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
So 18. ledna

XX. MATURITNÍ PLES SOŠ

Hraje skupina Genetic, v průběhu 

večera vystoupí taneční soubor 

Arabes. O půlnoci překvapení 

studentů maturitních ročníků. 

Sokolovna. Vstup pouze ve společenském 

oděvu. Začátek ve 20 hodin.

So 25. ledna

MATURITNÍ GYMNAZIJNÍ 

PLES 

Šerpování maturantů, půlnoční 

překvapení maturitních ročníků. 

Hraje kapela Blue Band. 

Sokolovna. Vstup pouze ve společenském 

oděvu. Začátek ve 20 hodin. 

Ne 9. února

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Celým programem bude prová-

zet Pavel Novák ml. se skupinou 

Family.

MKS Beseda – velký sál. Začátek v 15 hodin. 

15. února

PLES STŘEDNÍ ŠKOLY 

ŘEMESEL A SLUŽEB

sokolovna

28. února

KYNOLOGICKÝ PLES

Hraje skupina Family

1. března 

ŠIBŘINKY

sokolovna

MRÁKOTÍN
Pá 24. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina Rookies

MYSLIBOŘICE
18. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina Family

NOVÁ ŘÍŠE 
11. ledna  

MATURITNÍ PLES 

ISŠTO DAČICE

NOVÉ SYROVICE
11. ledna

PLES  MS „BUČINA

NOVÉ SYROVICE

Hraje ROOKIES.

17. ledna

OBECNÍ PLES

Hudba Kalíšci

7. března

BABSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

hudba CREDIT

PÁLOVICE
8. února

MAŠKARNÍ ZÁBAVA

Hraje skupina Family

POLICE
25. ledna

PLES

Hraje skupina Genetic.

SLAVÍKOVICE
10. ledna

IV. OBECNÍ PLES

Hraje skupina Kalíšci

Začátek ve 20.00 h v sále KD

SLAVONICE
24. ledna od 20 hod

MYSLIVECKÝ PLES

velký sál kulturního domu

15. února

SLAVONICE

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Kalíšci.

TELČ
24. ledna

PLES MĚSTA TELČE 

a Mikroregionu Telčsko

KRAHULČÍ

7. února

30. HORÁCKÝ BÁL 

V KRAHULČÍ

Folklorní soubor Podjavořičan.

Hraje skupina Kalíšci.

28. února

RYBÁŘSKÝ PLES

Hraje skupina Kalíšci

TŘEBELOVICE
11. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hudba SILETA

25. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hudba KLAXON

1. února

OBECNÍ PLES

Hudba SILETA

15. února

SPORTOVNÍ PLES

Hudba CREDIT

Všechny plesy se uskuteční v kulturním domě 

a začátky ve 20,00 hod.

TŘEBĚTICE
11. ledna 2014

MYSLIVECKÝ PLES 

s kapelou Kalíšci.

15. února  

HASIČSKÝ PLES 

Hraje skupina Stonožka.

kulturní dům, začátek v 20.00 h

TŘEŠŤ
10. ledna 20.00 h

4. HASIČSKÝ PLES ČENKOV

K tanci a poslechu hraje 

PRESTON.

Kulturní dům v Čenkově. Pořádá SDH Čenkov.

10. ledna ve 20.00

PLES MĚSTA TŘEŠŤ 

A ZUŠ TŘEŠŤ

K tanci a poslechu hraje kapela 

BLUEBAND. Hostem večera bude 

PETRA JANŮ.

Kulturní dům v Třešti. Pořádají Město Třešť 

a ZUŠ Třešť.

17. ledna ve 20.00 h

PLES KDU-ČSL

K tanci a poslechu hraje 

UNIBAND.

Kulturní dům v Třešti. Pořádají MO KDU-ČSL 

v Třešti a Římskokatolická farnost v Třešti.

25. ledna ve 20:00 h

VII. RYBÁŘSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje 

MIX TÁBOR.

Kulturní dům v Třešti. Pořádá Moravský rybář-

ský svaz, MO Třešť.

22. února ve 20.00 h

II. KAMENICKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje popu-

lární jihočeská kapela BUDVAR-

KA.

Kulturní dům v Třešti. Pořádá fi rma GRANIT 

Máca

ŽELETAVA
11. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina Genetic.

PLESY SE SKUPINOU 

KALÍŠCI
4. ledna

VNOROVICE

Myslivecký ples

10. ledna

SLAVÍKOVICE

Obecní ples

11. ledna

TŘEBĚTICE

Myslivecký ples

17. ledna

NOVÉ SYROVICE

Obecní ples 

25. ledna

SEDLEJOV

Myslivecký ples 

31. ledna

MYSLETICE

Myslivecký ples 

1. února

JAKUBOV

Sportovní ples

7. února

KRAHULČÍ

Horácký bál 

8. února

MLADOŇOVICE

Hasičský ples 

14. února

KOJATICE

Hasičský ples 

15. února

SLAVONICE

Hasičský ples 

21. února

MYSLETICE

Hasičský ples 

22. února

RADOTICE

Sportovní ples

28. února

KRAHULČÍ

Rybářský ples

1. března

KDOUSOV

Obecní ples

15. března

JILEM

Ples Jilemské hospůdky

22. března

KUNŽAK

Hasičský ples
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dokončení ze str. 18

Programy kin

PROSINEC

24. úterý 10.00 h

TURBO

Animovaná komedie. 3D projekce: 

Animovaná komedie o šnekovi 

outsiderovi, který zázrakem získá 

nadpřirozenou schopnost být 

super rychlý. Český dabing.

27. pátek 19.00 h

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ 

POUŠŤ

Fantasy, 3D projekce. Český da-

bing.

29. neděle 19.00 h

MAKE YOUR MOVE

Taneční film. 3D projekce: pro-

padni lásce, oddej se hudbě, žij 

tancem! .

