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Želetava a okolí jarmarkjarmark
R E K L A M N Í  A  I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y  –   L E D E N 2016  –   Č Í S L O I/2016  –   RO Č N Í K X X I I

roznášeno 
do domácností  
ve 180 obcích 

jihozápadní Moravy

19.500 ks 1/16

Mobil: 607 279 706
e-mail: zahradnitechnikafucik@seznam.cz                      www.zahradnitechnika.prodejce.cz

ZAHRADNÍ TECHNIKA 
Václav Fučík 

Na Podolí 130

675 31 Jemnice 

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 BRIKETYUHLÍ A BRIKETY

Kvalitní suché uhlí a špi kové d ev né 
Ekobrikety nakoupíte u K&B, s.r.o.

Uklízíme pásem až do sklepa        Skladujeme pod st echou
P esné vážení na cejchované váze je u nás smoz ejmostí
Ú ast zákazníka u vážení - na p ání tel. oznámíme hodinu nakládky
Slušné služby, p íznivé ceny 
Rozvoz i v sobotu

Skladujeme 

pod střechou

Děkujeme za přízeň 
a spokojenost 

a do nového roku 
přejeme hodně zdraví, 
lásky, klidu a pohody.
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OBKLADAČSTVÍ KŘÍŽ
ul. Krátká 159 směr J. Hradec naproti Benzině

tel.: 384 420 384
e-mail: kratka@obkladacstvi-kriz.cz

KOUPELNY NA KLÍČ S 15% DPH 

- p. Kříž 723 073 621

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

GRAFICKÉ 3D NÁVRHY

ROZVOZ ZBOŽÍ

NA ZAKÁZKU VLASTNÍ MOTIVY

různých materiálů a vzorů 

MNOŽSTEVNÍ SLEVY

KOUPELNOVÉ STUDIO DAČICEKOUPELNOVÉ STUDIO DAČICE

PO – PÁ   7:00 – 17:00; SO   8:00 – 11:00

www.obkladacstvi-kriz.cz 

obklady a dlažby od 80,- Kč - SKLADEM 

NOVÉ VZORY OBKLADŮ A DLAŽEB PRO ROK 2016 
Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za přízeň 
a přejeme Vám 

radostné svátky vánoční, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v novém roce 2016.

Tel. 603 232 884MAREK RAKUŠAN
Mladoňovice e-mail: wood.rakusan@volny.cz

 MĚKKÉHO 

A TVRDÉHO 

PALIVOVÉHO 

ŠTÍPANÉHO DŘEVA

SUŠENÉHO 

TRUHLÁŘSKÉHO 

ŘEZIVA
smrk, borovice, dub, 

buk, olše aj.

PALUBEK 

TERASOVÝCH 

A PLOTOVÝCH 

PRKEN

P
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E
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TRUHLÁŘSKÉHO

ŘEZIVA
smrk, borovice, dub, 

buk, olše aj.
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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, 602 372 931

ŽALUZIE
DO VŠECH TYPŮ OKEN 
PLISSÉ A STŘEŠNÍ ROLETKYDOKONALÁ KOMBINACE ESTETIKY, 

FUNKČNOSTI A KONFORTU.
MAXIMÁLNÍ  ODOLNOST.

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

Na vybrané druhy 

koberců, PVC 

a laminátových 

podlah sleva 

až 20%.20%.

V lednuV lednu

RENOVACE ROZESCHLÝCH NEBO POVRCHOVĚ 
POŠKOZENÝCH DŘE VĚ NÝCH A PARKETOVÝCH PODLAH

Děkujeme našim zákazníkům 

za projevenou přízeň a důvěru. 

Všem přejeme krásné vánoční svátky 

a do nového roku 2016 hodně zdraví, 

úspěchů a spokojenosti
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Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a radostné vítání nového roku.

Ať Vás po celý rok 2016 provází 
jen samé dobré zprávy
a jste úspěšní ve svém 

profesním i soukromém životě.

