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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

UHLÍ A BRIKETY

Rozvoz i v sobotu

Kvalitní suché uhlí a špi kové d ev né Ekobrikety

Nad 40q množstevní sleva 

nakoupíte u K&B, s.r.o.
P esné vážení na cejchované váze 

je u nás samoz ejmost

UKLÍZÍME PÁSEM AŽ DO SKLEPA

Skladujeme 

pod střechou

Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za přízeň 

a přejeme Vám 
radostné svátky vánoční, 

hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti 

v novém roce 2015 
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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

OBKLADAČSTVÍ KŘÍŽ 

KOUPELNY NA KLÍČ S 15% DPH 

- p. Kříž 723 073 621

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

GRAFICKÉ 3D NÁVRHY

ROZVOZ ZBOŽÍ

NA ZAKÁZKU VLASTNÍ MOTIVY

nn

OBKLADY A DLAŽBY OD 80,- KČ   SKLADEM

KOUPELNOVÉ STUDIO DAČICEKOUPELNOVÉ STUDIO DAČICE

www.obkladacstvi-kriz.cz 

OBKLADDAAAČČČČSSSTTTVVÍÍÍÍ KKŘŘÍŽŽ

D YYYY AYY Y 8ALLA LLA -OOBBKLKLKLADADADYYY AAA DLDLDLAŽAŽAŽBYBYBY OOODDD 80808 ,-, KKČČ

Děkujeme našim zákazníkům 
za projevenou přízeň a důvěru.
 Všem přejeme příjemné prožití 

vánočních svátků, zdraví, 
štěstí a úspěšný celý rok 

2015

MNOŽSTEVNÍ SLEVY

ČČ SKLKLAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEMČČ   SKLLAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE

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

- naproti bufetu POD HRUŠKOU 

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

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

So      900 - 1100

ZDRAVÝ SPÁNEK

www.vaseloznice.cz

Sleva 
na bukové 
postele 20%

vestavné vestavné SKŘÍNĚSKŘÍNĚ 

Zaměření a kalkulace zdarmaZaměření a kalkulace zdarma
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a bukovna bukové 
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SlSleva Sleva 
na bukovéna bukové

Nová kolekce Nová kolekce 
zdravotních matracízdravotních matrací

VYUŽIJTE MOŽNOST ZAPŮJČENÍ MATRACÍ DOMŮ NA VYZKOUŠENÍ

  POSTELE  DĚTSKÉ POKOJE  ŠATNYPOPOSTSTELELE Ě ÉDĚDĚTSTSKÉKÉ POOKOJOJEE ŠŠŠŠA

LOŽNICE NA KLÍČLOŽNICE NA KLÍČ

V NEDĚLI 21. PROSINCE   OTEVŘENO     9 – 11 hod.

Děkujeme našim zákazníkům 
za projevenou přízeň a důvěru. 

Všem přejeme krásné vánoční svátky 
a do nového roku 2015 hodně zdraví, 

úspěchů a spokojenosti

Jana a František Doležalovi

Děkujeme za přízeň a spokojenost 
a do nového roku 

hodně ZDRAVÍ, lásky, 
klidu a pohody 

přeje za celý kolektiv 

Irena Kněžínková
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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

606 079 420
stačí SMS

  nestačíte splácet své závazky?

  řešíte splátky další půjčkou?

  máte exekuce?

VY MÁTE DLUHY
- MY MÁME EŠENÍ !

ODBORNÉ PORADENSTVÍ 

S NÁSLEDNOU POMOCÍ

Zeptejte se nás, najdeme 
řešení pro fyzické osoby 

i podnikatele

Interiérové DVEŘE 

a zárubně SAPELI, 
JAVAB aj.

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

- zaměření, dodání a montáž. 

POŘEZ DŘEVA RÁMOVOU PILOU do 15 m

DOPRAVA DŘEVA

PRODEJ ŘEZIVA
Mysletice 6

mobil.: 606 710 002

Pavel VEJBOR

PROVÁDÍME ZEDNICKÉ, 

MALÍŘSKÉ 

A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Bytová jádra, obklady, dlažby, 

fasády, zateplení domů, 

sádrokartony, montáž oken, 

výkopové práce a bourací práce.

V případě zájmu volejte: 604 719 478

HLEDÁME SCHOPNÉ LIDI 

NA POZICI 

REALITNÍ MAKLÉŘ 
v oblastech Dačice, Slavonice, 

Jemnice a Moravské Budějovice. 

Tel.: 605 193 178

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

AUTOŠKOLA
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

NEVRKLA  M & T

www.autoskolanevrkla.czDačice 4/I , Dolní Němčice 105
Mobil: +420 602 387 057, +420 724 722 500

JEMNICE

 

Vážení zákazníci, d kujeme Vám za p íze  
a p ejeme Vám radostné svátky váno ní, 

hodn  zdraví, št stí a spokojenosti 
v novém roce 2015

Kolektiv firmy 
stavebnin STELA Jemnice.

2015

Volejte Non Stop : 605 255 868

RYCHLÉ PŮJČKY
Zaměstnanci, živnostníci, 

důchodci do 70 let

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavírání smlouvy o revolvingovém úvěru 

a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Stačí poslat SMS, zavolám

www.potrebuji-penize.cz

CUKRÁRNA ŘEZNICTVÍ
Petr KARÁSEKSo a KARÁSKOVÁ  

nám. Svobody 36

JEMNICE
nám. Svobody 73

JEMNICE

NA Ř

Přejeme 

Vám krásné chvíle 

v příjemné atmosféře Vánoc, 

pracovní i osobní úspěchy 

v novém roce 

2015.

KAMENOSOCHA STVÍ
Karel Bo ek a syn

u h bitova

tel.: 568 422 575
mobil: 602 76 90 40

D KUJEME VŠEM NAŠIM 
ZÁKAZNÍK M

www.kamenosocharstvi.webnode.cz
kaja.bocek@seznam.cz

Moravské Bud jovice

Přejeme Vám 

    mnoho štěstí a zdraví do 

                          nového roku 2015                         

j
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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.

PRODEJ TERASOVÝCH 

A PLOTOVÝCH PRKEN

Palackého 771

Tel.: 607 910 648 Tobolko
vá

Otevřeno: Po - Pá 8.30 - 11.30   13.00 - 17.00 hod.   So 8.30 - 11.30 hod.

Tobolko
vá

Tobolko
váMódní od
vyJEMNICE

               
         

      
     

   
   

   

     
      

         
FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Tyršova 693, JEMNICE e-mail: jarmila.spickova@fi nvox.cz

ING. Jarmila Špičková
mobil: 607 838 971

Markéta Nesibová Markéta Nesibová 

Veselé Vánoce, 

zdraví, zdraví, 

štěstí, štěstí, 

spokojenost spokojenost 

v roce v roce 

20152015

Vám Vám 

přeje přeje 

Kompletní služby pro Vaše miláčky

, , 

y pž y p

PSÍ SALON PSÍ SALON 
BENNYBENNY

Budkov 49, tel: 724 560 847Budkov 49, tel: 724 560 847

Přeji Vám příjemné prožití 
vánočních svátků,

 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti 
v novém roce 

2015.

MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - DESIGNOVÉ, STANDARDNÍ A SKLENĚNÉ
- široká nabídka lakovaných, dýhovaných povrchů, skel i kování 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYNÍ - vč. návrhu a elek tro spo tře bi čů 

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

RENOVACE ROZESCHLÝCH NEBO POVRCHOVĚ POŠKOZENÝCH 
DŘE VĚ NÝCH A PARKETOVÝCH PODLAH
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ŽALUZIE
DO VŠECH TYPŮ OKEN 
PLISSÉ A STŘEŠNÍ ROLETKY

DOKONALÁ KOMBINACE ESTETIKY, 
FUNKČNOSTI A KONFORTU.

MAXIMÁLNÍ  ODOLNOST.

Na objednávky uzavřené 
do konce roku 2014 

a v průběhu měsíce ledna 
poskytujeme 
slevu 20%

MODERNÍ TRENDY 
PODLAH

Záruka 3 - 5 let, do pra va zdarma

PODLAHÁŘSTVÍ

VENKOVNÍ ROLETY
PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

VENKOVNÍ MARKÝZY 

GARÁŽOVÁ VRATA

POKLÁDKA A PRODEJ  VINYLOVÝCH PODLAH, 

PVC A KOBERCŮ 

POKLÁDKA LAMINÁTOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A KOR KO VÝCH 

PLO VOU CÍCH PODLAH

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým 

příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2015 pevné zdraví, 

mnoho štěstí a spokojenosti.

MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH

- široká

Příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšné 
vykročení do roku 

2015

uzávěrka 

únorového vydání Jarmarku 

23. ledna 2015

ve 12 hod.
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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

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:

Zaměření 
a zpracování cenové 

nabídky ZDARMA

Jsme plátci DPH

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

POŘEZ DŘEVA U VÁS

Pavel Kadlec, Dačice
Tel.: 602 486 096 
www. porezdreva-kadlec.ic.cz

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

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.mazdavrakoviste.cz
Blanné 8 (u Mor. Budějovic)

nákup a prodej

AUTOOPRAVNA
VŠECH ZNAČEK

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

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

Přejeme Vám 

o vánočních svátcích 

mnoho štěstí 

a radosti. 

Zdraví, osobní 

i pracovní úspěchy 

v novém roce 2015.

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

 

Přeji Vám radostné prožití 

vánočních svátků 

a úspěšné vykročení 

do nového roku.

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

Svátky plné pohody a klidu, 

zdraví, štěstí, spokojenost 

v roce 2015

Vám přeje 

fi rma 

Pavel Pokorný

Přeji Vám spokojené prožití 
vánočních svátků, v novém roce 
mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů

 501/15 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

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

PILA DYJICE
Jaromír Pavlí ek

PI
JaDY J I C

E

CERTIFIKOVANÁ montáž 

SÁDROKARTONU

K přání příjemného prožití vánočních 

svátků a mnoha úspěchů 

v novém roce 2015

 připojujeme i poděkování 

za Vaši důvěru.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Malířství a natěračství

Jiří Uhrík ml.

Antonínská 68 , DAČICE Tel.: 607 855 281

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

Přeji vám spokojené, 
láskou a porozuměním 

naplněné 
vánoční svátky, 

hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v novém roce 

2015. 

 

Drogerie Jemnice, Havlíčkovo nám. - prodejna v síti TETA 

Vážení zákazníci, d kujeme Vám za p íze  
a p ejeme Vám radostné svátky váno ní, 
hodn  zdraví, št stí a spokojenosti 
v novém roce 2015 v novém rocce 2015 

Zde ka Svobodová 
s kolektivem prodava ek

Sešel se rok s rokem,
kráčel rychlým krokem.
A tak Vám zase po roce
přejeme krásné Vánoce.

fi rma HRON

Klidné a spokojené svátky 

vánoční, do nového roku 

štěstí a zdraví 

Vám přeje

Jaromír PavlíčekJaromír Pavlíček

autorizovaný prodej a servis

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

e-mail: zahradapavlik@centrum.cz.

Velká brána 544 

675 31 JEMNICE              

Děkuji Všem 

svým zákazníkům 

za důvěru a přeji Vám všem 

krásné a pohodové svátky.

V novém roce 

hodně pracovních 

i osobních úspěchů

Petr Pavlík

Š astné a spokojené svátky 
váno ní, 

pevné zdraví v novém roce 
p eje 

Papírnictví Slabá 
s kolektivem 
prodava ek
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Dešov 131
Tel.: +420 728 426 470
e-mail: soukup@interierysoukup.cz

www.interierysoukup.cz

Marek Soukup

INTERIÉRY 
              SOUKUP

Zakázkové truhlá ství

T šíme se na spolupráci v roce 2015.T šíme se na spolupráci v roce 2015.

D kujeme za spolupráci v roce 2014.D kujeme za spolupráci v roce 2014.  P íjemné prožití svátk  
Váno ních a úsp šné vykro ení Váno ních a úsp šné vykro ení 

do roku 2015.do roku 2015.

IN
  

meposcz.com

Mezinárodní poradenská společnost s r. o.

Účetnictví – daně – poradenství

Palackého náměstí 59, 380 01 Dačice 

tel.:  00420 384 420 155

fax:  00420 384 420156 

e-mail:  info@meposcz.com

PF 2015

Palackého náměměměěěěstststststststtí íí í í í ííí 59595995959595959599,, , , , , , , 3838383838388383838383838000000000000 010101010101010101010101 DDDDDDDDDDDDačačačačačačačaččačačačiciciciciciciciciciciceeeeeeeeee
tel 00420 384 4200 155155

Příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti 
v novém roce

 701/15 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

LUKÁŠ KÁRA, BÍLKOV 79, DAČICEtradice od roku 1998

WWW.TESARPOKRYVAC.CZWWWWWWWWW TETETESSASASARRRRPOPOPOPO RKRKRKRYVYVYV CACACAC CCCCZZZ

LUKÁŠ KÁRA, BÍLKOtradice od roku 1998

Kvalifi kované práce pokrývačské, klempířské, tesařské, 

sádrokartonářské a zednické

POKLÁDKA A REKONSTRUKCE STŘECH A KROVŮ

Montáž nadkrokevní izolace

REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

Realizace půdních vestaveb, příček a podhledů

MONTÁŽE STŘEŠNÍCH OKEN

Prodej veškerého stavebního materiálu

ROZPOČET A ZAMĚŘENÍ ZDARMA 

plátce DPH

navštivte naše vebové stránky a napište si o kalkulaci

777 843 043

kara@tesar-pokryvac.cz

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;  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,…...?

JEMNICE, Velká brána 503

                      SLEVY AŽ 50%
              NA VYBRANÝ SORTIMENT 

nevztahuje se na zboží které je již v akci

KOMPLET ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI SKLADEM
tel.: 774 812 918, e-mail: koupelny@restako.cz tel.: 608 225 815, e-mail: tonovacka@restako.cz, p y

OTEV ELI  JSME  PRO VÁS

Doprava do 10 km zdarma

Obkladový kámen  Obkladový kámen  
již od 249 Kč/m2

  OBKLADY
DLAŽBY
ZDĚNÍ
JEZÍRKA

Výroba 
plotů, branek, 

pojízdných bran, 
přístřešků....

Z
J

VVVýýý
plotů

pojízd
příst

zámečník

NOVÁ letáková akce 

     SLEVY
NA VYBRANÝ

NON VOO ÁVV letáko

profachm
any

ATEPLOVACÍ SY

zámeč
zámeč

KOMPLET ZASSSÁÁÁÁSSÁS

PRODEJ VEŠKERÉHO 

STAVEBNÍHO 

MATERIÁLU

FASÁDNÍ  BARVY, PROBARVENÉ OMÍTKY, SUCHÉ SMĚSI FASÁDNÍ  BARVY, PROBARVENÉ OMÍTKY, SUCHÉ SMĚSI 
MK1, MK2 MK1, MK2 atdatd, SANAČNÍ SYSTÉMY, SANAČNÍ SYSTÉMY  - vše skladem

p
nevztahuje se na zboží které je již v akci

TÓNOVACÍ CENTRUMTTTTTTTTÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAACCCCCÍÍ CCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEENNNTTTRRRUM

tel.: 774 812 915; e-mail: jiri.fedra@restako.cz

Děkujeme zákazníkům i partnerům 
za přízeň a spolupráci 
a přejeme všem 
klidné a spokojené 
svátky vánoční, 
štěstí a pohodu 
v nastávajícím 
roce 2015

NiKi MB, s.r.o. 
Pivovarská 67

Moravské Budějovice

Tel.: 561 019 022, 777 854 343

www.nikimb.eu

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 

v uplynulém roce a do nového roku 2015

Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, 

osobních i pracovních úspěchů.