LEDEN

3. pátek 19.00 h

HUNGER GAMES: 

VRAŽEDNÁ POMSTA 

Akční thriller. Katniss Everdeen 

a Peeta Mellark se po šokujícím 

vítězství v Hunger Games vrací 

domů. Jako vítězové musí ale brzy 

domov a své rodiny znovu opustit 

a vydat se na okružní jízdu po 

všech krajích Panemu. Jejich úko-

lem je bavit lidi, oproti očekávání 

Kapitolu ale Katniss a její příběh 

inspiruje ke vzpouře...

České titulky.

5. neděle 19.00 h

KŘÍDLA VÁNOC 

Čeké romantické drama. Vánoční 

příběh o síle našich přání – v hlav-

ních rolích R. Krajčo, V. Kerekes, J. 

Prachař a D. Novotný. 

8. středa 10:00

DONŠAJNI 

Česká komedie Donšajni odhalí 

divákům svět opery zbavený 

pozlátka a přinese příběh o lásce 

a zklamání, o hudbě a milování a 

o celoživotní slabosti pro operní 

pěvkyně. To vše s nadsázkou a 

humorem typickým pro Menze-

lovy fi lmy.

KINO NEJEN PRO SENIORY    

10. pátek 19.00  h

THÓR: TEMNÝ SVĚT 3D

Akční fantasy. V další velkolepé 

marvelovské adaptaci navazující 

na události fi lmu Avengers usiluje 

asgardský bůh hromu Thor o mír 

v celém vesmíru. Tváří v tvář moc-

nému nepříteli, mocnějšímu než 

samotný Odin a celý Asgard, se 

musí Thor vydat na nebezpečnou 

cestu. Český dabing.

12. neděle 19.00 h

WALTER MITTY 

A JEHO TAJNÝ ŽIVOT

Dobrodružná komedie. Walter 

Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věč-

ně snící fotoeditor časopisu Life, 

se ve svém jednotvárném životě 

DAČICE

STUDENÁ

MRÁKOTÍN

16. ročník

Místo a čas startu: 31. 12. 2013 Studená, Nám. sv. Jana Nepo-

muckého č. 25 v 10°° hodin

U ostatních tras čas startu libovolný

TRASY:

31. prosince 2013 

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

Na vrcholu Javořice ve 12,30 hodin

Studená – Javořice a zpět (15 km) 

po žluté tur.zn, dále od rozcestí Za Vrškem po zelené
Řásná – Javořice a zpět (15 km ) 

po červené tur.zn., dále od rozcestí Javořický potok po zelené
Mrákotín – Javořice a zpět ( 10 km) 

Startovné: Na vrcholu Javořice 10,- Kč za Studenský knofl ík, dobrovolný příspěvek 
20,- Kč na akci Novoroční čtyřlístek. Malé občerstvení na vrcholu zajištěno.
Akce je pořádána k 33. výročí úmrtí spisovatelky Vlasty Javořické, vlastním jménem 
Marie Zezulkové, rozená Barešové. 
Silvestrovský výstup na Javořici je již tradičně součástí akcí o „Novoroční čtyřlístek“, 
při které bude fi nanční částka 20 Kč od každého účastníka předána na podporu pro 
handicapované spoluobčany.

Pořadateli jsou Obec Studená, KČT Telč a Městys Mrákotín.

Zakladatelem akce je Antonín Fučík.

Silvestrovský výstup na Javořici

TANEČNÍ ZÁBAVY

ZÁBAVY SE SKUPINOU

KALÍŠCI 

28. prosince Lomy

 Hasičská taneční 

 zábava

31. prosince Vnorovice

 Silvestrovská

 taneční zábava

VOLFÍŘOV

Sobota 28. prosince

SILVESTR NA NEČISTO

Taneční zábava se skupinou FRE-

EBAND

Začátek ve 20 hod.

VNOROVICE

31. prosince

SILVESTR 2013

se skupinou ,,Kalíšci“  

KD Vnorovice, začátek od 19.30 hodin.

TŘEŠŤ

SKUPINY LABYRINT

Kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti

VÝSTAVY

3. prosince–2. února

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

BETLÉMŮ

 v Schumpeterově domě

Tradiční vánoční výstava betlé-

mů ve stálé expozici betlémů v 

Schumpeterově domě. .

Otevřeno denně 9,30 - 16,30 hod.

Stálá expozice betlémů – Schumpeterův dům 

(Rooseweltova 462/6)

6. prosince–2. února

VÝSTAVA DOTEKY ANDĚLŮ

Společná výstava tří autorek H. Čí-

halové (malba na hedvábí a šperky 

z polymeru), J. Paškové (vinuté 

perly) a H. Tomíškové (vitráže a 

drobné skleněné předměty).

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť - 

Schumpeterův dům

9. prosince–31. prosince

JEŽÍŠKOVA CESTA

V centru města bude pro děti 

připraveno několik stanovišť s 

úkoly. Tentokrát na téma ZVYKY 

A TRADICE. 

Centrum města Třešť

16. prosince–8. ledna

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

VE VÝVOJI

Výstava prací žáků ZŠ.

Výloha oděvního družstva Vývoj

21. prosince– 29. prosince

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

VÝCHOD A ZÁPAD SLUNCE

Výstava fotografií nejen z foto-

soutěže.

Vernisáž výstavy proběhne 21. 12. 2013 v 18,00 

hod. v Sokolském domě v Třešti.

Výstava bude otevřena:

pracovní dny: 15.00–18.00 hod.

víkendy: 14.00–18.00 hod.

Štědrý den: 14.00–17.00 hod.