Připojujeme poděkování za Vaši důvěru 
a dobrou spolupráci.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
přeje tým stavebnin a autodopravy

Miroslav STEJSKAL - STELA, JEMNICE, ÚVOZ 956

e-mail:  stela2.jemnice@seznam.cz

 lenka.stejskal@centrum.cz

PROČ ZVOLIT STAVEBNINY STELA?
TRADICE - jsme tradiční dodavatelé stavebních materiálů

TÝMOVÁ PRÁCE - týmová spolupráce je základem stabilní fi rmy...

OTEVŘENOST - jednáme otevřeně, upřímně a vstřícně

MOTIVACE - naší společnou motivací je být nejlepší

Provádíme kalkulace dle požadavků zákazníka ZDARMA

Miroslav STEJSKAL - STELA JEMNICE ÚVOZ 956

stavebninystavebniny

Po - Pá 7.00 - 16.00 hod.;   So  7.00 - 11.00 hod.

tel.: 731 610 305

                     VST ÍCNOST
ODPOV DNOST
                       EXISTENCE
  PROFESIONALITA
            JISTOTA

PROVOZNÍ DOBA
23.12.2015  
7:00 - 11:00 hod.

24.12.2015 - 4.1.2016  
ZAVŘENO

4.1.2016 - 6.1.2016
INVENTURA

PROVOZ BUDE OPĚT ZAHÁJEN 
7. 1. 2016Prodej nářadí a stavební chemie

ZBOŽÍ, 
KTERÉ NENÍ SKLA DEM, 
ZAJIŠŤUJEME DO 3 DNŮ

ROZVOZ PO JEMNICI ZDARMA

ZAJIŠŤUJEME DODÁVKY MATERIÁLŮ 
vč. skládání hydraulickou rukou do vzdálenosti 10 m.

LUKÁŠ KÁRA, BÍLKOV 79, DAČICEtradice od roku 1998

WWW.TESARPOKRYVAC.CZWWWWWWWWWWWW TETETETESASASASARRRRPOPOPOPOKRKRKRKRYVYVYVYVACACACAC CCCCZZZZ

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

Křížova 171, Telč, 588 56, tel: 567 243 522; www.kkmakler.cz
Otevírací doba: PO, ST 8 - 18 hod., ÚT, ČT 8 - 16 hod., PÁ dohodou.

polední pauza 11.15 - 12:00  hod.

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

e-mail: zahradapavlik@centrum.cz

Velká brána 544 

675 31 JEMNICE              

Vážení zákazníci, d kuji Vám za p íze  
a p eji  Vám radostné svátky váno ní, 
hodn  zdraví, št stí a spokojenosti 

v novém roce 2016

Petr Pavlík

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok, 

hodně úspě chů
 v pr acovním

i osobním životě př eje

PPf 2016f 2016

Seto, spol. s r.o. Dačice

m za p íze  m za p íze  
ky váno ní, ky váno n
kojenosti kojenosti 
66
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VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

             A DAŇOVÉ EVIDENCE

Lenka Jelínková         tel.: 602 120 982

email:ucto.lenka@email.cz

 zpracování DPH

 daňové přiznání fyz. i právnických osob

 personalistika, mzdy

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

 PRODÁVÁME  POUZE ČESKÉ VÝROBKY

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ     VESTAVNÉ SKŘÍNĚ     LOŽNICE NA KLÍČLOŽNICE NA KLÍČ  
POSTELE   DĚTSKÉ POKOJE    ŠATNY

www.vaseloznice.czwww.vaseloznice.cz

VYUŽIJTE MOŽNOST ZAPŮJČENÍ MATRACÍ VYUŽIJTE MOŽNOST ZAPŮJČENÍ MATRACÍ 
A ZDRAVOTNÍCH POLŠTÁŘŮ DOMŮ NA VYZKOUA ZDRAVOTNÍCH POLŠTÁŘŮ DOMŮ NA VYZKOUŠENÍŠENÍ

SLEVA NA STARÉ MODELY MATRCÍ

9 1
EEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Nová kolekce Nová kolekce 
zdravotních matracíDoležalo áává JJJana

ZDRAVÝ

zz

SLEVA NA BUKOVÉ 
POSTELE 20%

Děkujeme našim zákazníkům 
za projevenou přízeň a důvěru. 