Cena semináře: 1.200 Kč
Přihlášky na výše uvedenou adresu nebo e-mailem: niki@nikimb.eu

ÚČETNICTVÍ  DANĚ  PORADENSTVÍÚČETNICTVÍ  DANĚ  PORADENSTVÍ
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti

Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob

Roční zúčtování daně z příjmů právnických osob

DAŇOVÉ SEMINÁŘEDAŇOVÉ SEMINÁŘE
NOVELA ZÁKONA O DPH K 1. 1. 2015
Datum a čas konání semináře: 15. 1. 2015, 8.30-13.00

Problematika DPH včetně změn platných od 1. 1. 2015

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Datum a čas konání semináře: 12. 2. 2015, 8.30-13.00
  Novinky pro rok 2015

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2014

Silniční daň 2014

Vyúčtování zálohové a srážkové daně z příjmu

Místa konání semináře: 

Pivovarská 67, Moravské Budějovice

u

yy

u

5

yy

u

5

y, y, 
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Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

 •zednické

Js
m

e
 p

lá
tc

i 
D

P
H

.

Info a objednávky na tel.: 607 124 511

STA VEB NI NY

 Sádrokartony - včetně pří slu šen ství

 Taška Bramac + KM Beta

 Střešní okna FINESTRA, VELUX

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

U erného mostu 773, JEMNICE
 a.s. 

 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

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

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

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

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

tel.: 602 517 334 p. Tesař

Provádíme práce 
plošinou DAEWOO AVIA 20

8.–23. PROSINCE OTEVŘENO KAŽDÝ  DEN!

ANTIKVARIÁT & KNIHKUPECTVÍ HEJL JEMNICE

pondělí–pátek 900 – 1200 h 1300 – 1630 h

sobota 900 – 1200 h

Na stříbrnou a zlatou neděli otevřeno 900–1200h

Děkujeme zákazníkům i partnerům 
za přízeň a spolupráci a přejeme 

všem klidné a spokojené
svátky vánoční, štěstí 

a pohodu 
v nastávajícím roce 2015

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 zařízení

 901/15 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

PLÁNOVAČ SKLADU

Zajišťuje:
  zodpovídá za zajištění stálých skladových zásob

  zodpovídá za včasné objednání dodávek

  udržuje a aktualizuje informace o dodavatelích a výrobcích 

 v ERP systému

Požadavky:
  vzdělání bakalář nebo odpovídající zkušenosti

  znalost práce s PC (MS Offi  ce, Excel, Word, Outlook)

  AJ a/nebo NJ slovem a písmem nezbytný, ostatní jazyky EU jsou 

 jako plus

  Znalost nákupu a ERP systému jsou výhodou. 

THP PRO PŘÍJEM A EXPEDICI

  zajištění příjmu/expedice

  efektivní komunikace s dopravci 

  komunikace s odběrateli

  administrační zajištění příjmu/expedice

  vedení agendy jednotlivých expedičních případů

Požadujeme:
  zkušenost na obdobné pozici alespoň 1 rok

  znalost práce s PC (MS Offi  ce, Excel, Word, Outlook 

  Znalost cizího jazyka  (AJ nebo NJ) výhodou)

  Schopnost orientace v dodacích listech v AJ

Poznámka:
ERP = informační systém SAP

EDI = elektronická výměna strukturovaných dokumentů mezi obchodními 

partnery

PRACOVNÍK SKLADU – SKLADOVÝ OPERATOR

Pro nově budované distribuční centrum v Sašovicích hledáme vhodné kan-

didáty na pozici “operátora skladu”. Provádí vychystávání, manipulaci, balení 

a  etiketaci zboží. Vhodné pro muže i ženy

Požadavky:
  Manuální zručnost, fl eexibilita

  Přesnost / pečlivost 

  průkaz na VZV výhodou 

  praxe v logistice a skladovém hospodářství výhodou,

Nabízíme: 
  stabilní práci s dobrým  platových ohodnocením

  příspěvek na stravné, stravování v areálu fi rmy 

  příjemné pracovní prostředí v nových prostorách 

V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese. Pošlete 

nám Váš stručný životopis

Kontakt:
Leona.Vesela@tirad.cz

TIRAD, s.r.o. 

Šašovice 62

675 26 Želetava

Česká republika

Tel.:      +420 568 409 211

Fax: +420 568 455 205

E-mail:  leona.vesela@tirad.cz  

Hledáme nové pracovníky:

Jemnice, Široká 1007 tel.: 607 762 274

VODA - TOPENÍ - PLYN

Děkuji našim zákazníkům 

za projevenou důvěru 

a přeji Vám všem 

krásné svátky, 

pohodu a štěstí v novém 

roce 2015.

Miroslav Wojtyla

P ejeme všem 

svým zákazník m 

veselé Vánoce a š astný nový rok

kolektiv firmy 

                                           SETO Da ice

9

ejem š
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Truhlářství & 

zakázková výroba

tel.:  384 423 726

mobil:  602 584 589

havlikova.f-hanet@centrum.cz

Dolní Němčice 102, 380 01  Dačice

www: f-hanet.cz

Zařídíme Vám kompletně Váš domov dle Vašich představ.

Děkujeme našim zákazníkům 

i obchodním partnerům 

za projevenou  přízeň.

Přejeme všem krásné svátky vánoční 

a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

Ceny jsou bez DPH
1710,- Kč1710,- Kč 820,- Kč820,- Kč

VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

GARÁŽOVÁ VRATA

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ ...

STŘEŠNÍ OKNA

STAVEBNÍ POUZDRA

tel.:  776 697 180
 602 781 336

Poznáš rozdíl

OKNA, DVEŘE

tel./fax:      384 420 140

e-mail.: info@oknabastl.cz

 bastl.dacice@quick.cz

www.oknabastl.cz

                   DVEŘE V DEKORU 
   DVEŘE V DEKORU   

                        b
ílá, buk 

                        b
ílá, buk 

                  jabloň a ořech
                  jabloň a ořech

ZATEPLENÍ FASÁD

NAVŠTIVTE NÁS NA VZORKOVÉ PRODEJNĚ DAČICE Antonínská 15/II (obch. centrum - směr nemocnice)

P ejeme Vám 
spokojené 

váno ní svátky, 
hodn  zdraví, št stí 

a úsp ch  
v novém roce

2015 
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www.jarmark-noviny.cz

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 568 408 077

Pro školní rok 2015/2016 přijímáme do denního studia:

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. 2015.

Termíny maturitních plesů: 

SOŠ - 24. 1. 2015, Gymnázium - 31. 1. 2015 od 20:00 hodin v místní sokolovně.

79-41-K/61 GYMNÁZIUM – 1 třída (30 žáků)
Šestiletý studijní obor je určen pro absolventy 7. ročníků ZŠ se studijními předpo-

klady a nadáním.

79-41-K/41 GYMNÁZIUM  - 1 třída (30 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, 

evropská integrace 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 předměty jsou sociální péče, psychologie, speciální peda-

gogika, právo a sociální poradenství.

v sobotu 24. ledna 2015 v místní sokolovně

začátek ve 20.00 hodin

k tanci a poslechu hraje hudební skupina GENETIC

ples zahájí předtančení studentů maturitních ročníků 

a zpestří barmanská show a půlnoční překvapení

Sdružení přátel SOŠ MB, Gymnázium a Střední odborná škola a maturanti SOŠ

Vás srdečně zvou na

XXI. MATURITNÍ PLES
STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

ZAJIŠTĚNO KVALITNÍ OBČERSTVENÍ A BOHATÁ TOMBOLA  !

vstupné: 100 Kč, vstup pouze ve společenském oděvu

facebook/jarmark reklamní noviny

Tipy na zajímavé aktuální kulturní 
akce v regionu najdete také na

23. října schválil Senát mnoho návrhů upravujících stávající zákony (zákon o daních 

z příjmů, investičních společnostech a fondech, spořitelních a úvěrových druž-

stvech, správních poplatcích ad.). Pokud prezident Miloš Zeman návrhy také schválí, 

čeká občany od 1. ledna příštího roku několik změn.

Jedná se například o snížené 10% DPH na knihy, kojeneckou výživu a léky, zrušení 

30korunových poplatků u lékaře a za recepty, porodné na druhé dítě nebo 

také  o  drobnosti jako to, že se budete muset prokazovat při nákupu některé 

bazénové chemie dokladem totožnosti. Co ale může ovlivnit fi nance občanů daleko 

výrazněji než levnější kniha či prášky zadarmo, jsou změny chystané v oblasti daňo-

vých úlev u životního pojištění.

Současné výhody životního pojištění

V současnosti si můžete odečítat platby poslané na životní pojistku od daňové-

ho základu, a to až do výše 12 tisíc korun ročně (přičemž se ale počítají pouze 

příspěvky vaše, nikoliv od zaměstnavatele). Zároveň je možné si z pojistky každý 

měsíc určité peníze vybírat. Pojištění můžete mít rozděleno na běžné a mimořádné 

pojistné a  právě mimořádné pojistné (až dva a půl tisíce korun) si můžete každý 

měsíc vybrat.

Je možné, že zrovna vy jste měli od zaměstnavatele zajímavý (ačkoliv ne 100% vý-

hodný) benefi t. Do teď totiž bylo možné zákon poněkud obejít, když zaměstnavatel 

posílal část peněz místo hrubé mzdy zaměstnanci na životní pojistku. Tyto peníze 

se tím vyhnuly zdravotnímu a sociálnímu pojištění a fi rmy tak mohly na jednom 

člověku ušetřit kolem 10 tisíc ročně.

Odvrácená stránka daňových odklonů

Ačkoliv jste si takto mohli přijít až na 2,5 tisíce korun měsíčně, které by vám třeba 

jinak zaměstnavatel nedal, není toto řešení výhodné 100%. Snížená hrubá mzda 

vám totiž automaticky sníží také nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, 

náhradu za dovolenou a také budoucí výši důchodu (jste-li v předdůchodovém 

věku).

Bez ohledu na výhody pro zaměstnance ale tímto obcházením zákona přicházel 

o  peníze stát. To se stalo impulsem pro změnu zákona, který tuto oblast upravuje. 

Od 1. ledna se tak připravte na následující změny.

Co pro mě znamenají chystané změny

Jak to tedy bude fungovat od 1. ledna? Budete-li si chtít každý rok odečíst od svého 

daňového základu peníze posílané na pojistku, nebudete si je moct z pojistky 

průběžně vybírat. Budou vám k dispozici až v 60 letech. U takových pojistek, kde 

budete peníze pravidelně vybírat, nebudete moct daňový odpočet uplatnit a záro-

veň vám bude příspěvek zaměstnavatele daněn. Jinými slovy, dřívější způsob, jak 

získat od zaměstnavatele nezdaněné peníze, již nebude možný.

Jestli vás ale daňové zvýhodnění nezajímá, můžete si změnit současnou smlouvu 

na režim bez daňového zvýhodnění (nebudete si částku odečítat z daní, ale zároveň 

můžete část peněz pravidelně vybírat). Případně je také možné mít smlouvy dvě. 

Na jednu budete ročně platit 12 tisíc korun (max. výše peněz, na jakou lze odečet 

uplatnit) a můžete si zde nechat zasílat příspěvky zaměstnavatele do výše 30 tisíc 

korun za rok. Druhou smlouvu budete mít pro průběžné výběry peněz.

Přijde vám dodatek od pojišťovny – odmítnout ho, či přijmout?

V žádném případě neignorujte dopisy od své pojišťovny. Je totiž pravděpodobné, 

že vám zašle dodatek ke smlouvě, který začne automaticky platit, pokud ho do 

určené doby neodmítnete. Zákon vyžaduje, aby zákaz výběru z pojistky byl ujednán 

smluvně. (Nestačí fakt, že jste peníze nikdy z pojistky nevybírali ani vybírat předčas-

ně nebudete.)

Podepíšete-li dodatek o zákazu výběrů, budete moct nadále uplatňovat odečet z 

daňového základu. Odmítnete-li jej, můžete vybírat, ovšem bez daňového odpočtu. 

Nepříjemnost ale hrozí v případě, že pojistku nakonec oproti původnímu smluvní-

mu dojednání ukončíte (tj. peníze vyberete) předčasně. Museli byste pak „dodanit“ 

deset let zpětně. Také je možné na nové podmínky nepřistoupit, smlouvu ukončit a 

do konce roku si peníze z pojistky vybrat.

www.frantisekburian.cz

Senát schválil přísnější daňové odpočty – co nás čeká od 1. ledna?
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Vánoční koledy 

v Lidéřovicích

Vzpomínky

Úsměv Tvůj laskavý, 

Tvé oči známé,

v  srdíčku ukrytého, 

navždy Tě máme.

Odešel jsi, jak si 

to osud přál,

v našich srdcích 

a vzpomínkách 

zůstáváš dál.

Roky plynou jak řeky proud,

jen bolest nedá zapomenout.

Dne 8. ledna 2015 uplyne 15 smutných 

let, co nás navždy opustil náš milovaný 

syn, bratr, strýc a dobrý kamarád, pan

Josef Švejda z Jemnice.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají

maminka, sourozenci a ostatní příbuzní.

Už jen kytičku na hrob můžeme Ti dát,

chvíli postát a vzpomínat.

Dne 24. prosince 2014 uplyne 17 let, 

co nás náhle opustil náš drahý tatínek 

a dědeček, pan

Štefan Borza z Urbanče.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

synové a dcery s rodinami.

Všem, kteří ho znali a vzpomenou s námi, 

děkuje 

dcera Hana s dětmi.

Jak smutno je bez tebe žít,

jak dlouhý je nám čas.

Jak rádi bychom tě spatřili 

a slyšeli tvůj hlas.

Loučit ses nestihla, tolik jsi chtěla žít,

nás milovat a mnoho toho ještě říct.

Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,

ale ten, kdo tě nejvíc miloval, 

nepřestane na tebe vzpomínat.

Dne 29. prosince 2014 uplyne 5. smut-

né výročí, co nás navždy opustila naše 

maminka, babička a prababička, paní

Žofi e Coufalová z Mladoňovic.

S úctou a láskou vzpomínají 

dcery Marie a Marta s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata.

4. prosince 2014 tomu bylo 25 let, co 

nás opustil pan

Ludovít Maráz

a 13. října 2014 tomu bylo 25 let, co nás 

opustila paní 

Františka Brunnerová z Rancířova.

Všichni vzpomínáme.

Za Vaši lásku, za Vaše velké oběti,

zůstanete, babičko, dědečku, 

navždy v naší paměti.

Sluníčko zapadlo, všechno šlo spát, 

srdíčka dotloukla, zůstal jen bol a žal.

Loučit jste se nestihli, tolik jste chtěli žít,

nás milovat a mnoho toho ještě říct.

Z Vašich očí zářila láska a dobrota, 

budete nám chybět do konce života.

Ten kdo Vás miloval, nepřestane 

na Vás vzpomínat.

Dne 7. prosince 2014 uplynulo 5. smut-

né výročí, kdy nás opustila naše milá 

maminka, babička a prababička, 

paní Františka Dočkalová 

z Třebelovic.

Dne 12. února 2015 vzpomeneme 

9.  smutné výročí, kdy nás opustil náš 

milovaný tatínek, dědeček a  praděde-

ček, pan

Karel Dočkal z Třebelovic.

S úctou, vděčností, láskou a bolestí 

v srdci stále vzpomínají

dcera Marie, vnuk Vláďa s dcerou, 

vnučky Zlatka a Máša s rodinami.

Tvé přání bylo 

tolik žít, 

proč osud byl 

tak krutý

a ty jsi musel odejít.

Dne 4. ledna 2015 uplyne 15 smutných 

let, co nás náhle opustil pan

František Veselý z Bílkova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti.

Dne 27. ledna 

2015 uplyne 

10 let od úmrtí 

paní 

Hany Findové z Jemnice.

Vzpomíná celá rodina 

a za tichou vzpomínku všem děkuje.

Dopracovaly 

pilné ruce, 

utichlo navždy 

předobré srdce.

Očima drahýma 

se již nepodíváš, 

teď klidným 

spánkem 

odpočíváš.

Je smutno 

bez tebe žít, 

nemá kdo poradit, potěšit.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, 

za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 31. prosince 2014 uplyne 5 smut-

ných let, kdy nás navždy opustil pan

Jiří Král z Dačic.

S láskou a úctou v srdci stále vzpomíná 

rodina Králova. 