Sokolský dům v Třešti (Nám. Svobody)

26. prosince – 2. února 2014

BETLÉMSKÁ CESTA

Tradiční výstava betlémů v třešť-

ských domácnostech. Plánek 

betlémské cesty je možné vy-

zvednout v TIC nebo stáhnout na 

www.trest.cz.

třešťské domácnosti

LEDEN

21. ledna v 19.30 h

ŠPANĚLSKÝ VEČER 

S CARMEN A FLAMENCEM

Slavné árie z Bizetovy opery Car-

men se skvělými tanečními vstupy 

a za doprovodu tradičních španěl-

ských hudebních nástrojů.

EDITA ADLEROVÁ – zpěv

LOLA KARPENKO (Bělorusko) – 

tanec fl amenco

DE LA MAGIA DEL FLAMENCO – 

doprovodná skupina Miroslava 

Žáry

Kulturní dům v Třešti

Pořadatel akce: Město Třešť

TŘEBĚTICE

23. prosinec

KOLEDY U BETLÉMA

Koldové Capsula, které bylo popr-

vé s velkým úspěchem představe-

no letos v září v pařížském Maison 

& Object 2013 a londýnském 

Designjunction 2013. Vernisáž 

výstavy ve čtvrtek 28. 11. v 16.00 

hod. s hudebním vystoupením 

žáků ZUŠ Telč.

Výstava je přístupná od pátku do neděle 10.00 

-12.00 hod. a 13.00 -16.00 hod. 

Městská galerie Hasičský dům

25.– 29. a 31. prosince

PROHLÍDKA BETLÉMU 

MANŽELŮ VOSTRÝCH

Muzeum je přístupné od 10.00 do 

16.00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Mu-

zejní spolek v Telči

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ 

TURNAJE

20. prosince od 15.00 hod. 

herna stolního tenisu

VÁNOČNÍ TURNAJ ŽÁKŮ 

ve fl orbale

21. prosince od  9.00 hod. 

O VÁNOČNÍHO KAPŘÍKA

Volejbalový turnaj smíšených 

družstev 

sportovní hala Masarykova

26. prosince v 8.00 hod. 

VÁNOČNÍ TURNAJ 

v halové kopané 

O přeborníka města Telče

sportovní hala Masarykova

29. prosince od 9.00 hod. 

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ve stolním tenisu neregistrova-

ných hráčů O přeborníka města 

Telče

herna stolního tenisu

18. prosince od 15.00 hod. 

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ve stolním tenise mladších a star-

ších žáků

herna stolního tenisu

29. prosince

11.00–15.30 hod. 

VÁNOČNÍ TURNAJ 

přípravky v ledním hokeji

zimní stadion

30. prosince od 13.00 hod.

herna stolního tenisu

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ve stolním tenise dospělých 

O přeborníka města Telče

31. prosince v 12.30 hod. 

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA JAVOŘICI

Pěšky, na horském kole, na běž-

kách...

Trasy: Hlavní trasa Studená–Javo-

řice a zpět (15 km),

Řásná–Javořice a zpět (15 km), 

Mrákotín–Javořice a zpět (10 km)

Místo a čas startu: Studená, nám. sv. Jana 

Nepomuckého č. 25 v 10.00 hod., u ostatních 

tras libovolný odchod

Novoroční přípitek ve 12.30 hod. na vrcholu 

Javořice www.kcttelc.cz

29. prosince v 15.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT

Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční

Účinkuje pěvecký sbor Santini, Ad 

Hoc Quartet z Třebíče a hosté.

Telčský pěvecký sbor Santini 

zve všechny lidi dobré vůle ke 

společnému prožití vánočního 

koncertu, při kterém zazní nejen 

vánoční skladby a koledy, ale také 

známá Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby pro sbor, sóla, varhany a 

orchestr. Vstupné dobrovolné. 

Více informací na www.santini-telc.cz.

kostel Jména Ježíš v Telči

31. prosince ve 24.00 hod.

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÁ 

POLÉVKA

náměstí Zachariáše z Hradce

1. ledna v 16.30 hod.

SPOLEČNÝ NOVOROČNÍ PŘÍ-

PITEK A OHŇOSTROJ

Dechový kvintet Jaroslava Čajky

náměstí Zachariáše z Hradce

3.–5. ledna 2014

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

12. ledna 2014 v 15.00 hod. 

ROZLOUČENÍ S VÁNOČNÍM 

ČASEM

Účinkují: Pěvecký sbor Smetana 

Telč a hosté

kostel Jména Ježíš

VÝSTAVY

do 5. ledna 2014 

JAK SE BUDÍ PRINCEZNY 

aneb Zámkem po stopách fi lmové 

pohádky

Výstava je přístupná každý den mimo pondělí 

10.00 -12.00 a 13.00 -15.00 hod. 

Zámecká galerie

 do 6. ledna 2014 

LABYRINTY

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 

A STARŠÍCH STUDENTŮ 

ZUŠ Telč 

Vernisáž výstavy ve středu 27.11. v 

15.30 hod. s hudebním vystoupe-

ním žáků ZUŠ Telč

vstupní síň radnice

Otevřeno podle otevírací doby radnice. Pondělí, 

středa 8.00 -17.00 hod., úterý, čtvrtek, pátek 

8.00 - 16.00 hod. 

do 1. ledna 2014 

TŘPYTIVÁ KRÁSA

Výstava designového skla spo-

lečnosti Brokis vyrobeného ve 

Sklárně Janštejn je doplněná 

o autorizovanou výstavu skleně-

ných vánočních ozdob z rodinné 

fi rmy manželů Juklových Ozdoba 

CZ ze Dvora Králové nad Labem. 

Společnost Brokis doplní výstavu 

o nové svítidlo designérky Lucie 

18. prosince v 17.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT

pro KLUB SENIORŮ

Sál ZUŠ v Třešti

20. prosince v 18.30 h

VÁNOČNÍ KONCERT

 DS Jana Lišky o.s.

„Za světlem lásky“

Bývalá židovská synagoga v Třešti

21. prosince v 17.00 h

VÁNOČNÍ KOLEDY S HASIČI

Vánoční koledy v podání mladých 

dobrovolných hasičů z Čenkova.