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky 
a do nového roku 2016 hodně zdraví, 

úspěchů a spokojenosti

Jana a František Doležalovi

JEMNICE 
Palackého 771

Tel.: 607 910 648

Tobolko
vá

Po–Pá   8.30–11.30  13.00–17.00;     So   8.30–11.30

vá
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Přeji 

Vám krásné chvíle 

v příjemné atmosféře Vánoc, 

pracovní i osobní úspěchy 

v novém roce 

2016.

   STØEDNÍ ODBORNÉ UÈILIŠTÌ
ZEMÌDÌLSKÉ A SLUŽEB DAÈICE
   STØEDNÍ ODBORNÉ UÈILIŠTÌ
ZEMÌDÌLSKÉ A SLUŽEB DAÈICE

                  nám. Republiky 86, 380 01 Daèice

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ OBORY VZDÌLÁVÁNÍ        :

TØÍLETÉ UÈEBNÍ OBORY

Tøíleté uèební obory pro žáky
se speciálními vzdìlávacími potøebami

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

65-51-H/01  KUCHAØ-ÈÍŠNÍK, KUCHAØ
23-68-H/01  MECHANIK OPRAVÁØ MOTOROVÝCH VOZIDEL, 
                      (ŠVP AUTOMECHANIK)
36-67-H/01  ZEDNÍK, možnost získání stipendia až 27 000 Kè
41-55-H/01  OPRAVÁØ ZEMÌDÌLSKÝCH STROJÙ
41-51-H/01  ZEMÌDÌLEC-FARMÁØ, 

41-55-E/01   OPRAVÁØSKÉ PRÁCE, výuka bez cizích jazykù
29-51-E/01   POTRAVINÁØSKÁ VÝROBA - výuka bez cizích jazykù,
                     (ŠVP CUKRÁØSKÁ VÝROBA) 

65-41-l/51   GASTRONOMIE, 
denní dvouleté studium

DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ: 8. 1. 2016 a 10. 6. 2016

www.souz-dacice.cz
Tel: 384 420 451-3

E-mail: souz.reditel@dac.cz
                     souz.skola@dac.cz

VLASTNÍ AUTOŠKOLA 
A SVÁØEÈSKÁ ŠKOLA

zajiš�uje bezplatnou výuku
pro dané obory

zajiš�uje ubytování
a velký výbìr 

zájmových kroužkù

DOMOV MLÁDEŽE

MATRACE
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ MATRACE NA VYZKOUŠENÍ DOMŮ

Hana Janoušková, Nové Syrovice 104
(za restaurací)

mobil:  736 631 533

 736 631 532

PŘÍJEMNÉ SPANÍ 

MANŽELSKÉ POSTELE MANŽELSKÉ POSTELE 

- pěkný dárek

POVLEČENÍ OD RŮZNÝCH ČESKÝCH VÝROBCŮ

Matějovský, Písecké lůžkoviny, Dadka ..

POSTELE 
masiv buk, masiv smrk, různé odstíny lamina

Přejeme Vám krásné svátky, 

plné pohody a lásky.

Do nového roku 

pracovní i osobní úspěchy. 

Připojujeme též poděkování 

za Vaši důvěru.

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

PSÍ SALON BENNYPSÍ SALON BENNY

 www.psisalonbudkov.czwww.psisalonbudkov.cz

Kompletní služby 
Kompletní služby 

pro Vaše pro Vaše 

miláčkymiláčky

Š astné a spokojené svátky váno ní, 
bohatou nadílku 

a pevné zdraví v novém roce 
Vám p eje 

Markéta Nesibová

Interiérové DVEŘE 

a zárubně SAPELI, 
JAVAB aj.