Kdo v  srdcích žije, 

neumírá.

Dne 16. ledna 2015 vzpomeneme první 

výročí úmrtí našeho drahého manžela, 

tatínka a dědečka, pana

Miroslava Bindera z Kdousova.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Ludmila, syn Vít s Markétou 

a syn Miroslav s rodinou.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děku-

jeme.

Čas ubíhá a nevrací, 

co vzal,

ale láska, úcta 

a vzpomínky 

žijí dál.

Dne 15. prosince 2014 by se dožil 

63 let pan

Vlastimil Tesař z Dobré Vody.

S láskou vzpomínají

dcera Věra s rodinou, syn Vlastimil s rodi-

nou a ostatní příbuzní.

V neděli 28. prosince 2014 od 14.30 
hodin se v  lidéřovickém kostele opět 

uskuteční větrání kostela a  varhan. 

Na  koncertě zazní tradiční české ko-
ledy, vánoční zpěvy A. V. Michny 
a koledy jiných národů. Zpívat bude 

brněnský vokální soubor Illegal Con-
sort, čtveřice zkušených zpěváků, kteří 

se dlouhodobě věnují interpretaci hud-

by z různých staletí.

Kromě vystoupení tohoto souboru 

si všichni přítomní – jak tomu tradič-

ně bývá ve  vánočním čase – zazpívají 

některé koledy společně. Příhodným 

průvodním slovem program doplní 

P. Gorazd. Všichni zájemci jsou upřímně 

zváni, nezapomeňte na teplé oblečení! 

Malé setkání se čtenáři
Zdenka Fantlová (1922) jako jediná 

ze své rodiny přežila pobyt v  táborech 

Terezíně,  Osvětimi i  tzv. pochod smrti 

a  o  svých zkušenostech napsala knihu 

s  názvem Klid je síla, řek´ tatínek . 

Beseda se čtenáři se uskuteční na  po-

čátku ledna 2015 v Knihkupectví Hejl 

v Dačicích.

Paní Fantlovou bude doprovázet jiho-

český básník a spisovatel Miroslav Hule.

Datum bude upřesněno na plakátech, 

případně se můžete informovat v knihku-

pectví nebo na tel.: 384 422 179.

 V. Havel očima K. Cudlína

Výstavu fotografi í známého fotografa 

Karla Cudlína s  názvem Václav Havel 

ve  fotografii uspořádali v závěru roku 

na Městském úřadu v Dačicích. Fotografi e 

si můžete prohlédnout do 31. ledna ve vý-

stavní chodbě dačického starého zámku.
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Povídky a pověsti z úpatí Vysočiny Vlastimila Smetany
Na podzim vydalo moravskobudějovické občan-

ské sdružení Paprsek radostného žití nevelkou kníž-

ku Pověstí s názvem povídky a pověsti z úpatí Vyso-

činy, které napsal moravskobudějovický novinář a 

redaktor Vlastimil Smetana. 

Na čtyřiašedesáti stranách tématicky uspořádal 

pověsti z okolí Moravských Budějovic. Jednotlivé 

kapitolky jsou vždy věnované jedné z bájných by-

tostí, které podle vyprávění kdysi žily v okolí. 

Najdete zde tedy pověsti věnované hejkalům, di-

voženkám, vodním žínkám, vodním pannám, vodní-

kům, čertům aj. Texty V. Smetany doplnil ilustrace-

mi Radek Svoboda.

O sbírce pověstí z moravskobudějovicka jsme Vás 

už informovali v říjnovém čísle Jarmarku, těsně po 

tom, co vyšly. Dnes vám s laskavým svolením au-

tora přinášíme ukázku několika textů, jako čtení 

na Vánoce či jako tip na vánoční dárek na poslední 

chvíli. Knihu můžete koupit v těchto prodejnách: 

TIC M.  Budějovice, Cukrárna pod věží, Knihkupectví 

KROTKÁ, Prodej novin a časopisů nám. ČSA –vše v Mor. Budějovicich.

Čert bez Mikuláše

Počátky úpatí Vysočiny se ztrácejí v  šeru hlubokých a  širých lesů, 

které je od  pradávna pokrývají. Jako součást přírody cítíme i  dnes 

celou duší onen živý organismus lesa, vnímáme stromy, keře, mechy, 

ale také trávy s  lesními květinami, maliny, houby, zvěř, ptactvo. Své 

kouzlo mají také skály a klidné potůčky a říčky protékající touto kra-

jinou, ale také hřebeny lesnatých kopců, remízky a stráně provoněné 

heřmánkem a mateřídouškou. 

Když se mění barvy lesů na  tisíce odstínů zeleně, na  podzim žlutě 

a červeně a zašlá mlha vzbudí naši fantazii, ocitáme se v dobách dáv-

ných až neskutečných.

Jako ve snu si představíme, co vše se událo v hlubokých hvozdech, 

co vše je zde ukryto a zakleto. Kolik živých kamenů, co podivných zje-

vů, které se ukazují jen očím, které nepochybují o  jejich pravdivosti. 

Kolik zbloudilých či mrtvých tu stále přežívá svou bludnou pouť. Blu-

dičky, světýlka, hejkalové, černá a bílá paní, čarodějnice, plaché lesní 

žínky, hříšní lidé, kteří na své věčné pouti lesem znovu a znovu ožívají. 

Defi lují před námi obrysy zaniklých vsí, prameny vyschlých i živých 

vod, u nichž sedají na vrbách či stavidlech vodníci, aby občas stáhli 

do hlubin lidskou duši. I čert, převlečený zpravidla za myslivce, si hle-

dá svou oběť, která by se navěky upsala pekelnému ohni...

   ( z autorova úvodního slova)

Ne každý rybník se mohl po-

chlubit vodníkem tak, jak tomu 

bylo v  Jakubově. Vodník zde 

sídlil v rybníku, který byl poslé-

ze pojmenován Vidlák. Do  něj 

vedly již od Horek zrádné tůň-

ky, potůčky a  další rybníčky, 

kde se bylo snadné utopit. Byly 

i  chvíle, kdy se někdo utopil 

v rybníku Žabinec. Jakubovský 

vodník nelenil a dostal se tam 

i  přes různé překážky pro du-

šičku, kterou ukryl v hrnku pod 

pokličkou. 

Čas plynul a  snad již ani to-

muto vodníkovi o  dušičky 

nešlo. Zvykl si na  lidi i  na  ves 

a  lidé si také zvykli na  něho. 

Ba v mnoha případech vzniklo 

mezi vodníkem a  lidmi přátel-

ství. Proto vodník začal cho-

dit i  do  jakubovské hospody 

na  pivo. Brzy se začal víc zají-

mat o sehnání penízků na pivo 

než o dušičky. Zpočátku dostal 

nějaký žejdlík zdarma, ale tak 

to nešlo do  nekonečna. Našli 

se i  dobří lidé, kteří mu pora-

dili: „Podívej se, Honzíku, (tak 

mu ve vsi říkali), v rybníce jsou 

kapři a  štiky, v  potoce plno 

pstruhů a  raků, nachytej si je 

a prodej a máš peníze na piva 

až do aleluja.“

Dobrá rada nad zlato. Z  vod-

níka se stal tak trochu živnost-

ník, který chytal ryby a  raky 

a  dával je vozkovi, který jezdil 

do Moravských Budějovic, aby 

je tam prodal. Vozka z toho měl 

V  malé vesničce nedaleko 

Moravských Budějovic žili 

v  malém rodinném domku 

manželé, kteří měli jediného 

syna. I když měl veškerou péči 

rodičů, chlapec nebyl hodný, 

stále zlobil a  rodiče jen trápil. 

Tito mu často domlouvali, ale 

zbytečně. Matka mu stále hro-

zila, že si pro něj jednou přijde 

čert a  odnese si ho do  pekla, 

pokud nebude hodnější. Chla-

pec tomu nevěřil a  jenom se 

výhrůžce posmíval. Z čerta vů-

bec neměl strach. 

Blížil se svátek sv. Mikuláše 

a  matka se dohodla se sou-

sedem, že se večer převleče 

za čerta, přijde k nim do chalu-

py a kluka pěkně vystraší. Sou-

sed všechno velmi rád přislíbil, 

poněvadž kluk měl u  něj také 

pár pěkných „vroubků.“

Nadešel večer před svatým 

Mikulášem. Byla již tma a  ro-

dina v kuchyni dojídala večeři. 

V  té chvíli někdo zabouchal 

na  dveře. Bylo slyšet brblání, 

bručení a  také řinčení řetězů. 

Matka řekla klukovi: „Vidíš, už 

si jde pro tebe čert a vezme si 

tě do  pekla za  to, že jsi nepo-

slušný darebák!“ Nyní už měl 

chlapec pěkně nahnáno a držel 

se matky za sukni. Začal prosit, 

aby čerta do kuchyně nepouš-

těla. Matka byla přesvědčena 

o tom, že je to soused a kluka je 

potřeba pořádně vystrašit, aby 

mu vzpomínka hezky dlouho 

také nějakou korunu a  vodník 

tolik, že si mohl denně vypít 

nějaké to pivo i  kamarády po-

hostit.

Toto všechno se ovšem do-

neslo k vodnímu duchovi a ten 

si ho zavolal a  rozhořčeně mu 

povídal: „Podívej se, za dlouhou 

dobu jsi nesehnal žádnou du-

šičku, s lidmi se kamarádíš a vy-

padá to tak, že tě zde potřeba 

není. Bude asi rozumnější, když 

tě proměním například na krás-

ný leknín v lesní tůňce.“ Vodník 

se pořádně vylekal. Na  co je 

mu krásný leknín, když si zvykl 

na lidi a zejména na kamarády, 

s  kterými pravidelně večer vy-

sedával u piva. Horlivě proto za-

čal přesvědčovat vládce vod, že 

ne, že vodník v  Jakubově musí 

být, že jinak by byla v  rybníce 

i v tůních hotová spoušť.

Vodní duch chvíli vodníko-

vi naslouchal a  potom kývl. 

„Dobrá, dám ti ještě přes léto 

čas. Ale když za  tu dobu ne-

získáš aspoň jednu dušičku, 

neudělám z  tebe leknín v  les-

ní tůňce, ale žabinec v  louži.“ 

Po  této události nastaly pro 

vodníka těžké chvíle. Už ho 

nebavilo chytat ryby, raky, klá-

bosit s babkami, i na pivo začal 

chodit čím dál méně. A  přece 

přišla jeho chvíle.

Bylo horké odpoledne, vod-

ník odpočívá na  dně rybníka 

a najednou kouká, nad ním se 

třepetají nohy, ruce – někdo se 

topí. Jako blesk skočil po noze, 

zatáhl za  ni a  hleďme, on to 

ovčáků Tonda, největší uličník 

Poslední Jakubovský 

vodník

na vsi. Tonda nejen chodil pyt-

lačit ryby a raky, ale i několikrát 

hodil po  vodníkovi kamenem. 

Tak přece bude dušička!

Avšak tu se vodník zarazil. 

Znal ovčáka, se kterým sedával 

u piva, znal i ovčákovou, která 

v rybníce právala. Ovčák přece 

za  něj několikrát zaplatil pivo, 

když mu došly penízky, a  ov-

čáková mu zašila roztržený frá-

ček. Cožpak by se mohl po ta-

kovém neštěstí ukázat ve  vsi? 

Čert vem vodního ducha, ne-

bude takový lotr, aby topil děti! 

Popadl Tondu a  plaval s  ním 

ke  břehu, kde ho začal oživo-

HÉKAL VE MLÉNĚ

vat. Tonda na  sluníčku a  čers-

tvém vzduchu brzy otevřel oči. 

V  té chvíli mu vodník uštědřil 

pohlavek s  tím, aby příště dá-

val pozor, kam leze a poslal ho 

domů. 

Léto uteklo a vodník nezískal 

žádnou dušičku a  ještě ke  vše-

mu zradil vodnické řemeslo. To 

ani ten žabinec z  něho duch 

neudělá a vymyslí si ještě hroz-

nější trest. Zradil, tak zradil. Hor-

ší by bylo kluka utopit. Bylo mu 

jasné, buď krutý trest, a  nebo 

použít na  vodního ducha lest, 

která by ho zbavila povinnos-

ti být vodníkem a  mohl by se 

vydržela. Pootevřela dveře 

a vystrčila vzpírajícího se a bre-

čícího chlapce do  černé tmy 

a vykřikla: „Tady ho máš, čerte 

– vezmi si uličníka!“ Pak zavře-

la dveře a  po  zařinčení řetězu 

nastalo venku ticho. Manželé 

byli klidní, poněvadž si mysleli, 

že soused kluka někam odvedl, 

aby jej pěkně vystrašil. 

Když se hoch dlouho ne-

vracel, šli se manželé podívat 

za  sousedem a  ověřit si výsle-

dek hrozby. Ovšem všichni tři 

se strašně vyděsili, když zjistili, 

že se soused převléká a na klu-

ka se teprve chystá.

Ihned vyběhli před dům a vo-

lali chlapce, aby se vrátil domů. 

Hned přešel všechny hněv. Vy-

děšení běhali stavení od stave-

ní a  ptali se na  chlapce. Nikdo 

o něm ovšem nic nevěděl.

Nyní bylo všem jasné, že sám 

čert si pro chlapce přišel a od-

nesl si jej do pekla, když mu ho 

rodiče stále nabízeli.

stát člověkem. Rychle opustil 

rybník, zbavil se zeleného fráč-

ku, z  kterého mu stále kapala 

voda, a  spálil červenou čepič-

ku a vodnickou dýmku. Ovšem 

od této chvíle se musel vyhýbat 

rybníkům i tůním, jinak by s ním 

vodní duch zle naložil. Lidé ho 

přijali mezi sebe i opuštěný do-

mek mu darovali a  brzy nikdo 

nepoznal, že Jan Vodička, který 

začal nový život, je vlastně vod-

níkem. Jan Vodička, tak se za-

psal na úřadě, se dožil v Jakubo-

vě vysokého věku jako poslední 

jakubovský vodník.

Ve  mléně sedláci mleli móko 

a  co si tak vekládajó, slyšijó hé-

kala, jak v  lese břeščí. „Chcete 

ho vidět?“ Ptá se mlenář. To se 

ví, že ho chlapi chceli vidět. Tak 

musíme volat: „Ha hou, ha hou!“ 

Sedláci volajó a  volajó a  na-

jednó slyšijó po  prknech – cupy, 

duby - náké dupot. Mlenář polo-

žil na  stůl velké bochnik chleba 

a nuž. A dež ten malé mužik, vel-

ké jako šestileté chlapec, přišel 

blíž, mlenář povídá: „Tade máš 

chleba a nuž, ukroj si!“ Ale hékal, 

že ne. „Te mi ukroj!“ povedá hé-

kal. Mlenář také že ne. Deš žádné 

nepovolil, mužik zabřeščel „Ha 

hou!“ a frrrnk a zmizel.

Šlechetný šafář

Ještě za  lesonickho panství 

na louce ženy sušily seno. Mezi 

nimi byl jedna, která si musela 

vzít s sebou malé dítě. U louky 

byla skála, u  které rostly keře 

a  malé stromky. Matka dala 

dítě do  plachty a  tu i  s  dítě-

tem uvázala na  větev nízkého 

stromu. Dítě bylo hodné a spa-

lo, a  tak matka mohla klidně 

s  ostatními ženami obracet 

seno. Šafář se zdržoval po-

blíž dítěte a tu vidí, jak z velké 

praskliny ve  skále vyběhla di-

voženka držíc v  ruce své dítě. 

Doběhla k  plachetce, dítě 

rychle vyměnila a  s  matčiným 

rychle zase ve  skále zmizela. 

V  tu chvíli začalo vyměněné 

dítě křičet a  matka se k  němu 

rychle rozběhla, aby je uklidni-

la. Ovšem toto se šafáři nelíbilo 

a matce zakázal k dítěti se při-

blížit. „Až já budu chtít, tak tě 

k dítěti pustím,“ tvrdě rozhodl. 