Přijďte s vánočně naladit a zazpí-

vat si vánoční koledy k vánočnímu 

stromu v Čenkově.

náves Čenkov

24. prosince v 13.00-16.00

OTEVŘENÍ KOSTELA

 sv. Kateřiny Sienské

Kostel bude otevřen od 13,00 do 

16,00 hod. k prohlédnutí betléma 

anebo ke chvilce ztišení a uvědo-

mění si poselství Vánoc.

Kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti

24. prosince v 13.00 h

ŽIVÝ BETLÉM

Jako každý rok i letos si můžete 

odnést domů Betlémské světlo. 

Součástí programu bude bene-

fiční prodej výrobků dětí ze ZŠ 

a DDM a rovněž tradičního sva-

řáku. Výtěžek z prodeje pomůže 

zmírnit utrpení postiženým na 

Filipínách.

Areál před kulturním domem 

ve 13.00 a 14.00 hod.

24. prosince v 22.30 h

PŮLNOČNÍ MŠE 

v kostele sv. Martina

Kostel sv. Martina

28. prosince 17:00

VÁNOČNÍ KONCERT 
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použitý – servisovaný, plně 

funkční. Rychlé jednání sleva. 

Cena 5.000 Kč. Tel.: 777 034 554.

Plynový kotel Turbo 

Thermona 25 kW a kombinovaný 

bojler 120 l, Dražice, používané, 

plně funkční. Cena dohodou. 

Tel.: 731 160 038.

Litinový kotel Original 

Strebel, střešní tašky holland – 

nepoužité, asi 200 Kč. Cena do-

hodou. Tel.: 774 559 086.

Infračervené topné 

žárovky E27 150W/ 230 V, 4 kusy, 

60 Kč/ kus. Tel.: 604 675 433.

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Brusku stojanovou, 

elektr. rozvaděč, stůl starožitnost, 

váha decimálka, kapotáž Zetor, 

elektrony Volkswagen, umýva-

dla, kloz. mísa. Tel.: 605 379 247.

Velký kovářský svěrák 

v dobrém stavu. 1 metr vysoký a 

váží asi 70 kg. Cena 2.500 Kč. Tel.: 

724 705 240.

STAVEBNÍ MATERIÁL
Pěkné bílé dveře prosklené 

2/3 80 cm pravé. 90 cm pravé. 70 

cm levé. 60 cm levé, dvoje. Cena 

za kus 400 Kč. Velmi výhodné. 

Tel.: 777 610 261.

Jekl 80 x 80 x 3 mm, 

natřený základem, 4 ks 300 cm, 2 

ks 279 cm, 2 ks 296 cm, přírubový 

motor s brzdou 0,75 kW, 685 ot. 

Tel.: 721 965 294.

Kamenivo štípané, 

vhodné na ploty, obklady, do zá-

kladů, cena 100 Kč tuna, naložení 

a doprava zajištěná, možné i vět-

ší množství. Tel.: 721 030 200.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 

ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Asi 100 let starý šrotovník 

bez motoru. Asi 70 let starou ko-

vovou řezačku; asi 80 let starou 

mlátičku. Tel.: 602 530 473.

Drtič větví Alko. 

Cena 2.000 Kč. Nepoužívaný. Tel.: 

734 796 498.

Jednonápravový vlek 

za malotraktor. Tel.: 721 284 716.

Stroje PF -  62, traktor RS 09,

dom. dělaný, pěkný. Velko ku-

chyň. robot, otel na vaření 

masa. Koupím prase a ovci. Tel.: 

723 692 666.

OSTATNÍ 
Starožitnou váhu 

decimálku. Včetně závaží. Tel.: 

702 305 412.

Inkont. kalh. Molicare 

mobile super vel. 80–120 cm, 

cena 300 Kč. Koupím strouha-

cí misku k mixeru Ronic. Tel.: 

773 248 525.

KOUPĚ
Staré kytary Resonet 

Grazioso, Neoton, Futurama, 

Alexandra, Star, Jolana, Vikomt, 

Iris, i poškozené. Děkuji. Tel.: 

606 121 346.

Staré jízdní kolo, nejlépe 

do roku 1950. Tel.: 702 305 412.

Staré jízdní kolo do roku 

výroby 1950 a jednotlivé díly 

– sedlo, světlo, rám aj. Nabíd-

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

něte i orezlý vrak kola. Tel.: 

733 291 939.

Vosk od včel. Nabídněte, 

stačí SMS, zavolám. Tel.: 

776 122 844.

AUTO MOTO

PRODEJ

AUTOMOBILY
BMW 52 HTD, r. v. 91, 

červené, velmi dobrý stav. 1. ma-

jitel, zimní, letní gumy, el. okna, 

radio, STK 12/2014, cena 25.000 

Kč. Po 18. hod. Tel.: 721 913 562.

Citroen Saxo 15 diesel, 

r. v. 97, zel. metalíza, tažné, ari-

bag, eko, zaplaceno, centrál 

v elektrice. Cena 25.000 Kč. Tel.: 

731 160 038.

Ford Escort 1,6 combi. 

R. v. 1998, klima, airbag, tažné. 

Najeto 160.000 km. Cena 9.000 

Kč. Posilovací stroj Total gym – 

400 Kč. Tel.: 774 500 020.

Peugeot 106, r. v. 1995, 

nutná oprava, nebo na náhr. díly – 

cena dohodou. Tel.: 739 253 452.

Renault Laguna 19 DCi 

grand tour, st. met., 39. tis., 8 air-

bag. Tel.: 739 228 545.

NÁHRADNÍ DÍLY
Pneu debica s disky 

165/ 70 R 13 D – 2 ks, pneu sem-

perit s disky 165/ 70 R 13 – 2 ks, 

pneu radiál s disky 165/ 70 R 13 

– 4 ks. Tel.: 774 807 953.

Zimní pneu 165 70 14 2 ks 

+ disky, 500 za kus, 185 65 15 2 ks 

100/ ks. Tel.: 607 593 875.

4 ocelové disky na rozměr 

pneu 175/ 65 R 14; nové plotové 

poklice, sněhové řetězy, plech. 

kanystr, cena dohodou. Tel.: 

775 327 868.

KOUPĚ

BYTY &

NEMOVITOSTI

PRODEJ
Byt 2+1 v Dačicích, OV, 

2. patro, po celkové rekonstrukci, 

nová plast. okna, zateplená fasá-

da, nový výtah. Tel.: 606 321 384.

Zem. usedlost 

v Kostelní Myslové. Nutná re-

konstrukce. Zastavěná plocha 

1.219 m2, ostatní plocha 4.6412 

m2. Cena 830.000 Kč. Tel.: 

723 216 749.

Stavební parcelu 

v Mrákotíně, 900 m2, směr na 

Částkovice. Tel.: 725 350 920.

Tři zemědělské pozemky 

v k. ú. Police u Jemnice o výměře 

1.900 m2. Tel.: 776 820 960.

PRONAJMU
Byt 3+1 v Třebelovicích, 

volný ihned. Tel.: 605 963 015.

Byt 3+1 v Jindřichovicích – 

Želetava, plně zařízený, po re-

konstrukci, volný ihned. Cena 

6.000 Kč. Tel.: 725 857 569.

Byt 1+1 v Jemnici. 

od 1. 12. 2013. Tel.: 777 646 629.

Zařízený byt 1+1 

v Moravských Budějovicích, nej-

lépe 1 osoba. Tel.: 732 492 262.

Byt 4+1 v Telči, 6.500 

(včetně fondu oprav) + inka-

so, byt je po kompletní rekon-

strukci, k bytu náleží sklep. Tel.: 

608 819 555.

Rekonstruovaný byt 3+1 

v Telči v hezké lokalitě pod 

poštou. K dispozici okamžitě, 

cena 9.000 Kč měsíčně. Tel.: 

773 685 711.

PRODEJ

POČÍTAČE A TELEFONY
Stolní počítač P4, 2,4 GHz, 

40 GB disk, 1 GB RAM, windows 

XP, možno i CRT monitorem, ide-

ální na internet. Cena do 1.500 

Kč. Tel.: 721 191 194.

Tel. – fax – záznamník 

v jednom, Philips HFC 22, scan-

ner HP 3670, DVD, CD vypalovač-

ka GH22, vše levně. Dačice. Tel.: 

720 690 840.

ELEKTRONIKA
Televizi Loewe, velká 

obrazovka 70 cm, stereo, 100 Hz, 

perfektní obraz, cena 900 Kč. Tel.: 

608 061 164.

HUDEBNÍ NÁSTROJE
Baskytaru, novou, 

nehranou, 4 str., 4.800 Kč. Tel.: 

608 422 789.

SPORTOVNÍ POTŘEBY
Dívčí brusle vel. 38, 

plastové. Chlapecké brusle, vel. 

36, každé za 400 Kč. Fusak do ko-

čárku za 300 Kč. Tel.: 723 818 279.

Pánské kopačky Adidas 

Torra, červeno černá barva, ve-

likost 10, do dubna 2014 záruka, 

výborný stav, cena 500 Kč. Tel.: 

737 359 520.

VĚCI PRO DĚTI
Dětskou rychlozavinovačku. 

Světle modrá s medvídkem. Jako 

nová. Tel.: 722 160 383.

Autosedačku Chicco vajíčko, 

zachovalá, 300 Kč. Hrací plasto-

vou hrazdičku Chico pro mimin-

ko 100 Kč. Tel.: 602 725 509.

Autosedačku vajíčko 

Chico, zachovalá, 300 Kč. Tel.: 

602 725 509.

OBLEČENÍ A TEXTIL
Plesové šaty světle modré, 

korzet a sukně, vel. 36 – 38, vy-

ztužená spodnička, cena 800 Kč. 

Tel.: 777 643 399.

Levně prošívané péřové 

deky 200 x 140 cm. Tel.: 723 924 164.

PŘÍSTROJE 

PRO DOMÁCNOST
Lednici s mrazákem 

zn. Beko, výška 180 cm, PC 

3.800, nyní 1.000 Kč. Dačice. Tel.: 

702 533 092.

Mrazák pultový Philips 260 l, 

cena 1.000 Kč. Tel.: 737 207 819.

Perličkovou koupel 

do vany, dálkové ovládání – ne-

vhodný dárek, PC 2.500, nyní 900 

Kč. Tel.: 604 675 433.

Šicí stroj průmyslový 

Minerva 1.000 Kč. Daruji ždímač-

ku nerez a pračku Romo. Tel.: 

774 126 606.

SPORÁKY A TOPIDLA
Plynový kotel s ohřevem 

na vodu Dakon 24 CT, r. v. 1999, 

jen těžko potkává s realitou, a 

proto raději žije ve svém vysně-

ném světě. V něm se mění na 

dokonalého romantického hrdinu 

bojujícího za lepší, spravedlivější 

svět. Český dabing 

15. středa 19.00 h

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D

Dobrodružný/rodinný. Zažijete 

putování s dinosaury v dobách, 

kdy vládli Zemi. Český dabing.

17. pátek 19.00 h

HOBIT: ŠMAKOVA 

DRAČÍ POUŠŤ 3D

Fantasy. Film líčí další dobro-

družství hobita Bilbo Pytlíka na 

jeho společné pouti s čarodějem 

Gandalfem a třinácti trpaslíky ve-

denými Thorinem Pavézou. Vydali 

se na výpravnou cestu, jejímž cí-

lem je získat zpět Osamělou horu 

a ztracené království trpaslíků 

Erebor. V českém znění.