Matka se sice rozplakala, ale ša-

fáře poslechla. Dítě křičelo čím 

dál tím více. To již divoženka 

nevydržela a  popadla ukrade-

né dítě, doběhla k  plachetce, 

tam vrátila matčino dítě a  své 

si zase odnesla zpět. V té chvíli 

se dítě probudilo a začalo pla-

kat. Nyní teprve šafář zavolal 

matku a vysvětlil jí, proč ji před 

chvíli nepustil k  vyměněnému 

dítěti. 

Vlastimil Smetana

Povídky a  pověsti z  úpatí 

Vysočiny 

Ilustroval Radek Svoboda.

Vydal PAPRSEK radostného 

žití, o.s.  Moravské Budějovice 

2014
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AKCE NA ŽELEZNICI

M. BUDĚJOVICE –

JEMNICE

Farnost Moravské Budějovice 

pořádá

VÁNOČNÍ VÝSTAVU 
BETLÉMŮ
kostel sv. Jiljí

od 7. prosince do 4. ledna

každou neděli 

od 14.30 do 16.30 h

na Štědrý den 

od 10.00 do 12.00 h

25. a 26 prosince 

od 14.30 do 16.30 h

Pro skupiny po telefonické do-

mluvě kdykoliv – 568 421 349

Kam za kulturou?

27. prosince

VÁNOČNÍ VLAK 

Vlak s koledami, čajem i svařákem. 

Dobrá nálada i hudební nástroje 

vítány! 

Odjezdy z Jemnice v 10:00, z Mor. Budějovic 

ve 13:00, z Jemnice v 14:30. Doporučujeme 

rezervaci míst na www.svd-jzm.cz. Možnost 

navštívit výstavu modelů vláčků - nádraží MB 

11-13, 15 - 18 h.

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

VYCHÁZKOVÝ VLAK

Silvestrovská vycházka s průvod-

cem po zimní přírodě. 

V 10.15 odjezd   z Mor. Budějovic směr Jemnice. 

Dětská trasa z Dědic, dospělácká z Rácovic. Na přá-

ní po domluvě zajistíme odvoz z Jackova do MB. 

Doporučujeme rezervaci míst na www.svd-jzm.cz

Oranžové hřiště v Polici 

Poděkování

Obec Police zrealizovala a v průběhu roku 2014 dokončila pro-

jekt Dětské hřiště Police.  V  letošním roce bylo hřiště doplněno 

o zahradní domek, šplhací šestihran a dvoumístné houpadlo na 

pružině. Pro maminky bylo hřiště doplněno o dvě lavice a jeden 

odpadkový koš. Celý projekt byl v roce 2014 fi nancován z podpo-

ry Nadace ČEZ – Oranžové hřiště ve výši 140 tis. Kč. Dětské hřiště 

bylo předáno dodavatelskou fi rmou a po slavnostním otevření, 

které se připravuje na jaro, bude sloužit pro potřeby mateřské a 

základní školy a pro širokou veřejnost.

Karel Janoušek, starosta obce

SDH Jemnice touto cestou děkuje sponzorům Lesy České republiky, 

s.p., Lékárna Alexandra a AGROFERT, a.s. za fi nanční pomoc při nákupu 

nového sportovního oblečení pro kolektiv mladých hasičů.

Za SDH Jemnice Milan Šerka

Dačický zvonkový průvod
Adventní období začíná v Dačicích tradičním zvonkovým průvodem. Letos již po osmé ho zorganizovalo 

Městské muzeum a galerie v Dačicích ve spolupráci s městem, městským kulturním střediskem a dačickou ZUŠ.

Průvod prochází z Havlíčkova náměstí na Palackého náměstí a součástí je i slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu.

Na fotografi i zleva ředitelka dačického muzea M. Kučerová, starosta Dačic ing. K. Macků, místostarosta Bc. M. Novák 

a L. Obrdlík v roli  ponocného. Foto Richard David.

V prosinci loňského roku po-

dal DSO Mikroregion Dačicko 

v  rámci Programu obnovy 

venkova Jihočeského kraje 

žádost o  poskytnutí účelové 

dotace z  dotačního titulu 7  – 

Integrované projekty venkov-

ských mikroregionů na projekt 

s  názvem „Oprava sakrálních 

památek II“. Jelikož byla tato 

žádost úspěšná, mohl být pro-

jekt zrealizován a  mohlo dojít 

k  opravě několika památek, 

které byly již zasaženy časem.

V  rámci projektu bylo opra-

veno celkem 29 sakrálních pa-

mátek na území mikroregionu: 

20 křížků, 1 socha, 3 pomníky, 

4 kapličky a 1 boží muka. Pro-

jektu se  zúčastnilo celkem 

17  obcí mikroregionu – Jilem, 

Třebětice, Dobrohošť, Dačice, 

Na území mikroregionu Dačicko opraveny další sakrální památky
Staré Hobzí, Český Rudolec, 

Budíškovice, Cizkrajov, Hříšice, 

Peč, Červený Hrádek, Horní 

Meziříčko, Volfířov, Slavonice, 

Písečné, Studená a  Horní Sla-

tina.

Projekt byl zrealizován za  fi -

nanční podpory Jihočeského 

kraje z Programu obnovy ven-

kova, kdy 49  % celkových ná-

kladů bylo fi nancováno z dota-

ce, zbylých 51 % doplnily obce 

ze svých rozpočtů.

Mikroregion Dačicko plánu-

je pro  rok 2015  zrealizování 

další etapy opravy drobných 

sakrálních památek. Tentokrát 

bychom chtěli projekt rozšířit 

o  opravu funerální architek-

tury. Věříme tedy, že  žádost 

o  dotaci v  rámci dotací POV 

2015  bude úspěšná a  my tak 

budeme moci opravit co 

největší množství památek 

na území mikroregionu.

BUDKOV

21. prosince

POUŤ K FARÁŘOVĚ KAPLIČCE 

začátek ve 13:00 h 

Již devátý vánoční jarmark v Dačicích 

Letošnímu devátému vánočnímu jarmarku přálo pěkné, do-

konce i slunečné počasí a byl zároveň rekordní. Poprvé jsme 

pořádali vánoční jarmark od 10 do 16 hodin, abychom umožnili 

zájemcům přístup ve větším časovém úseku. Přišlo se podívat 

1650 návštěvníků. A skutečně rekordní byl i počet prodávajících 

a předvádějících – čtyřicet sedm. Proto také nalezli zázemí nejen 

na nádvoří státního zámku a v prostorách za zámeckou poklad-

nou, ale i v obou patrech muzea a před vstupem do zámku. 

Tradičně se prodávaly perníčky, keramika, šperky, vánoční oz-

doby, jmelí, svíčky, vánoční dekorace, drátované zboží, vlněné 

výrobky, bylinky, oříšky, čaje, klobásy a jiné. Letos jsme sice ne-

měli stánek s ozdobami z Poniklé, ale návštěvníci si je mohli za-

koupit v rámci vánoční výstavy přímo v pokladně muzea.

Na nádvoří nechyběla opět zvířátka v ohrádce - kozičky a berá-

nek z chovu Zdeňka Valenty z Dačic.

Ve třech vystoupeních zazněly vánoční koledy v podání členů 

Hudby z Marsu Revajvl. 

Nechyběly ani teplé nápoje a občerstvení: punč, svařák či me-

dovina a klobásy studentské fi rmy Mefi sto či bramboráčky pana 

Němce ze Slavonic. Tak snad jarmark potěšil, navodil vánoční 

atmosféru a zároveň byl i místem nákupu nějakého dárku pod 

stromeček. Těší nás, že si naše akce získala tolik příznivců.

Závěrem velké poděkování všem, kteří nám s  organizací po-

máhali: mým kolegyním z muzea, našim rodinným příslušníkům, 

kamarádkám a známým a správě zámku. Z dačického muzea pře-

jeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015.

O třetí neděli adventní 14. prosince 2014

 Marie Kučerová  
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Dačické
ba ok í

dny 2

ROGRAM:

Občanské sdružení Krasohled, St
lecká škola Dačice

ho, kostel sv. Vavřince, Státní zámek

Čtvrtek 23. 8. 2012, 19.0

KONCERT NA ZÁMK
Hudba slavných autorů 18. stole
A. Vivaldiho a dalších
V dobových kostýmech účinkují
Řídí: Mgr. Jakub Kydlíček

Čtvrtek 23. 8. 2012, 20.30

KRÁL TANČÍ – PROJEKCE FILMU
Francouzská historická freska o době Ludvíka XIV.
a jeho dvorním skladateli Lullym (2000).

Pátek 24. 8. 2012, 19.00 h, kostel sv. Vavřince

DO-UT-DES – HUDEBNÍ OBĚTINA
Dílo J.S. Bacha a Erika Oña
ensemble arcimboldo, Basel
Řídí: Thilo Hirsch
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le C

8

   

VYDAVATELSKÉ PRÁCE:

Jaroslav KALÁB
Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice

tel.: 739 077 985

e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz

-  ČERNOBÍLÉ I BAREVNÉ PUBLIKACE

-  NĚKOLIKASTRÁNKOVÉ BROŽURY 

-  VÁZANÉ KNIHY

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
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Alte Postkarten
Old Postcards
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OJEKCE FILMU

Dějiny
Malého Pěčína

Vítězslav Jindra

   
   

ostel sv. Vavřince, Státní zámek 

sáál firmy Pokorný

OORRROSA

taaanno, Flaminio Scala,

COOONNCERTO AVENTINO
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ZAPOMENUTÉ POKLADY

VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA DAČICKU V 17.–19. STOLETÍ

obálka.indd   2-3 9.6.2013   22:02:53

--  ČČEERRNOBÍLÉ I BAREVNÉ PUBLIKACE
Pro výrobu vašich publikací vám zajistíme

- grafické řešení sazby i obálky

Výroba brožur a knih
Výroba brožur a knih

SSobbota 2255. 88. 20201212, 2020 3.30000 h

COMMEDIA NOVA AAAAMM
aneb veselé kejklení o lásce
Libretti e scenario: Notturno NNaaap
KRASOHLED
Musica: Monteverde, Rossi, Marrriin
Merula con la compagnia musicccaal

Moravskobudějovický 
mikroregiomikroregionn

2015
Horky

Bítovánky Vesce

Šašovice Lažínky

Bolíkovice

Velký Újezd

Jackov Vranín

Krnčice

Horní Lažany

2015
CIDLINACIDLINAOBEC

kalendar_2015_cidlina.indd   1 15.8.2014   21:35:13
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MÍSTA KONÁNÍ:
kostel sv. Antonína Paduánskkéééééééh
Dačice, sál firmy Pokorný
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MIKROREGION
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CIDLINA
Michal Vecheta
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JEMNICE

JAKUBOV

HŘÍŠICE

21. prosince v 15:00 hod. 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Jakubovského hudebního 

souboru 

v kostele sv. Jakuba Staršího

24. prosince ve 20.00 hod. 

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ 

pod vánočním stromem na návsi

1. ledna v 13.00 hod. 

NOVOROČNÍ VÝŠLAP 

od obecního úřadu

27.prosince ve 20.00 h

POSLEDNÍ LEČ

Pořádá Myslivecké sdružení „Vá-

povka“ Červený Hrádek. K po-

slechu a tanci hraje STUDENSKÁ 

KAPELA. Bohatá tombola, mysli-

vecká kuchyně. Svoz zajištěn.

DOMAMIL

DEŠOV

31. prosince ve 20 hodin 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015 

Hraje Phoenix. Občerstvení za-

jištěno.

V sokolovně. Pořádá Vlastivědný a okrašlovací 

spolek Domamil.

začátek ledna 

Malé setkání se čtenáři

Setkání se spisovatelkou Zden-

kou Fantlovou, autorkou knihy 

s názvem Klid je síla, řek´ tatínek. 

V Knihkupectví L. Hejla v Dačicích.Přesné datum 

bude upřesněno na  plakátech, případně se 

na něj můžete informovat na tel.: 384 422 179.

účinkují: Chrámový sbor při koste-

le sv. Stanislava v Jemnici, žáci ZUŠ 

Moravské Budějovice a z pobočky 

Jemnice

od poloviny ledna 

každou neděli v podvečer

TANEČNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY 

ČI ZNOVUZAČÍNAJÍCÍ

8 lekcí pod vedením manželů 

Horníkových z Telče

bližší informace a přihlášky: 604  673  389, 

kopeckova.hana@email.cz

neděle 25. ledna, 15–17 hod.

AGAPÉ – SETKÁVÁNÍ VŠECH 

GENERACÍ

Hostem odpoledne bude o. Jaro-

slav Pezlar. Při kávě, čaji a pohoš-

tění proběhne projekce fotografi í 

a vyprávění s  názvem „Putování 

po chrámech českého baroka“.

K dispozici bude též herna pro děti 

a stolní společenské hry.

Občerstvení zajištěno.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Cvičení pro zdraví – s  prvky 

aerobiku, posilování, strečinku, 

každou středu od 17.30 do 18.30

info: Hanka Kopečková, tel . 

604 673 389. – Setkávání nad Bib-

lí, každé úterý 16–18 hod., info: 

Lenka Nováková, tel. 602 191 618 

– Dětský klub Káčko – pro děti 

od 0 do 7 let a jejich rodiče, každý 

čtvrtek od 16 do 17:30. Společně 

si zazpíváme, zatancujeme, něco 

pěkného vyrobíme. – Stolní tenis 

pro veřejnost – každou středu 

od  18.30 nebo po  tel. domluvě 

(Zdeněk Havlík 721 478 454, Anto-

nín Štěpánek 724 910 948). – Leze-

ní na umělé stěně pro veřejnost 

– po tel. domluvě (Kamil Kopeček, 

731 491 475).

KLUB KOSTKA DAČICE

 19.12. Christmas Malibu night – 

  Dj Kitt

 20.12. Christmas warm up party –

  Dj Adas

 25.12. Jesus B-day party –

  Dj Badys

 26.12. Štěpánská discotéka –

  Dj Závik

 27.12. Taneční zábava 

  s kap. Backspace

 31.12. SILVESTR – Dj Badys 

  & Dj Stifl er

OSTATNÍ AKCE

do 9. ledna

LETECKÉ FOTOGRAFIE DAČIC 

Prodejní výstava

ve vstupních prostorách radnice

13. prosince – 31. ledna 

VÁCLAV HAVEL 

VE FOTOGRAFII

Výstava fotografi í Karla Cudlína

výstavní chodba Starého zámku

20. prosince od 17.00 h

SEBRANKA JAZZ 

ORCHESTRA 

ZUŠ Dačice

Státní zámek Dačice, kavárna Dalberg

21. prosince v 18.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT 

PĚVECKÉHO SBORU

Kostel sv. Vavřince - Dačice

22.–23. prosince od 18.00 h

ŽIVÝ BETLÉM

Palackého náměstí

31. prosince od 20.00 h

SILVESTR V ROCKHILLU

Zahraje Pavel Urbanec

Sportcentrum Rockhill - Dačice

DAČICE

ČESKÝ RUDOLEC

29. prosince ve 20.00 h

SILVESTŘÍČEK

Hraje Stonožka

Pořádá SDH Český Rudolec

31. ledna ve 20.00 h

11. HASIČSKÝ PLES

Hraje Univerzal. Na zahájení ple-

su – překvapení. Bohatá tombola.

Pořádá SDH Č. Rudolec v kulturním domě.

14. února

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Sraz masek v 8.00 h v hasičské zbrojnici.

19. prosince v 18.00 hodin

VERNISÁŽ

Autorská výstava fotografi í

zámek Jemnice

20.–21. prosince 

14.00–18.00 h

AUTORSKÁ VÝSTAVA 

FOTOGRAFIÍ

občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné

zámek Jemnice, pořadatel AlterNaiva, o.s., 

www.alternaiva.jemnice.cz

20. prosince 21.00–5.00 h

DISKOTÉKA

Christmas party, hraje DJ Halogen

Cool dance club Jemnice

25. prosince v 15.00 h

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Vánoční příběh – divadelní před-

stavení. Koledování dětí u jesliček. 