19. neděle 19.00 h

PŘÍBĚH KMOTRA

České kriminální drama podle 

scénáře J. Kmenty, který se zabývá 

českým podsvětím. Příběh byl 

natočen podle skutečných udá-

lostí a popisuje propojení policie, 

politiky a mafi e v Čechách. 

22. středa 19.00 h

KLAUNI

Česká komedie. Na počátku karié-

ry vytvořili OSKAR, MAX a VIKTOR 

klaunskou skupinu Busters. Osud 

jim nyní nabízí ještě jednu šanci, 

jak to naposledy pořádně roztočit. 

Po třiceti letech otázka zůstává 

stále stejná: Kdo se bude smát 

naposled?

24. pátek 19.00 h

NĚŽNÉ VLNY

Česká retro komedie. Sympatický 

Vojta je nesmělý a jeho rodina 

praštěná. Cholerický tatínek, 

který kdysi nepřeplaval kanál La 

Manche, z něj chce mít závodního 

plavce a milující maminka, bývalá 

hvězda dětské lední revue, vidí 

v synovi talentovaného pianis-

tu. Jenže Vojta má docela jiné 

priority...

26. neděle 17.00 h

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  

Animovaný fi lm. Nebojácná a věč-

ně optimistická Anna se vydává na 

velkolepou výpravu v doprovodu 

drsného horala Kristoffa a jeho 

věrného soba Svena, aby nalezla 

svou sestru Elsu, jejíž ledová kouz-

la uvěznila království Arendelle do 

věčné zimy. Český dabing.

ODPOLEDNÍ PROJEKCE PRO DĚTI A RODIČE

29. středa 19:00

NYMFOMANKA I. ČÁST

Erotické drama. Otevřená studie 

ženské sexuality kontroverzního 

dánského režiséra Larse von 

Triera. České titulky (nevhodné 

do 18 let)

Filmový klub – kino náročného diváka

31. pátek 19.00 h

VEJŠKA 

Česká komedie. Petr Kocourek 

(Tomáš Vorel jr.) se hlásí na ka-

tedru grafi ky na UMPRUM, Michal 

Kolman (Jiří Mádl) studuje VŠE, ale 

místo přednášek a seminářů ho 

zajímají jen spolužačky a rychlá 

auta. Hudba a rap DJ Mika Trafi ka 

a Vladimira 518, strohé herectví, 

dynamická kamera, pražská ta-

jemná noční zákoutí...

85 minut – česky

Sál v městském kulturním středisku Dačice, 

Palackého náměstí 4/1 

FOFR PŮJČKY 
VŠEM 

Registr neřešíme. 
Tel.: 777 149 150

OKAMŽITĚ 
KOUPÍME ZA 

HOTOVÉ VÁŠ DŮM, 
CHALUPU, BYT! 

Vyplatíme i Vaše dluhy, 
exekuce či hypotéku!

volejte ZDARMA

800 100 576

Prodej štípaného 
palivového dříví

út - pá 10 - 12 hod.

777 47 80 86
 TK Podcestný Mlýn

k. ú. Jemnice a okolí
- možno i malé výměry

Velmi vysoká cena

vyplacená v hotovosti,

nájemní smlouvy nevadí

KOUPÍM 
ZEMĚDĚLSKÉ 

POZEMKY

tel. 775 978 333

LOV NA DÍRKÁCH
ČESKÝ RUDOLEC 

RYBNÍK V ZÁMECKÉM PARKU

http://rybnikarstvi-dacice.websnadno.cz

Leden 2014 - 31. 3. 2014 

- Dle tloušťky ledu.

Od 12:00 – 17:00 hod. 

Info: 608 349 618, 776 100 117

LOVEN PSTRUH DUHOVÝ 

0,2- 0,5 kg

občerstvení zajištěno.

KOUPÍM ZEMĚDĚLSKOU PŮDU 
v prostoru mezi Telčí 

a Dačicemi.

Tel.: 721 177 695

PRODÁM BRAMBORY
konzumní 8 Kč/kg, 

krmné 4 Kč Kg

Tel.: 723 046 292

Š Felicia, 

popř. Š Felicia combi. Tel.: 722 

138 665.

Koupím Škodu

Fabii
tel.: 737 77 08 99
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JEMNICE 

Budějovická 1014 

(objekt bývalého autoparku) 

tel.: 568 451 704, fax: 568 451 787

mobil: 777 591 459

e-mail: vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz

www.kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá  9  – 17

ZNOJMO 

Jarošova 1344C /12

tel: 515 222 406; 777 591 451

e-mail: znojmo@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá  9  – 17 

So  8  – 12

Karásek Luboš – výroba nábytku
provozovna: Budějovická 1014
(objekt bývalého autoparku) Jemnice
tel.: 568 451 704, fax: 568 451 787
mobil: 777 591 459
vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz
www.kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:  po - pá  8 - 16 hod.

dětské pokoje

vestavné skříně
obývací pokoje 
jídelny 

kuchyně 

VÝROBA KUCHYNÍ  vč. dodání spotřebičů 

GRAFICKÉ NÁVRHY 
ve 3D pro Vás 
navrhneme 
a zpracujeme 
ZDARMA

VÝROBA A PRODEJ 

fóliovaných dvířek

lamino s ABS 
vysoký lesk 
foliované 
masivní

P
R

O
V

E
D

E
N

Í:
 

Děkujeme našim zákazníkům 
za projevenou důvěru a přejeme 

Vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků, 

hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti
 v novém roce 

za projevenou dův
Vám všem příje

vánočních 
hodně zdra

a spokoje
 v novém

JIHLAVA 

Dr. Jiřího Procházky 5281 

(naproti nové nemocnici)

tel.: 777 591 455, 567 211 860

e-mail: jihlava@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá 9 – 17

So  8  – 12

BRNO 

Turgeněvova 1245/30 

Brno-Černovice

tel.: 777 591 457

e-mail: brno@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá 9  – 17
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ADRESA PRO KORESPONDENCI A SÍDLO FIRMY: Hana Kalábová, Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice. 
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vyšlo 17. prosince 2013. 

Redakce novin Jarmark neodpovídá za pravdivost informací ani v soukromé ani v komerční inzerci.

Uzávěrka únorového JAR MAR KU pro plošnou i řádkovou in zer ci je 23. ledna 2014 ve 12.00 hod.

DAČICE: Knih ku pec tví L. Hejla, Elektro Bubeník 

JEMNICE: Knihkupectví Hejl, nám. Svobody čp. 36. (schránka na dveřích 

knihkupectví v průjezdu – nevhazujte prosím do schránek nájemníků domu)

TELČ: Nostalgie, nám. Zachariáše z Hrad ce, 

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE: realit. kancelář, nám. ČSA 55 (1. patro) 

Zveřejnění VZPOMÍNKY, BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ 

bez fotografi e stojí 120 Kč. 

VZPOMÍNKA a BLAHOPŘÁNÍ S 1 FOTOGRAFIÍ stojí 240 Kč, 

ZA KAŽDOU DALŠÍ FOTOGRAFII účtujeme 100 Kč

Text (příp. foto) zašlete s kopií ústřižku zaplacené složenky na adresu:

HANA KALÁBOVÁ, SLAVÍKOVICE 54, 675 31 JEMNICE
Lze podat také po předchozí telefonické domluvě osobně 

v kancelářích v Dačicích či Slavíkovicích 

VZPOMÍNKA, BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ 

SBĚRNÁ MÍSTA ŘÁDKOVÉ INZERCE

SLAVONICE: Cyklo sport servis u Čápů, Jana Žižky 51

NEVYŽADUJTE prosím informace a po dá ní in ze rá tu te le fo nic ky ve sběr ných 

mís tech! Obracejte se přímo na JAR MARK!

POŠTOU zasílejte inzerci na ad re su: 
HANA KALÁBOVÁ, Sla ví ko vi ce 54, 675 31 Jemnice

DŮLEŽITÁ 
TELEFONNÍ ČÍSLA

Čísla integrovaného 
záchranného systému

Ministerstvo vnitra (garant systému) 
112

Hasičské záchranné sbory(HZS) 
150

Zdravotnické záchranné služby (ZZS)
155

Policie ČR 
158

OSTATNÍ ČÍSLA

Nemocnice Dačice
384 422 301

Nemocnice Třebíč
568 809 111

Nemocnice Jihlava
567 157 111
Nemocnice J. Hradec

384 376 111

Adresu uvedenou pod textem inzerátu nezveřejňujeme. 

INZERÁTY, U NICHŽ NENÍ UVEDENA ADRESA, NEOTISKUJEME!

zde odstřihněte

zde odstřihněte

Označte 
rubriku: 

 Prodej

 Koupě

 Auto-moto

 Byty nemovitosti

 Zvířectvo

 Za měst ná ní  Různé 

 Seznámení(jen „hledám práci“)

2/2014
únor

NEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA 

JMÉNO A ADRESA

(adresa uvedená zde se netiskne)

TEXT VAŠEHO 
INZERÁTU :

tel.:

ti
št

ě
n

é
 ú

d
a

 je

VÁŽENÍ INZERENTI,
upozorňujeme Vás, že v bezplat-
né inzerci NETISKNEME nabíd-
ky NA PRODEJ ČISTOKREVNÝCH PSŮ 
(možnost prodeje kříženců a na-
bídky na darování psů jakékoli 
rasy zůstává zachována), dále na 
PRODEJ PRASAT, SELAT, JALOVIC, 
KRAV A KONÍ. 
Tyto inzeráty je možné zadávat 
formou placené inzerce (od veli-
kosti 1/64 strany za 230 Kč vč. 
DPH). Možnost nabízet prodej 
koz, ovcí a drobného zvířectva 
zůstává.
Bližší informace na tel.: 
602 767 954 
(POUZE V PRACOVNÍ DNY).

ZAMĚSTNÁNÍ
Žena 41 let. Hledám práci 

na HPP – VPP, brigádu, zkrácený 

úvazek, i domácí práci, úklid. Tel.: 

605 950 802.

Hledám práci 

nebo brigádu. Telčsko. Dělník. 

Tel.: 702 665 226.

ZVÍŘECTVO

DARUJI 
Za cenu očkování štěňata 

– fenky, křížence. Tel.: 608 214 

615.

PRODÁM
2 fenky a 5 pejsků, matka 

kříženec bígla, odběr nejlépe le-

den 2014, po domluvě. Očkovaní, 

odčervení, socializace. Nar. 16. 11. 

2013. Tel.: 732 580 625.

Domácí chov kalif. bílých 

králíků, jen už samičky k zapuště-

ní – únor – budou „březňáci“. Vo-

lejte po 17. hod., cena dohodou. 

Tel.: 384 490 048.

KOUPÍM
Odstavené králíky 

na dokrmení. Okolí Dačic. Tel.: 

702 533 092.

RŮZNÉ

Přenechám zdarma 

hrobové míst jednohrobu v Dači-

cích na novém hřbitově s pomní-

kem a deskou a nájmem zapla-

cen. Tel.: 728 995 901.

Daruji za odvoz 

obývací stěnu, sedací soupravu, 

peřiňák, psací stůl, stolek od ma-

šiny Lucznik. Tel.: 774 126 606.

SEZNÁMENÍ
Muž 36 let by rád poznal 

symp. ženu. Zájmy kolo, pro-

cházky, příroda, koupání. Tel.: 

732 235 479.

Hledám milou holku 

z O2 na SMS a posezení u kávy. 