Živá zvířata, živý oheň, u kterého 

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 v 20.30 h

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Hraje skupina Secret

KD Jemnice, pořadatel TJ Jemnice, tenisový 

oddíl

25. prosince 21.00–5.00 h

DISKOTÉKA

Štěpánská párty, hraje DJ Kitt

KATOLICKÝ DŮM DAČICE

pondělí 29. prosince v 15 h

VÁNOČNÍ TURNAJ 

VE STOLNÍCH HRÁCH

Nudíte se? Už vás nebaví jen sedět 

doma, koukat na televizi a jíst cuk-

roví? Chcete se zúčastnit turnaje 

nebo si jen pohrát s kamarády?

Přijďte si zahrát nejoblíbenější 

hry od těch nejjednodušších až 

po ty složitější. 

K další nabídce patří: Osadníci z Katanu (nor-

mální i karetní verze), 6 bere, Taruntulí tango, 

Cik Cak, Bomba!, Hra o trůny, Bang + všechny 

rozšíření, Dobble Bobble, Jungle speed plus 

rozšíření, Duch, Duchová v koupelně, Vládci 

podzemí, Agrikola, Šílené Kachny, Vysoké 

napětí, Activity 2, Activity junior, Český fi lm, 

Světový f ilm, Český f ilm premium, Doba 

kamenná, Carrcassone, Citadela, Kloboučku 

hop, Alhambra, Bengál, Blafuj!, Labyrint, 

Myši v čokoládě, Švábí salát, Černé historky,...

Přineste ochutnat vaše cukroví! 

Další občerstvení zajištěno.

pátek 2. ledna od 15 h

NOVOROČNÍ TURNAJ 

V BOULDERU

Zveme všechny příznivce lezení 

na 1. ročník soutěže v  amatér-

ském boulderu

Kategorie: muži, ženy, děti 7 až 12 

let, děti 12 až 15 let

Lezení bude probíhat na 3 kola 

(obtížnost, rychlost).

Info: Kamil Kopeček 731  491  475, www.

katolicky-dum.cz

neděle 4. ledna od 15 hod.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

 Program: Žehnání koledníkům 

Tříkrálové sbírky. Pásmo známých 

i méně známých vánočních písní 

a koled. 

 Pod vedením známého varhaníka 

a sbormistra Bc. Josefa Hofbauera 

MĚSTSKÉ MUZEUM 

A GALERIE DAČICE

do 30. prosince

KŘEHKÁ LEDOVÁ KRÁSA

Fotografie Jana Říhy již zimně 

laděné

Výstavní chodba muzea

do 30. prosince

TŘPYTIVÁ KRÁSA

Vánoční výstava s ukázkou starých 

i  současných vánočních ozdob. 

V  průběhu v ýstav y možnost 

zakoupení tradičních ozdob z Po-

niklé.

Otevřeno: Út–pá, ne a svátky 25. a 26.12. 

,13–16 h, zavřeno: 23. a 24. prosince

15. ledna od 17.30 hod.

MUZEJNÍ ČTVRTEK

Promítání dobových fotografií 

Dačic podruhé

8. února od 14 hod.

MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA 

MĚSTEM

8. února od 14 hod. u Staré radnice

Sraz masek od 13,30 hod. v MěKS Dačice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DAČICE

17. prosince od 13.00 h

KRÁMEK LOVCŮ PEREL

Projekt Lovci perel je celoroční 

hra určená dětským čtenářům 

a těší nás, že šňůrky zapojených 

čtenářů se plní krásnými perlička-

mi. Vedle perliček mohou čtenáři 

získat i virtuální peníze - moriony 

a právě ty mohou v krámku smě-

nit a domů si odnést perličky plus 

něco z krámku a určitě to bude 

stát za to...

Dětské oddělení knihovny

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 

STŘEDISKO

22. a 23. prosince v 18. hodin

Palackého náměstí 

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU...

Srdečně Vás zveme na tradiční 

živý Betlém. Účinkují a pořádají: 

DS Tyl + studio Tyláček Dačice, 

sbory ZUŠ Dačice a MěKS Dačice

sobota 10. ledna 

MYSLIVECKÝ PLES

pořádá Myslivecké sdružení „Háj“ 

Dolní Němčice

hlavní sál MěKS

25. prosince

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Hraje skupina Genetic

10. ledna

V. ŠKOLNÍ PLES ZŠ 

A MŠ BUDKOV

 hraje Rokkies, bohatá tombola

7. února

HASIČSKÝ PLES

hraje Malá Jemnická kapela 

 1701/15 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

pokračování na str. 20

POLICE

21. prosince

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

zpěv koled u  vánočního stromu 

a betlému na návsi

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD 

ovcí po obci, 19.00 hodin

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

0.30 hodin u vánočního stromu na návsi

10. ledna

13. SPORTOVNÍ PLES

Hraje Genetic.

20.00 hodin, budova ZD,  pořádá FC Police, 

ZŠ a MŠ Police

do 4. ledna

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

BETLÉMŮ

Farnost Moravské Budějovice 

pořádá Vánoční výstavu betlé-

mů. Od  7. prosince do  4. ledna 

každou neděli od 14.30 do 16.30 

hod., na Štědrý den od 10 do 12 

hod., 25. a 26. prosince od 14.30 

do 16.30 hod. Pro skupiny po te-

lefonické domluvě kdykoliv, tel. 

568 421 349.

kostel sv. Jiljí

18.–21.prosince

10.00–12.00 a 14.00–16.00 h 

24. prosince, 10.00–12.00 h

25.–28.prosince, 

14.00–16.00 hod.

VÝSTAVA

PODHORÁCKÉ VÁNOCE 

V PROMĚNÁCH ČASU,

Motiv: Vánoční dárek... 

Kurátorkou výstavy Vítězslava 

Strnadová, jež i  v  letošním roce 

obohatí výstavu vlastnoručně 

vyrobeným, moravskobudějo-

vickým betlémem, ve  kterém 

lze spatřit figurky, které se ne 

náhodou podobají některým 

našim spoluobčanům. Na  vý-

stavě spatří návštěvníci pečivo 

s  vánoční tematikou vyrobené 

paní Věrou Novákovou. Mohou si 

také osvěžit starodávné vánoční 

zvyky a  obyčeje z  jednotlivých 

společenských vrstev i  období. 

Výstavu obohatí výtvarné práce 

žáků ZUŠ Moravské Budějovice.

Vernisáž výstavy, 17. 12.2014 v  17:12 hodin. 

V  programu vernisáže vystoupí žáci ZUŠ 

Moravské Budějovice a  bude představena 

nová publikace VLADIMÍR SPOUSTA – učitel 

a výtvarník.

Muzeum Vysočiny Třebíč – Muzeum řemesel 

Moravské Budějovice

pátek 19. prosince

TÚFARANKA

Vánoční koncert Túfaranky ze Šak-

vic s hostem Liborem Pantůčkem. 

MKS Beseda - velký sál. Začátek v 19 hodin. 

sobota 20. prosince

NOT REALLY GENTLEMEN´S 

TOUR 

Společné turné 5 kapel: Paradoxx, 

Vzhůru a  níž, The Moribundus, 

Append x, a T.E.P.

MKS Beseda – sál Budivoj. Začátek v  19.00 

hodin. 

neděle 21. prosince

IV. ADVENTNÍ KONCERT 

Vystoupí Pavel Szabó a  hosté – 

kytarová škola Draha. 

MKS Beseda - velký sál. Začátek v  17 hodin. 

Vstupné dobrovolné.

středa 24. prosince

POHÁDKOVÝ PARK 

Pořádá skupina přátel ctících 

tradici z  Mor. Budějovic. Zveme 

děti a mládež do 99 let. 

Městský park. Začátek v 10 hod., konec ve 12 

hod. Vchod od sv. Anny.

sobota 27., pondělí 29. 

a středa 31. prosince

vždy od 15 do 18 hod.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

MALÝCH VLÁČKŮ, 

ale i modelů požární a zemědělské 

techniky a dalších miniatur. Kromě 

několika kolejišť včetně nočního osvět-

lení a dalších nových scének je pro děti 

je nachystána ukázka Lega, Mašinka 

Tomáš a jiné hračky, některé kolejiště 

si můžete sami ovládat. 

Pouze v sobotu 27. 12. je navíc otevřeno od 11 

do 14 hod a je možné  přijet výletním vlakem z 

Jemnice, jízdní řád na www.svd-jzm.cz , info na 

tel 777 282 048, www.train-model.net

sobota  27. prosince.

VÁNOČNÍ VLAK 

Vlak s koledami, čajem i svařákem. 

Dobrá nálada i hudební nástroje 

vítány! 

Odjezdy z  Jemnice v  10 a  14.30 hod., z  Mor. 

Budějovic ve 13 hod. 

úterý 30. prosince v 16 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT

 Po úvodních zpěvných a harmo-

nicky pestrých koledách součas-

ného anglického skladatele Johna 

Ruttera zazní známá ČESKÁ MŠE 

VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby Hej, 

mistře! Účinkuje soubor Musica 

animata z Třebíče

v kostele sv. Jiljí

středa 31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

VYCHÁZKOVÝ VLAK

Silvestrovská vycházka s průvod-

cem po zimní přírodě. 

V 10:15 odjezd  z Mor. Budějovic směr Jemnice. 

Dětská trasa z  Dědic, dospělácká z  Rácovic. 

Na přání po domluvě zajistíme odvoz z Jackova 

do MB. Doporučujeme rezervaci míst na www.

svd-jzm.cz

čtvrtek 1. ledna

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

2015

Přivítání Nového roku s předsta-

viteli města Moravské Budějovice 

a ohňostrojem. 

Od 18 hodin na nám. Míru. Přípitek s sebou.

pátek 2. ledna

DĚTSKÝ KARNEVAL NA LEDĚ

Soutěže pro děti a masky, tombo-

la, volné bruslení. Každá maska 

obdrží sladkou odměnu a bude 

zařazena o slosování o ceny. 

MOR. BUDĚJOVICE

MARTÍNKOV

LUKOV

31. prosince

SILVESTR 2014 

na „Vlachovce“ 

Začátek ve 20 hod. Bohatá tombo-

la. Předprodej vstupenek na tel. 

čísle: 603482384. Pořádá TJ Lukov.

17. ledna 2015

ZABÍJAČKOVÉ HODY

K tanci a poslechu hraje od 17 hod. 

skupina Grýn

Od 14.00 h na „Vlachovce“.  

KDOUSOVSKÁ SCHOLA

TERMÍNY ADVENTNÍCH 

A VÁNOČNÍCH KONCERTŮ 

2014

20. 12. Znojmo 

kostel sv. Jana Křtitele, 17.00 h00 h

25. 12. Jemnice 

 kostel sv. Stanislava, 17.00 h

26. 12. Rokytnice nad Rokytnou  

kostel sv. Jana Křtitele, 16.00 h

27. 12. Kdousov 

kostel sv. Linharta, 15.00 h

www.kdousovskaschola.cz

MLADOŇOVICE

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD 

OBCÍ 

19.30 hodin

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ 

0.00 hodin

31. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Kalíšci. Pořádá SDH 

Mladoňovice.

Kulturní dům, začátek 20.00 hod.

LIDÉŘOVICE Zimní stadion, začátek v 15 hodin. 

úterý 6. ledna

MUSICA COELI

Tříkrálový koncert pěvěckého 

sboru chrámových hudebníku 

Musica Coeli z vranovského dě-

kanství. 

Kostel sv. Jiljí, v 18 hodin mše svatá, v 19 hodin 

koncert. Vstupné dobrovolné.

neděle 11. ledna

DĚTSKÝ KARNEVAL 

S JACKEM

Tanec, zábava, soutěže, tombola. 

DDM Budík, začátek v 15.30 hodin. 

pátek 23. ledna

ÍRÁN

Přednáška manželů Martiško-

vých (Karel a Michala roz. Šťávová) 

o cestování po islámské republice 

Írán z hlavního města Teherán 

přes pouštní vesničku Garmeh 

po nejsvatější město Mashhad 

spojená s promítáním. 

MKS Beseda – sál Budivoj, začátek v 16 hodin. 

sobota 24. ledna 

XXI. MATURITNÍ PLES SOŠ

K  tanci a poslechu hraje hudeb-

ní skupina Genetic, ples zahájí 

předtančení studentů maturitních 

ročníků. Zpestří barmanská show 

a půlnoční překvapení. Vstup 

pouze ve společenském oděvu. 

Sokolovna, začátek ve 20 hodin.

sobota 31. ledna

MATURITNÍ GYMNAZIJNÍ 

PLES

Šerpování maturantů, půlnoční 

překvapení maturitních ročníků. 

Hraje kapela Blue Band. Vstup 

pouze ve společenském oděvu. 

Sokolovnam začátek ve 20 hodin. Vstupné 

120,- Kč.

pátek 13. února

LIDOVÝ PLES

Vystoupí krojovaná skupina 

Škrpál z Moravských Budějovic, 

k tanci a poslechu hraje hudební 

skupina Credit. Vstup ve spole-

čenském oděvu, občerstvení a 

tombola zajištěny. 

Sokolovna, začátek ve 20 hodin. Vstupné 

120,- Kč.

sobota 28. února

ŠIBŘINKY V CIRKUSOVÉ 

ARÉNĚ

Sokolovna

25. prosince

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ 

ZÁBAVA

29. prosince

PINPONGOVÝ TURNAJ 

v sokolovně jen pro martínkovské. 

30. prosince

PINPONGOVÝ TURNAJ 

v  sokolovně pro martínkovské 

i mimomartínkovské.

3. ledna 2015

NOVOROČNÍ VÝSTUP 

NA MAŘENKU 2015

Náčelnictvo župy plukovníka 

Švece a Tělocvičná jednota Sokol 

Martínkov zve všechny milovníky 

pohybu na 45. Novoroční výstup 

na nejvyšší vrchol Třebíčska - horu 

Mařenku. 

Sraz účastníků je v  9:30 před sokolovnou 

v  Martínkově, odkud vyrazíme společně. Sraz 

u hájenek pak bude v 11:00 a na vrcholu pod 

rozhlednou ve 12:00

sobota 24. ledna

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES.

Hraje Duo Pomněnka. 

Začátek ve 20.00 hodin.

Cool dance club Jemnice

27. prosince 21.00–5.00 h

DISKOTÉKA

Angel Brown live, hraje DJ Rudys

Cool dance club Jemnice

28. prosince v 17.00 h

POCTA DÍLU JIŘÍHO KUBĚNY

Poeticko-hudební podvečer v po-

dání F. Ř. Jemnického a Ondřeje & 

Karla Valových.

Knihkupectví L. Hejla Jemnice

31. prosince v 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 2014

Areál jemnického zámku, pořadatel město 

Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

31. prosince 21.00–5.00 h

DISKOTÉKA

Silvestr, hraje DJ Adas

Cool dance club Jemnice

11. ledna 16.00 h

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při 

ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor při 

kostele sv. Stanislava v  Jemnici, 

Kdousovská schola

společenský sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč, 

pořadatel město Jemnice, www.mesto-

-jemnice.cz

21. ledna v 17.00 hodin

BESEDA 

S ING. PAVLEM ŠIMKEM

Strategie obnovy zeleně v  Jem-

nici

zasedací místnost MěÚ v  Jemnici, pořadatel 

Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s měs-

tem Jemnice

30. ledna v 20.30 hodin

MĚSTSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

GENETIC. 

Společenský sál KD v Jemnici, pořadatel město 

Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

STUDENÁ

MRÁKOTÍN

17. ročník

Místo a čas startu: 31. 12. 2014 Studená, Nám. sv. Jana Nepo-

muckého č. 25 v 10°° hodin

U ostatních tras čas startu libovolný

TRASY:

31. prosince 2014 

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 35. 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

RADOTICE

29.prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ

ve stolním tenise, pouze pro 

neregistrované hráče, přihlášení 

u p. Seveldy do 15.12.2014 na tel. 