Tel.: 607 657 377.

Muž 50 l hledá ženu 

Telč + okolí, trv. vztah uvítám. 

tel.: 702 665 226.

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ ŘÁDKOVÉHO INZERÁTU

Řádková inzerce není ur če na pro inzeráty, kte ré jak ko li souvisejí s pod-
ni ka tel skou čin nos tí: ná ku pem, pro de jem před mětů v rám ci pod ni ká ní, 
či pro ná jmem pro stor pro ko merč ní úče ly (na bíd ka i po ptáv ka) atp. V 
řádkové inzerci ne o tis ku je me ani sběratelské in ze rá ty, na bíd ky pracovních 
pří le ži tos tí, na bíd ky slu žeb, prodej zví řec tva z chov ných stanic a ze měděl-
ských fi  rem, včetně prasat, čistokrevných psů a koček, dále pro dej ze mě-
děl ských přebytků a vý pěst ků, nákup zemědělské půdy apod.

Použijte výhradně aktuální originální kupón z tohoto čísla! Inzeráty 
podané jiným způsobem (bez kupónu, na starém či zkopírovaném 
kupónu) budou vyřazeny!

Řádkovou inzerci NEPŘIJÍMÁME e-mailem ani telefonicky. 
Pouze 1 řádkový inzerát na 1 domácnost, jméno a telefonní číslo!
Jeden kupon platí pouze pro jed no otištění.
Pro zápis telefonního čís la uží vej te prosím for mát xxx xxx xxx. Omezíte tím 
riziko chyby v tel. čísle.
Otištění bezplatného in ze rá tu není právně vymahatelné. Redakce si vy-
hrazuje prá vo v pří pa dě po chyb nos tí o ne ko merč ním charakteru in zer ce 
podaný in ze rát vyřadit. Vyřazeny budou také inzeráty, které by mohly 
jakýmkoli způ so bem po ško dit dobré jméno no vin.
Pokud si nejste jisti, raději Váš in ze rát konzultujte s re dak cí Jar mar ku. 
O vy řa ze ní Vás ne bu de me in for mo vat!
Vyřazeny budou rovněž in ze rá ty, k nimž nebude při po je no jméno 
a adresa in ze ru jí cí ho.

Zubní pohotovost 
v obvodu nemocnice Třebíč

vždy sobota, neděle, svá-

tek: 9.00–12.00 h
Rozpisy služeb jsou vyvěšeny 

před vstupy do zubních am-

bulancí, v informačním centru 

Nemocnice Třebíč (tel. 568 809 

111), na webu stomatologické 

komory, krajského úřadu, Ne-

mocnice Třebíč a všech obcí 

v regionu.

V pracovní dny 15–19 h:

Jihlava, Vrchlického 57, 

vstup z ulice U Cvičiště 

(tel. 567 574 585)

Nepřetržitě v sobotu, neděli, 

o svátcích, ve všední dny 

17–7 h:

Úrazová nemocnice v Brně, 

Ponávka 6 

(tel. 545 538 421)

DAČICE
pohotovostní služby – zubní 

ordinace Dačice

(So,Ne,svátky 8–10 hodin )

LEDEN: 

1. 1.2014

MUDr.Soukupová (CENTROPEN )

4. 1.–5. 1.

MUDr. Wlodková, 

Nemocnice Dačice

11. 1. – 12. 1.

MUDr. Musilová, Na Příkopech

18. 1. – 19. 1.

MUDr. Marková, TRW – DAS

25. 1. – 26. 1.

MUDr. Matoušková

Nemocnice Dačice

ÚNOR

1. 2.–2. 2.

MUDr. Lacinová, 

Nemocnice Dačice

KNIHKUPECTVÍ HEJL JEMNICE

MIMO PROVOZNÍ DOBU VHAZUJTE
řádkovou inzerci do schránky 

na dveřích knihkupectví

v průjezdu domu čp. 36

(nevhazujte prosím do schránek nájemníků domu)
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tel.:  567 243 759
 736 641 244

Otevřeno: 

po - pá  7.30 - 12.00   13.00 - 17.00

so  8.00 - 11.00

Masarykova 99, Tel  

Přejeme Vám 
příjemné a spokojené 
svátky vánoční, zdraví, 
štěstí a pohodu 
v roce 2014

Cena:

15.490 K

HUSQVARNA ST 121 E
 Kompaktní 1-stup ová fréza.
 Snadná ovladatelnost, oto ný vyhazovací komín.
 Výkonný motor s elektrickým startováním.

Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší ka záb ru 53 cm, hmotnost 43 kg.

JACKWERTH TELJACKWERTH TEL

 

Naše společnost je zapsána v programu Zelená úsporám

Bártů Karel 

  606 690 034

karelbartu@seznam.cz 

Bitala Václav 

  721 863 809

v.b.tesarstvi@seznam.cz

Kučera Stanislav

  723 313 021

samboro@seznam.cz

Máca Martin 

  720 649 466

Špička Pavel 
  728 881 727

truhlarstvispicka@seznam.cz

NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
na adrese www.strechykomplet.cz

           cenová nabídka zdarma                                                   jsme plátci DPH

P ejeme Vám 
p íjemné a spokojené                          
svátky váno ní, 
zdraví, št stí 
a pohodu v roce 2014

SUPER 

AKCE !!!

VEŠKERÁ IMITACE 

DŘEVA V PROLISU 

LAMELA ZDARMA !!!

Přejeme Vám 
radostné Vánoce, 

štěstí a stálé zdraví štěstí a stálé zdraví 
v novém roce 2014v novém roce 2014

meeeeeeeeeee VVVVVVáVVVVVVVVVVVVVVVVVmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee VVVVVVVVVVVáVáVáVáVVáVááVáVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Váé Vá

www.jar
mark

-no
viny

.cz
starší vydání novin 
najdete v sekci 
archív 
na