733 363 009

10.00 hodin, KD Radotice, 

VÁNOCE V MARTÍNKOVĚ

24. prosince

BÉKÁNÍ S PRŮVODEM PO VSI

25. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT 

pěveckého sboru Jordán v kostele 

Navštívení Panny Marie. Začátek 

v 16.00 hodin.

neděle 28. prosince 2014

VĚTRÁNÍ KOSTELA 

A VARHAN

Tradiční české koledy, vánoční 

zpěvy A. V. Michny a koledy jiných 

národů. Účinkuje brněnský vokál-

ní soubor Illegal Consort.

od 14.30 hodin v lidéřovickém kostele
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Plesová sezóna na jihozápadní MoravěPlesová sezóna na jihozápadní Moravě
BUDKOV

10. ledna 

V. ŠKOLNÍ PLES ZŠ 

A MŠ BUDKOV

hraje Rookies, bohatá tombola

7. února 

HASIČSKÝ PLES 

hraje Malá Jemnická kapela 

ČESKÝ RUDOLEC

31. ledna ve 20.00 h

11. HASIČSKÝ PLES

Hraje Univerzal. Na  zahájení 

plesu  – překvapení. Bohatá 

tombola.

Pořádá SDH Č. Rudolec v kulturním domě.

DAČICE

sobota 10. ledna 

MYSLIVECKÝ PLES

pořádá Myslivecké sdružení 

„Háj“ Dolní Němčice

hlavní sál MěKS

pátek 6. února

MATURITNÍ PLES

pořádá GYMNÁSIUM – Oktáva 

Dačice. Hraje skupina Rookies.

hlavní sál MěKS

sobota 14. února

HASIČSKÝ BÁL

Hraje skupina Fontána. 

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Dačice

hlavní sál MěKS

sobota 14. března

II. DOBROČINNÝ 

RYBÁŘSKÝ BÁL

Hraje skupina Stonožka. 

Pořádá a zve Rybníkářství o. s. Dačice

hlavní sál MěKS

sobota 21. března

hlavní sál MěKS

II. MĚSTSKÝ TELEVIZNÍ PLES

hlavní sál MěKS

DEŠOV

3. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

7. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Credit.

HODICE

10. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina Preston

28. února

OBECNÍ PLES

Hraje skupina Genetic.

HŘÍŠICE

23. ledna 

MATURITNÍ PLES 

Gymnázium Dačice

Hraje skupina Genetic

JAKUBOV

17. ledna

PYŽAMOVÝ BÁL  
7. února

SPORTOVNÍ PLES

Hraje skupina Víkend Hostě-

radice.
1. března

DĚTSKÝ KARNEVAL 
6. března v 20.00 h

10. ŽELEZNIČÁŘSKÝ PLES

Hudba: Sabrin Znojmo. Vystou-

pení mažoretek ZŠ Jakubov. 

Zvou pořadatelé.

JAROMĚŘICE N. R.

Pá 16. ledna

HASIČSKÝ PLES 

Hraje skupina Credit.

Jaroměřice n/R. - Opera

JEMNICE 

30. ledna v 20.30 hodin

MĚSTSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

GENETIC.

Společenský sál KD v Jemnici, pořadatel město 

Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

7. února v 20.00 hodin

26. HASIČSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

Fontána. 

Společenský sál KD v  Jemnici, pořádá SDH 

Jemnice.

14. února v 20.30 hodin

PLES KRÁLOVNY ELIŠKY

K  tanci a  poslechu hrají skupiny 

Secret a Generace.

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

Jemnice.

21. února

PLES MOTORPALU

K tanci a poslechu hraje skupina 

Rookies.

Společenský sál KD v  Jemnici, pořádá ZO OS 

KOVO Motorpal Jemnice

KOROLUPY

21. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Family

KOJATICE

21. února od 20.00 hod.

HASIČSKÝ PLES 

Hraje skupina KALÍŠCI.

pořádá SDH.

LAŽÍNKY

So 7. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Rookies

MARTÍNKOV

10. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

sobota 24. ledna

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES.

Hraje Duo Pomněnka. 

Začátek ve 20.00 hodin.

MLADOŇOVICE

31. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Kalíšci. Pořádá SDH 

Mladoňovice.

Kulturní dům, začátek 20.00 hod.

14. února

PLES ČESKÉHO ČERVENÉHO 

KŘÍŽE

Hraje skupina Stonožka. Pořádá 

ČČK Mladoňovice.

Kulturní dům, začátek 20.00 hod.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

sobota 24. ledna 

XXI. MATURITNÍ PLES SOŠ

K  tanci a  poslechu hraje hudeb-

ní skupina Genetic, ples zahájí 

předtančení studentů maturitních 

ročníků. Zpestří barmanská show 

a  půlnoční překvapení. Vstup 

pouze ve společenském oděvu. 

Sokolovna, začátek ve 20 hodin.

sobota 31. ledna

MATURITNÍ GYMNAZIJNÍ 

PLES

Šerpování maturantů, půlnoční 

překvapení maturitních ročníků. 

Hraje kapela Blue Band. Vstup 

pouze ve společenském oděvu. 

Sokolovnam začátek ve  20 hodin. Vstupné 

120,- Kč.

pátek 13. února

LIDOVÝ PLES

Vystoupí krojovaná skupina Škr-

pál z  Moravských Budějovic, 

k tanci a poslechu hraje hudební 

skupina Credit. Vstup ve  spo-

lečenském oděvu, občerstvení 

a tombola zajištěny. 

Sokolovna, začátek ve  20 hodin. Vstupné 

120,- Kč.

sobota 28. února

ŠIBŘINKY V CIRKUSOVÉ 

ARÉNĚ

Sokolovna

28. února

KYNOLOGICKÝ PLES

Hraje skupina Family.

MARTÍNKOV

sobota 24. ledna

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES

Hraje Duo Pomněnka. 

Začátek ve  20.00 hodin. Srdečně zvou po-

řadatelé.

7. února

PLES

Hraje skupina Phoenix.

MRÁKOTÍN

23. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje ROOKIES.

KD Mrákotín.

14. února

5. PLES MĚSTYSU MRÁKOTÍN

Hraje skupina UNIVERZÁL.

KD Mrákotín.

 

MYSLIBOŘICE

pátek 6. února

ZÁMECKÝ PLES 

Hraje skupina Credit.

NOVÉ SYROVICE

sobota 31. ledna 

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina Rookies

POLICE

sobota 10. ledna v 20 hodin

13. SPORTOVNÍ PLES

Hraje skupina GENETIC

Budova ZD Police. Pořádají Fotbalový klub FC 

Police, Základní škola a Mateřská škola

RADOTICE

sobota 7. března

FOTBALOVÝ PLES

Hraje skupina Credit.

SLAVÍKOVICE

31. ledna od 20.00 h

5. OBECNÍ PLES

Hraje hudební skupina Duo Artex.

V kulturním domě ve Slavíkovicích

SLAVONICE

23. ledna od 20 hodin

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje Sabrin Live band.

Velký sál KD, pořádají Myslivci Slavětín.

14. února od 20 hodin

HASIČSKÝ PLES

hrají Kalíšci

Velký sál KD, Pořádá SDH Slavonice

TELČ

16. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Restaurace Armagedon Telč

23. ledna

MĚSTSKÝ PLES

Restaurace Armagedon Telč

30. ledna 

PLES SOŠ V TELČI

Restaurace Armagedon Telč

TŘEBELOVICE

17. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina ROOKIES.

V kulturní domě.

7. února

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina KLAXON.

V kulturní domě.

14. února 

OBECNÍ PLES

Hraje skupina GENETIC.

V kulturní domě.

21. února

SPORTOVNÍ PLES

Hraje skupina CREDIT.

V kulturní domě.

TŘEBĚTICE

17. ledna v 20.00 h

MYSLIVECKÝ PLES 

Hrají Kalíšci.

V kulturní domě.

31. ledna 

HASIČSKÝ PLES 

Hraje Stonožka.

15.února v 13.00 h

DĚTSKÝ KARNEVAL

Hraje skupina Stonožka

TŘEŠŤ

9. ledna ve 20.00 h

PLES MĚSTA TŘEŠŤ 

A ZUŠ TŘEŠŤ

K  tanci a  poslechu hraje kapela 

BLUEBAND. Hostem večera bude 

Daniela Šinkorová.

16. ledna ve 20.00 h

PLES KDU-ČSL

K tanci a poslechu hraje Fontána.

31. ledna v 20.00 h

RYBÁŘSKÝ PLES

Hraje skupina Preston.

7. února v 20.00 h

KAMENICKÝ PLES

Hraje Budvarka.

14. února v 20.00 h

PLES SPORTOVCŮ

UHERČICE

pátek 30. ledna

OBECNÍ PLES

Hraje skupina Credit.

VRATĚNÍN

pátek 9. ledna

OBECNÍ PLES

Hraje skupina Credit.

VOLFÍŘOV

Sobota 21. února 2015

XIX. VOLFÍŘOVSKÝ PLES

Začátek ve 20 hod.

Hraje KLARET

ŽELETAVA

17. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina Genetic.

24. ledna

RYBÁŘSKÝ PLES

Hraje skupina Phoenix.

sobota 31. ledna

SPORTOVNÍ PLES 

Hraje skupina Credit.

PLESY SE SKUPINOU 

KALÍŠCI

10. ledna

Vnorovice – Myslivecký ples

16. ledna

Hříšice – Maturitní ples

17. ledna

Třebětice – Myslivecký ples

23. ledna

Nové Syrovice – Obecní ples

24. ledna

Třebenice – Babský bál

30. ledna

Mysletice – Myslivecký ples

31. ledna

Mladoňovice – Hasičský ples

6. února

Krahulčí – Horácký bál

7. února

Police – Družstevní bál

14. února

Slavonice – Hasičský ples

20. února

Kdousov – Obecní ples

21. února

Kojatice – Hasičský ples

27. února

Krahulčí – Rybářský ples

7. března

Popelín – Sportovní ples

14. března

Kunžak – Hasičský ples

Bez záruky! Plesová rubrika je zpracová-

na na  základě informací od  pořadatelů 

a  z  webových stránek obcí a  hudebních 

skupin. U  jednotlivých akcí může dojít 

ke změnám. Ověřte si, prosíme, údaje ještě 

na plakátech.
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31. ledna 201531. ledna 2015
od 20:00 hod.od 20:00 hod.

VSTUPNÉ
v předprodeji 60 Kč 
- v místní prodejně potravin
- v úředních hodinách na OÚ
na místě 70 Kč

Hraje hudební skupina

DUO ARTEXDUO ARTEX

                 O
BEC SLAVÍKOVICE

 5.

 Obecní plesbohatá 
tombola     

Vás 

zve na 

v kulturním domě ve Slavíkovicích
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20 let s Vámi a pro Vás...

Radostné prožití svátk  váno ních 
a mnoho št stí v novém roce Vám p ejí

Hana a Jaroslav Kalábovi
reklamní noviny a vydavatelství Jarmark

reklamní a informa ní noviny
1995–2015

V Dačicích v lokalitě Za Školou se od listopadu buduje základní technická vybavenost pro pláno-

vanou výstavbu rodinných domů. Postupně zde budou zhotoveny zpevněné příjezdové, parkova-

cí, pochozí a zelené plochy, dětské hřiště, veřejné osvětlení, provedou zde výstavbu nového a dílčí 

rekonstrukci stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavbu nového vodovodu a výstavbu 

nové a rekonstrukci stávající kanalizace zvětšením profi lů potrubí.

Město Dačice stanovuje podmínky prodeje 

pozemků Za Školou 

Na začátku listopadu odstartovala výstavba základní technické 

infrastruktury v lokalitě Za Školou. Rada města Dačice v této sou-

vislosti doporučila zastupitelstvu města schválit metodiku prode-

je pozemků. Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků: „V rámci realiza-

ce bude vytvořeno zázemí pro vznik 34 nových parcel určených 

pro výstavbu rodinných domů. Parcely budou prodávány ve třech 

etapách, a to za cenu okolo 900 Kč/m2 vč. DPH. První pozemky pro 

výstavbu rodinných domků mohou noví majitelé získat už začát-

kem května 2015.“   Tisková zpráva MěÚ Dačice

Výstava leteckých fotografi í Dačic

Po celý prosinec a pak ještě do 9. ledna 2015 můžete navštívit 

ve vstupních prostorách dačické radnice výstavu leteckých foto-

grafi í Dačic a jejich místních částí. Fotografi e byly pořízeny v čer-

venci 2014.  Výstava je prodejní, vybírat můžete z formátů velikosti 

A4 a A3 a fotografi e si můžete nechat také zalaminovat.
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dokončení ze str. 17

2. pátek v 19.00 h

EXODUS: BOHOVÉ 

A KRÁLOVÉ (3D)

Akční/historický fi lm. Ridley Scott, 

tvůrce legendárního Gladiátora 

přináší do kina další monumentál-

ní bitvu tentokrát ve 3D projekci.

4. neděle v 19. 00 h

POHÁDKAŘ

Další repríza českého romantické-

ho fi lmu s J. Macháčkem.

Programy kin

DAČICE

VELKÁ LHOTA

VOLFÍŘOV

TANEČNÍ ZÁBAVY

ZÁBAVY S KAPELOU KALÍŠCI

 27. 12. Lomy 

  Hasičská zábava

 31. 12. Telč - Hotel Antoň

  Silvestrovský večer

Sobota 27. prosince od 20 h

SILVESTR NA NEČISTO

Taneční zábava

Hraje Free Band ze Znojma

Kulturní dům Volfířov

Sobota 21. února 2015

XIX. VOLFÍŘOVSKÝ PLES

Hraje KLARET

Začátek ve 20 hod.

24. ledna 14–16 h

SPIRITUÁLOVÝ WORKSHOP

Hudební dílna, kde si můžete 

vyzkoušet zpívání v  pěveckém 

sboru. Zpívat budeme velmi jed-

noduché spirituály, pod vedením 

sbormistryně MgA. Jitky Čudlé.

Přihlášku pošlete na:

komorak@atlas.cz

nebo mob: 724  175  480 – Josef 

Čudlý nejpozději do 10. ledna 

2015.

Pořádá komorní pěvecký sbor Festivia Chorus 

ve zkušebně sboru Festivia Chorus, nebo v sále 

ZŠ ve Velké Lhotě

TŘEŠŤ

19. prosince v 19.00 h

20. prosince v 17.00 a 19.00 h

21. prosince v 17.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU 

CANTARE

Společně s  dětským pěveckým 

sborem MINICANTARE na  téma 

„Zima cinká u okýnka“.

bývalá židovská synagoga

24. prosince 12.30–15.30 h

OTEVŘENÍ KOSTELA 

SV. KATEŘINY SIENSKÉ

Kostel bude otevřen od  12,30 

do 15,30 hod. k prohlédnutí bet-

léma anebo ke  chvilce ztišení 

a uvědomění si poselství Vánoc.

24. prosince v  13.00 a 14.00 h

ŽIVÝ BETLÉM

Divadelní představení vánočního 

příběhu doprovázené zpěvem 

koled dětí a  mládeže, možnost 

odnést si domů Betlémské světlo.

areál před KD Třešť

25. prosince v 20.00 h

VÁNOČNÍ ZÁBAVA

Hraje skupina ROS3S.

 KD Třešť

26. prosince v 16.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY 

LABYRINT

České vánoční písně ve staletích.

kostel sv. Kateřiny Sienské

27. prosince v 8.30 h

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ 

TURNAJ

2. ročních volejbalového turnaje 

amatérských smíšených družstev.

Přihlášky zasílejte nejdéle do 10. 

12. 2014 na adresu: kemo.martin@

seznam.cz nebo volejte na  tel. 

číslo: 725 809 973

Městská sportovní hala Třešť

31. prosince ve 20:00 h

ČERVENEJ SILVESTR 

V TANČÍRNĚ

Hrají Dum Doobie Band a  Zat-

restband.

KD Třešť

1. ledna

NOVÝ ROK V TŘEŠTI

Zahájení nového roku 

s ohňostrojem

Novoroční projev starosty města

Zahájení Tříkrálové sbírky

17,00 hod. nám. T. G. Masaryka

Novoroční mše svatá

9,00 hod. kostel sv. Martina 

v Třešti

10,45 hod. kostel v Růžené

17.30 hod. kostel sv. Kateřiny 

Sienské v Třešti

9. ledna ve 20.00 h

PLES MĚSTA TŘEŠŤ 

A ZUŠ TŘEŠŤ

K  tanci a  poslechu hraje kapela 

BLUEBAND. Hostem večera bude 

Daniela Šinkorová.

Kulturní dům Třešť

26. prosince – 2. února 2015

BETLÉMSKÁ CESTA

Tradiční výstava betlémů v třešť-

ských domácnostech. Plánky 

a  brožury betlémské cesty je 

možné vyzvednout v TIC v Třešti.

Pořadatel akce: Spolek přátel betlémů v Třešti

29. ledna

KONCERT V SYNAGOZE

Bývalá židovská synagoga. Pořádá Město Třešť

TŘEBĚTICE

23. prosince

KOLEDY U BETLÉMA

19.00 hodin, náves u kostela

29. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ

ve stolním tenisu – děti

13.00 hodin, KD

30. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ

ve stolním tenisu – dospělí

10.00 hodin, KD

1. ledna

VII. NOVOROČNÍ VÝŠLAP 

NA PÍŠÁK

TŘEBELOVICE

17. ledna

HASIČSKÝ PLES

hraje skupina ROOKIES

Autorská výstava výtvarníka a řez-

báře Radka Polaneckého a  jeho 

dcery Šarloty Polanecké

vernisáž výstavy ve čtvrtek 27. 11. 

v 16.00 hod.

Městská galerie Hasičský dům

6.–7. 12., 13.–14. 12., 20.–21. 

12., 25.–28. 12., 30.–31. 12.

VÁNOCE V MUZEU 

Prohlídka betléma manželů 

Vostrých

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč. 

Muzeum je přístupné od 10.00 do 16.00 hod.

ZASTÁVKA TELČ

Nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež, 

Slavíčkova 387

Klub: po  14–18 hod., út, st, čt 

15–19 hod., pá 13–17 hod.

Téma na prosinec: Prachy

KRTEČEK

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi, 

www.krtecek.org – orlovna

pondělí 9 – 12

 Hernička

úterý 9 – 12

 Krteček s programem

středa 9 - 12, 15 – 18

 Hernička

čtvrtek 9 – 12

 Krteček s programem

pátek 9 – 12

 Hernička

Nabízíme hlídání dětí podle vaší 

potřeby pondělí – pátek 9 – 12 

hod. Nutno domluvit předem. Tel. 

775 219 362.

AKTIVITY PRO MAMINKY 

A MIMINKA

Náměstí Hrdinů 242

čtvrtek 17.00 h

Cvičení pro těhotné

Aktivity a kurzy pro nejmenší:

pondělí 9.30 h MAMI@mimi pro 

děti od 8. měsíce do 3. roku – lekce 

plné říkadel, zábavy a znakování,

čtvrtek 15.45 h MAMI@svišti 

pro děti od 2 do 4 let – společné 

hýbánky pro maminky a děti

KLUB DŮCHODCŮ

v budově polikliniky

Klub nabízí: Vzdělávací kroužek 

– Kroužek šikovných rukou – 

Literárně-zábavný kroužek – Bib-

lický kroužek – Trénink paměti 

– Rekondiční cvičení – Pěvecko-

dramatický kroužek – Turistický 

kroužek

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ 

TURNAJE 

SPORTOVNÍ VÍKENDY

19. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ 

žáků ve fl orbale

15.00 hod., herna stolního tenisu

20. prosince

O VÁNOČNÍHO KAPŘÍKA

volejbalový turnaj smíšených 

družstev

9.00 hod., sportovní hala Masarykova

26. prosince

O PŘEBORNÍKA MĚSTA TELČE

vánoční turnaj v halové kopané

8.00 hod., sportovní hala Masarykova

27. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ 

přípravek v ledním hokeji

10.00–16.00 hod., zimní stadion

29. prosince

O přeborníka města Telče

vánoční turnaj ve stolním tenise 

neregistrovaných hráčů

13.00 hod., herna stolního tenisu

TELČ

21. prosince 17.00 hod.

kostel Jména Ježíš

4. ADVENTNÍ KONCERT

Již slunce z hvězdy vyšlo

Program: Šamotulský kancionál 

- Soudce všeho světa, Bože; 

Jistebnický kancionál - Ježíš, náš 

Spasitel; Tištínský kancionál - Již 

slunce z  hvězdy vyšlo; zpěv z  2. 

pol. 15. stol. - In natali Domini; 

moravská píseň - Krásná panna; 

A. Tučapský - Omnis mundus; li-

dová, upr. A. Tučapský - Byla cesta; 

polská píseň - Lulajze Jezuniu; 

středověká píseň - Collaudemus. 

Účinkují: Pěvecký sbor Smetana 

Telč, Triodam, žákyně pěveckého 

oddělení ZUŠ Telč pod vedením 

Evy Pavlíkové a Dechový kvintet 

pod vedením Jaroslava Čajky

25. prosince–1. ledna

14.00–15.00 hod.

VARHANY NAD BETLÉMEM 

aneb prohlídka betléma 

s živou hudbou „nebeskou“

Vždy od 14 do 15 hod. prohlídka 

kostelního betléma s  doprovo-

dem živé varhanní hudby v podání 

mladých varhaníků z Telče a okolí.

Hrají:

25. 12. 2014 Martin Vejmelka

26. 12. 2014 Matěj Boček a Adéla 

Veselá

27. 12. 2014 Eliška Prknová

29. 12. 2014 Ivana Bočková, 

Barbora Buláková, Kristýna Flo-

riánová a Eliška Suchá

30. 12. 2014 Jana Čeloudová 

a Ludmila Nechvátalová

31. 12. 2014 Radim Tichý

1. 1. 2015 Jiří Janek a  Martina 

Janková

kostel Jména Ježíš

26. prosince v 20.00 hod. 

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 

PŘI SVÍČKÁCH

Swing trio Telč 

Hotel U Hraběnky

27. 12.–30. 12. v 18.00 hod.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

V TELČI

www.prazdninyvtelci.cz

27. 12. Nezmaři

28. 12. Samson a Radim Zenkl

29. 12. Žalman a spol.

30. 12. Jarret

Konírna státního zámku

28. prosince v 15.00 hod.

kostel Jména Ježíš

VÁNOČNÍ KONCERT

Jakub Jan Ryba – Druhá česká 

mše půlnoční. Účinkují: Pěvecký 

sbor Santini Telč a Ad Hoc Quartet 

Třebíč a hosté. www.santini-telc.cz

31. prosince v 24.00 hod.

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÁ 

POLÉVKA

náměstí Zachariáše z Hradce

31. prosince

SILVESTR V ORLOVNĚ

orlovna

KONCERTY

20. prosince ve 20.00 h

Mr. Ultrafi no (jazz, funk, soul)

PROSTOR (orlovna)

VÝSTAVY

do 31. ledna 2015

90 LET PĚVECKÉHO SBORU 

SMETANA TELČ

vernisáž výstavy ve středu 26. 11. 

v 16.00 hod.

vstupní síň radnice

do 6. ledna 2015

ČAROVNÝ SVĚT LOUTEK

AKCE

20. prosince v 17.00 a 18.15 h

21. prosince v 14.00 a 15.00 h

ŽIVÝ BETLÉM 

s  folklorními soubory Podja-

vořičan a  Kvítek. Komponovaný 

pořad telčsk ých folk lorních 

souborů

nádvoří státního zámku

STUDENÁ

19. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT

17.00 h v jídelně ZŠ

26. prosince

ŽIVÝ BETLÉM 

V 16.00 hod. na nám. sv. Jana Nepomuckého

31. prosince

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA JAVOŘICI

17. ročník.

V 10.00 h 

se vychází od rodného domu Vl. 

Javořické ve Studené č. 25

12.30 h

Slavnostní přípitek na  vrcholu 

Javořice

Trasy pochodu dle vlastního výběru.

SLAVONICE

19. prosince od 16 hodin

 ZVONKOVÝ PRŮVOD 

a Zpívání pod vánočním stromem 

Sraz účastníků u městského mu-

zea na  náměstí Míru. V  rámci 

zpívání se zapojíme do akce Česko 

zpívá koledy. Koledy budou zpívá-

ny v následujícím pořadí: Nesem 

vám noviny, Narodil se Kristus 

Pán, Půjdem spolu do  Betléma, 

Den přeslavný jest k  nám přišel, 

Pásli ovce Valaši, Vánoce, Váno-

ce přicházejí. Během této akce 

proběhne vyhlášení výsledků 

soutěže O nejkrásněji nazdobený 

stromeček. 

Akce se koná ve spolupráci s VPS Slavonice, MŠ 

Slavonice a spolek SRS, pořádá město Slavonice

23. prosince od 19 hodin 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

Tak, jako každý rok i  letos nám 

skauti přivezou Betlémské světlo. 

Akce se koná ve spolupráci s Juná-

kem Slavonice

31. prosince

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP

do  skautského tábořiště u  Stál-

kova.

Start: 9:30 Slavonice, 10:00 Staré 

Město pod Landštejnem, 11:00 

Stálkov

Pořádá Slavonická renesanční společnost

10. ledna

DEN PRO ZDRAVÍ 

VE SPOLKOVÉM DOMĚ

10.00 h turnaj v míčových hrách

14.00 h minikurz vaření s by-

linkami

19.00 h Novoroční koncert vážné 

hudby

Pořádá SR o.p.s. a RC Zdroj

23. ledna od 20 hodin

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje Sabrin Live band.

Velký sál KD, pořádají Myslivci Slavětín.

14. února od 20 hodin

HASIČSKÝ PLES

hrají Kalíšci

Velký sál KD, Pořádá SDH Slavonice 

30. prosince

O PŘEBORNÍKA MĚSTA 

TELČE

vánoční turnaj ve stolním tenise 

dospělých 

13.00 hod., herna stolního tenisu

30. prosince

ŠPUNTI V POHYBU

Hry a soutěže pro děti

15.00 hod., sportovní hala Masarykova
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NÁHRADNÍ DÍLY
Alternátor 14 V 35 

ampér 400 Kč, alternátor 14 v 55 
ampér 500 Kč, funkční bez závad. 
Tel.: 723 463 816.

Střešní nosič na auto Felicia 
od  fy Neumann, PC 1.600, nyní 
500 Kč. Tel.: 604 675 433.

Brzdové čelisti na obě 
přední kotoučové brzdy Wart-
burg 353, nové kompletní + 
tachometr, cena 2.000 Kč. Tel.: 
604 675 433.

Sněhové řetězy velikost 50, 
Š. Felicie, Fabia, nové, nepouži-
té, cena 250 K. Nabíječku Filson 
4 A, novou, cena 250 Kč. Tel.: 
606 936 432.

Pneu 7- 20 nepoužitá, 
cena dohodou. SMS na  tel.: 

605 847 472. 

KOUPĚ
Auto v jakémkoliv stavu 

i bez STK do 20.000 Kč nebo do-

hodou. Tel.: 720 565 756 i SMS. 

BYTY &

NEMOVITOSTI

PRODEJ
DB 4+1 v Dačicích. 

Tel.: 739 304 391.
RD 3+1 v Biskupicích – 

Pulkově na  vl. poz. 1.536 m2, 
koupelna, spl. WC, el. 220 + 380 
V, ihned volný, cena 750.000 Kč. 

Tel.: 777 587 965. 

škopky, bedny, papír. sudy, kára, 

řezačka. Tel.: 728 633 538.

Zánovní rám na prase, 

PC 9.600, nyní 500 Kč. Tel.: 702 

533 092.

OSTATNÍ
Špek na škvaření, 

cena domluvou, z domácího pra-

sátka. Koupím stáčečku na plech. 

Tel.: 774 121 744.

Brokovnici ZH, 

kalibr 16/16 + výměnné hlavně 

757 R12. Jen majiteli zbrojního 

průkazu. Tel.: 606 161 244.

Větší množství 

plastových ramínek za 2 Kč/ kus, 

vhodné do prodejny oděvů. Tel.: 

777 197 151.

Levně zápěsťový tlakový 

měřič krevního tlaku, cena 

do  50 Kč. Tel.: 384  496  218, 

607 556 385.

Ořechy. 

Tel.: 604 137 595.

Naslouchadlo 

pro seniory, franc. hole, bílý noč-

ník plechový, pizzovač od  Tchi-

ba, pův. cena 2.200, nyní 950 Kč ( 

1x použitý). Tel.: 736 774 796.

Psací stroj Consul 

perlička, dlouhý válec, cena 

200 Kč. Tel.: 604 675 433.

KOUPĚ
Stolní mobil na SIM 

kartu Jablotron nebo jiné značky 

senior, na psaní SMS či notebook, 

foto past kameru na objekt. Tel.: 

723 731 053.

Starou kytaru Jolana 

Vikomt, Star, Grazioso, Neoton 

a jiné, i poškozené, staré zesilova-

če Tesla. Děkuji. Tel.: 606 121 346.

Staré jízdní kolo do roku 

výroby 1950 a  jednotlivé díly 

– rám, sedlo, světlo aj. Nabíd-

něte i  orezlý vrak kola. Tel.: 

733 291 939.

Vrchní skříňku 

s  prosklenými dvířky ze starého 

kredence, sekretáře apod. Nebo 

jinou prosklenou vitrínu, skříň. 

Tel.: 731 874 818.

Seno pro malé zvířátko, 

raději v  malém slisovaném balí-

ku. Kvalitní, neplesnivé. V  okolí 

Mor. Budějovic. Tel.: 737 198 543.

Větší dvoukolovou káru 

ruční, 50 litrů demižon sklo. Dám-

ské kolo Liberta zachovalé. Tel.: 

724 990 129.

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

Pro noviny Jarmark hledáme v Telči
sběrné místo nekomerční řádkové inzerce.

Nejlépe prodejnu s celotýdenním provozem.

V případě zájmu se na podmínky informujte na telefonním čísle:

602 767 954 (Hana Kalábová)
případně napište na e-mail:

jarmark.noviny@centrum.cz

Chtěli bychom současně poděkovat p. Bartoňovi z prodejny 
Nostalgie (dříve Šance Mix) v Telči za dlouholetou spolupráci 

při sběru řádkové inzerce pro naše noviny v Telči.

Hana a Jaroslav Kalábovi, Jarmark

7. středa v 19.00 h

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

Retro/rodinný. Repríza nového 

Slovensko – českého fi lmu, který 

líčí dobu života za Železnou opo-

nou dětským pohledem.

9. pátek v 19.00 h

NOC V MUZEU: 

TAJEMSTVÍ HROBKY

Dobrodružný/rodinný. V pořadí 

už třetí noc v muzeu plnou dob-

rodružství,prožije nejzábavnější 

noční hlídač Larry (Ben Stiller)

11. neděle v 19.00 h

ŽELEZNÁ SRDCE

Akční/válečný. Brad Pitt v novém 

akčním válečném dramatu.

14. středa 10.00 h

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Romantická komedie Jana Hřebej-

ka a Petra Kolečka.

16. pátek v 19.00 h

HODINOVÝ MANŽEL

Komedie. V nové české komedii 

opravují, David Matásek, Bolek 

Polívka a David Novotný, dámám 

nejen domácnosti.

18. neděle v 19:00 h

MODELKY S.R.O

Komedie. Česká komedie z netra-

dičního prostředí módního mola.

21. středa v 19.00 h

ODPAD

Dobrodružný film s přezdívkou 

Milionář z Jihoamerické chatrče.

23. pátek v 19.00 h

RALUCA

Erotický thriller. První český ero-

tický thriller. V hlavní roli Jan 

Dolanský.

25. neděle v 17.00 h

VČELKA MÁJA 

(3D) Animovaný film. Oblíbená 

kreslená hrdinka se vrací ve 3D 

projekci. Český dabing.

28. středa v 19.00 h

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ

Akční fi lm Poslední díl legendární 

akční série Liama Neesona.

30. pátek v 19.00 h

BURÁCENÍ

Romantické drama. České roman-

tické drama z motorkářského 

prostředí.

AUTO MOTO

PRODEJ

MOTOCYKLY
Honda 125 CBR, barva 

černá, pěkný stav, nehavarovaná. 

R. v. 2005, ujeto 11.000 km, cena 

29.000 Kč. Tel.: 606 412 365.

AUTOMOBILY
Fiat Punto 1997, 

najeto 182 t. Perfektní gumy, 

zimní i  letní, závěs, eko daň za-

placena. Technická do  11. 2015, 

15.000 Kč. Tel.: 730 819 973.

R. Espace IV, MO D 05, 

lux. výb., TZ, alu, st. vol., n. aku 

+ nápl., au. klima, temp. v  zimě 

nejetý, stř. met., hag., diesel, 

150 PS, nevyuž., mám bus, gar. 

126.000 Kč. Tel.: 776 196 735.

Š Felicia r. v. 1996, 

1.3 MPi, STK 2015, cena dohodou. 

Tel.: 607 986 877.

Š Felicia, zachovalá, 

závěs, náhradní kola, cena do-

hodou, končím s  ježděním. Tel.: 

607 986 877.

Š Octavia 2.0 TDi, MOD 06, 

140 PS, pl. výb., v kůži, alu 17, n. 

nápl. + aku, xen., hag., klimatron., 

temp., č. perl., kom., gar., v  zim. 

nejetá, 130.000 km, 215.000 Kč. 

Tel.: 776 196 735. 

KOČÁREK
Kočárek Nicol 

trojkombinace, béžový, ve vý-

borném stavu. Málo užívaný, 

cena dohodou. Tel.: 602 458 983.

NÁBYTEK
Sedačku + 2 křesla, barva 

světlá, cena 6.000 Kč. Tel.: 

608 320 106.

Čelo vestavné skříně 4 díly, 

z toho 2 zrcadla, velmi levně. Tel.: 

723 432 889.

Houpací křeslo, světlé 

dřevo i potah, nové – nevhodný 

dárek. Cena 1.500 Kč. Tel.: 607 

286 430.

Židle Tonet originál, 

tmavé, 150 Kč/ kus. Tel.: 604 675 

433.

SPORÁKY A TOPIDLA
Kamna Zibro, japonská 

výroba, bez komína, přenosná, 

na  speciální palivo, dobrá vý-

hřevnost. Tel.: 728 710 626.

Plynový kotel Viadrus, 

výkon 29 kW, dohoda. Tel.: 

774 309 393.

Kotel na ohřev vody brutar. 

Tel.: 734 400 702.

Pařák 100 l pozink. 

Kamenný šroťák bez motoru, lev-

ně. Tel.: 737 737 932.

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Cirkulárku, motor 380 V, 

průměr řez. kotouče 47 cm, 

1.500 Kč, tel.: 725 658 038 po 12. 

hod. 

Hoblovku šířka 20 cm, 

3 nože, bez motoru. Cena 

1.600 Kč. Tel.: 605 780 705.

Autogen kompletní; svěrák; 

svěrku; akvárium; motor + čerpa-

dlo; kárku; nové prošívané deky, 

polštáře, vše péřové. Tel. po  18. 

hod.: 775 221 618.

STAVEBNÍ MATERIÁL
Nerez dřez 80 x 60 400 Kč, 

varnou desku plynovou 100 Kč, 

odsavač Mora 400 Kč, zadní 

a vrchní odtah, vše použité. Tel.: 

728 859 001.

Vstupní dveře 

do  bytu 80 P.  Dále přebalovací 

pult na miminko, vše super stav. 

Tel.: 721 011 394.

Dvojdřez bílý 45 x 100, 

smaltovaný nový, černý rám, si-

fon PC 2.500, nyní 400 Kč. Tel.: 

604 675 433.

Izolační buničitou vatu 

v  pásech 1 m x 25 x 8 cm – asi 

na Avii, levně. Tel.: 723 405 365.

Izolační dvojskla 45 x 128, 

rozměr skla 55 x 138, rozměr 

rámu ze starších oken. Tel.: 608 

513 931.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 

ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Elektr. řezačku kopřiv, 

trávy, králíky, česnek, brusku sto-

janovou, elektr. rozvaděč, elekt-

rony 185 x 14, stůl starož. Hledám 

práci. Tel.: 605 379 247.

Vari systém s nářadím. 

Tel.: 604 969 630.

Rýnu na prase, troky, 

pařák, hliníkové lodny, smalt. 

kotlinu, pozink. kbelíky, dřev. 

PRODEJ

POČÍTAČ
Notebook Asus, 160 GB, 

LCD 12, wifi , win 7, mobil Nokia 

3109 classic, nabíječka, ochr. 

pouzdro, jako nový, vše levně, 

Dačice. Tel.: 730 917 130.

SPORTOVNÍ POTŘEBY
Dětské kolo pro dítě 

3 až 5 let, italské, dobrý stav, čer-

vené, žluté blatníky, nové stálo 

3.000 Kč, prodám za  900 Kč. Tel.: 

608 061 164.

Multifunkční posilovací 

věž Chairman 2.900 Kč, rotoped 

MAG – master 1.900 Kč, málo po-

užívané. Tel.: 723 327 858.

Cvičební stroj Orbitrek 

málo používaný, levně a  moto-

rovou pilu, náhr. řetěz, brzda zn. 

Dolmar, lišta 30 cm. Dohodou. 

Tel.: 702 699 986.

FOFR PŮJČKY 
VŠEM 

Registr neřešíme. 
Tel.: 775 206 480

Prodej štípaného 
palivového dříví

út - pá 10 - 12 hod.

777 47 80 86
 TK Podcestný Mlýn

PENÍZE DO TÝDNE 
ZA VÁŠ DŮM, BYT 

ČI CHALUPU !

Vyplatíme i hypotéku, 

exekuce – vše hotově ! 

Nabídka je nezávazná 

– bez poplatků.

Volejte bezplatně 

800 100 576

Štěňata NO, bez PP,
odběr po 22. prosinci. 

Cena dohodou. 
Očkované, odčervené. 
Tel.: 723 790 308

KOUPÍM ZEMĚDĚLSKOU PŮDU 
v okolí Dešné, Rancířova, 

Hluboké, Županovic. 
Vaši cenu respektuji. 

Tel.: 774 309 393

ZŠ a MŠ Budeč zve děti 

narozené do 31. 8. 2009

k zápisu do 1. ročníku

Středa 21. ledna 2015 

od 13 do 17 hodin.

Štefl -tour Dačice 

PŘIJME ŘIDIČE AUTOBUSOVÉ 

DOPRAVY NA LINKU JEMNICE 

tel. 384 420 361
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JEMNICE 
Budějovická 1014 

(objekt bývalého autoparku)

 

tel.: 568 451 704; 777 591 459

vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz

www.kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá  9  – 17

JIHLAVA 

Dr. Jiřího Procházky 5281 

(naproti nové nemocnici)

tel.: 777 591 455, 567 211 860

jihlava@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá 9 – 17

So  8  – 12

ZNOJMO 

Jarošova 1344C /12

tel: 515 222 406; 777 591 451

znojmo@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá  9  – 17 

So  8  – 12

BRNO 

Turgeněvova 1245/30 

Brno-Černovice

tel.: 777 591 457

brno@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá 9  – 17

DĚTSKÉ POKOJE

OBÝVACÍ POKOJE

JÍDELNY

KANCELÁŘE

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

VÝROBA KUCHYNÍVÝROBA KUCHYNÍ  
vč. dodání spotřebičůvč. dodání spotřebičů

VÝROBA A PRODEJ 

fóliovaných dvířek

P
R

O
V

ED
EN

Í:
 

lamino s ABS 

vysoký lesk 

foliované 

masivní

KUCHYŇSKÁ STUDIA

GRAFICKÉ NÁVRHY 

ve 3D 

pro Vás navrhneme 

a zpracujeme 

ZDARMA

Karásek Luboš – výroba nábytku

provozovna: Budějovická 1014

(objekt bývalého autoparku) Jemnice

tel.: 568 451 704; mobil: 777 591 459

vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz

www.kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:  po - pá  9 - 17 hod.

Děkujeme 
našim zákazníkům 

za projevenou důvěru 
a přejeme Vám všem 

krásné svátky, 
pohodu a štěstí v novém 

roce 2015.
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!
Upozorňujeme inzerenty, že kupó ny na in-
zeráty vyplněné tím to způsobem (tj. bez 
mezer mezi slovy) bu dou vy řa ze ny!
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ADRESA PRO KORESPONDENCI A SÍDLO FIRMY: Hana Kalábová, Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice. 
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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 2015 ve 12.00 hod.

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 (prac. dny)
384 358 211

Pohotovost Dačice (víkendy, svátky 
– dospělí 8–18 h, děti 8–14 h)

384 358 276
Nemocnice Třebíč
568 809 111
Nemocnice Jihlava
567 157 111

Nemocnice J. Hradec
384 376 111

zde odstřihněte

zde odstřihněte

Označte 

rubriku: 
 Prodej

 Koupě

 Auto-moto

 Byty nemovitosti

 Zvířectvo

 Za měst ná ní  Různé 

 Seznámení(jen „hledám práci“)

2/2015
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 na-
bídky NA PRODEJ ČISTOKREVNÝCH 
PSŮ (možnost prodeje kříženců 
a  nabídky na  darování psů ja-
kékoli 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).

žeb 8.000 Kč měsíčně. Tel.: 

724 301 454.

Pronajmu nebo prodám 

DB 2+1 v  Jemnici, zateplený, 

plast. okna. Tel.: 739 670 359.

Nabízím pronájem samost. 

pokoje v RD v Telči. Vlastní kou-

pelna a  WC + společná kuchyň-

ka. Cena 4.500 vč. energií. Tel.: 

775 219 361.

Garáž v Telči, Markova 

humna, cena dohodou. Tel.: 730 

819 973.

ZVÍŘECTVO

DARUJI
Štěňata, matka bernský 

salašnický pes, foto zašlu na  vy-

žádání. Tel.: 723 028 252.

PRODEJ
Krávu.

Tel.: 603 809 271

Berana stáří 2 roky, 

cena 1.500 Kč. Tel.: 777 043 437.

Králíky z domácího chovu. 

Tel.: 607 810 316.

Kaliforn. králíky, ihned 

k  zapuštění, oboj. pohlaví, oč-

kované proti moru, zdravé. Jen 

na  chov. Volete po  17.00 večer. 

Domluva. Tel.: 384 490 048.

SEZNÁMENÍ

SŠ 36/ 182 

do  života zajištěný, snad i  sym-

pat. hledá „tu pravou lásku“ v po-

době sympatické, hodné slečny, 

pro spol. život. Tel.: 775 438 101.

Hledám holku 

štíhlé postavy na SMS a společné 

chvíle, nejlépe s O2. Tel.: 723 415 

533.

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 

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

Adresu uvedenou pod textem inzerátu nezveřejňujeme. 

INZERÁTY, U NICHŽ NENÍ UVEDENA ADRESA, NEOTISKUJEME!

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. Tento typ inzerátu lze podat jako placenou inzerci do rámečku.

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 
vyhrazuje 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.

ŘÁDKOVOU INZERCI 

VE SLAVONICÍCH
můžete podávat 

v prodejně

CYKLO – SPORT – SERVIS

U ČÁPŮ

Jana Žižky 51

Slavonice

KNIHKUPECTVÍ 

L. HEJLA JEMNICE

ŘÁDKOVÉ INZERÁTY 

do Jarmarku 

vhazujte 

do poštovní schránky 

KNIHKUPECTVÍ

v průjezdu domu čp. 36

VZPOMÍNKA, BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ 

Zubní pohotovost 
v obvodu nemocnice Třebíč 

vždy so, ne, svátek: 9.00–12.00 h

Rozpisy služeb vyvěšeny před vstupy do zub-

ních ambulancí, v  infocentru Nemocnice 

Třebíč (tel. 568 809 111), na webech stomato-

logické komory, krajského úřadu, Nemocnice 

Třebíč a 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 svát-

cích, ve všední dny 17–7 h:

Úrazová nemocnice v Brně, 

Ponávka 6 (tel. 545 538 421)

DAČICE
pohotovostní služby – zubní ordinace

(So,Ne,svátky 8–10 hodin)
Prosinec 2014

20.–21. 12. MUDr. Musilová (Na Příko-

pech) tel.: 384 420 638

24.–26. 12. MUDr. Marková (DAS – TRW)

tel.: 384 456 215

27.-28. 12. MUDr. Lovětínský (Nivy) tel.: 

384 423 107

31. 12.–1. 1. 2015 MUDr. Lacinová (Ne-

mocnice Dačice) tel.: 384 358 294

KOUPĚ
Byt 2+1 v OV v Dačicích 

nebo 1 + kk. Tel.: 723 453 338.

Garáž v ulici, u stadionu, 

nejlépe u  silnice v  horní části 

u  bytovky 452. Nabídněte. Tel.: 

723 037 470.

PODNÁJMY 

A PRONÁJMY

HLEDÁM
V Telči pronájem menšího 

bytu. Tel.: 737 629 367.

Podnájem v Jemnici, 

byt 1+1 nebo 2+1. Tel.: 733 753 

600. Spěchá.

PRONAJMU
Byt 2+1 v Mor. Budějovicích. 

Tel.: 602 571 602.

Byt 3+1 v Českém Rudolci, 

nájem 5.000 Kč + elektřina 

a voda, volný ihned, částečně za-

řízený. Tel.: 720 730 579.

Byt 2+1 v blízkosti centra 

v  J. Hradci od  ledna 2015. Ná-

jem včetně všech záloh a  slu-
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e-mail: info@fotozizka.cz

www.fotozizka.cz
facebook/
Petr Žižka – Svatební fotografi eSv
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GARÁŽOVÁ VRATA

PŘEDOKENNÍ ROLETY

VENKOVNÍ ŽALUZIE

VCHODOVÉ DVEŘE

PLOTY A BRÁNY(POSUVNÉ, KŘÍDLOVÉ)

ŽALUZIE, SÍTĚ, LÁTKOVÉ ROLETY

MARKÝZY

Tel.: 602 760 545

Vzorkovna: PO – PÁ   14 – 17 hod.

Svatoanenská 125
588 56 Telč

vrata - ploty - brány - stínící technika

Inzerce 100 x 150 mm.ai   1   29.1.2013   6:47:15

Společnost Lomax 
Vám představuje novinku 
v sortimentu garážových vrat.
Vrata nejvyšší kvality - „Lomax Excellent“!

... dokonale vyladěná 
          garážová vrata

P ejeme Vám 
p íjemné a spokojené 

svátky váno ní, zdraví, 
št stí a pohodu 

v roce 2015

konale vyladěná
áž á táž á t

konallee vvvvvvvvvvvvyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyylllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddděěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěná 

HUSQVARNA 535RX
Farmá ský k ovino ez pro náro né pou ívání. Jedine ná ergonomie 
a vysoká odolnost. Dodáván s ergonomickými nosnými popruhy, struno-
vou hlavou a travním no em.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez p íslušenství 6,1 kg.

HUSQVARNA ST 121
Jednostup ová sn hová fréza 
pro majitele dom , kte í pot ebují 
kompaktní, lehce ovladatelnou 
a efektivní frézu pro uklízení nového sn hu 
z p íjezdových cest. S elektrickým startérem.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší ka záb ru 53 cm.

Ak ní cena:

13.990 K
B ná cena: 14.990 K

Cena:

15.790 K

JACKWERTH

Otevřeno: 

po - pá  7.30 - 12.00   13.00 - 17.00

so  8.00 - 11.00

Masarykova 99, TEL  
tel./fax:  567 243 759
mobil:  775 673 267 
email:jackwerth@seznam.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 

  

Děkujeme Vám za přízeň 
a přejeme Vám 

radostné Vánoce, 
štěstí a stálé zdraví 

v novém roce 
2015.

ABÍDKAK

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 INTERNETOVÉ STRÁNKY 
na adrese www.strechykomplet.cz

           cenová nabídka zdarma                                                   jsme plátci DPH

Přejeme Vám Přejeme Vám 
krásné svátky vánoční 

a v novém roce a v novém roce 
mnoho osobních mnoho osobních 

i pracovních úspěchů.
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