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

- ZAMĚŘENÍ, DODÁNÍ A MONTÁŽ
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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

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

Aplikace hydroizolačních mPVC fólií

tel.: 608 272 585

HYDROIZOLACE
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ IZOLACÍ  

 PLO CHÝCH STŘECH   
 včetně klempířských prací (kra-  
 jové plechy, okapnice, záv. liš ty,  
 případně za tep le ní)

 IZOLACE BALKONŮ, TERAS 
 vč. klempířských prací

 Pokládka pochůzné fólie na nové 
 i starší předchozí povrchy - UV fi ltr

 Izolace spodních staveb 
 - základní desky, šachty - jímky,   
 RD

 Izolace proti vlhkosti, tlakové vodě 
 IZOLACE PROTI RADONU
 Jezírka - bazény

 

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

Svátky plné pohody a klidu, 

zdraví, štěstí, spokojenost 

v roce 2016 Vám přeje 

fi rma 

Miroslav Brtník

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

Přeji Vám příjemné prožití vánočních 

svátků a v novém roce 2016 mnoho 

štěstí a spokojenosti.

kontakt: 
Pavel Kadlec, Dačice
Tel.: 602 486 096 
www.porezdrevauvas.cz

Info. na tel: 539 03 03 93

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.

JEMNICEJEMNICE- SLAVONICKÁ 324TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA 

- veškeré truhlářské výrobky - výroba na zakázku 

Přejeme Vám o vánočních svátcích mnoho štěstí a radosti. 

Zdraví, osobní i pracovní úspěchy 

v novém roce 2016.

K přání příjemného prožití vánočních 

svátků a mnoha úspěchů 

v novém roce 2016

 připojuji i poděkování 

za Vaši důvěru.

Ivan Moravec

svátk

p
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NEBANKOVNÍ PŮJČKA, KTERÁ VRACÍ PENÍZE
ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ, PENÍZE NAZPĚT
pro zaměstnance, důchodce, podnikatele

tel.: 605 255 868

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, zavoláme

www.potrebuji-penize.cz

Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

 •zednické
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Info a objednávky na tel.: 607 124 511

HRON Dačice s.r.o.
Krajířova 23/I 

tel.obchod:  384 423 003 

tel. kancelář:  384 420 092 

e-mail: blaho@hrondacice.cz 
www.hrondacice.cz

Já myslel, že už si 
kone n  p išli pro Vás,
maminko, ale oni 
zatím berou ten nový 
kotel od „Hrona“

KOUPELNOVÉ STUDIO HRON DA ICEKOUPELNOVÉ STUDIO HRON DA ICE

Veselé vánoční svátky,
ať jsou to časy jak z pohádky,

do Nového roku vykročte správnou nohou,
ať se všechna Vaše přání splnit mohou.

Přeje kolektiv
fi rmy HRON Dačice s.r.o

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

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

VODA
 TOPENÍ
      PLYN

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

mob. 737 623 585

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

P ejeme Vám  krásné váno ní svátky, úsp ch 
a rodinné št stí v novém roce 2016.
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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

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

KOMSSSÁÁÁÁSSÁS

zámeč
zámeč

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

nevztahuje se na zboží které je již v akci

TÓNOVACÍ CENTRUMTTTTTTTTÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAACCCCCÍÍ CCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEENNNNNTTTTTRRRRRUM

     SLEVY
NA VYBRANÝ

profachm
any

chm
anyyNOVÁ letáková akce 

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

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za přízeň 

a přejeme Vám 

radostné svátky vánoční, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v novém roce 2016

www.interierysoukup.cz
PŘIJMEME DO NAŠEHO KOLEKTIVU NOVÉ KOLEGY TRUHLÁŘE. tel.: 728 426 470

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2015. Přejeme Vám klidné a spokojené svátky vánoční a úspěšný nový rok 2016.

tel.: 737 527 578

e-mail: info@fotozizka.cz

fotograffotograf
Petr Žižka

facebook/Petr Žižka – Svatební fotografi e

www.fotozizka.cz

SvatebníSvatební
  vedení účetnictví a daňové evidence

  zpracování DPH aj. dle potřeb klienta

  daňová přiznání

EXTERNÍ ÚČETNÍ 
NABÍZÍ

Kontakt:  Jana Bakajová

tel. 777 175 221

bakajova@ucetni-telc.cz

www.ucetni-telc.cz

 71/16 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

NÁVRHY INTERIÉRU VE 3D

www.f-hanet.cz

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NA MÍRU

havlikova.f-hanet@centrum.cz

NiKi MB, s.r.o. 

Tel.: 561 019 022, 777 854 343

www.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. 2016

Datum a čas konání semináře: 13. 1. 2016, 8.30-13.00
Problematika DPH včetně změn platných od 1. 1. 2016

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Datum a čas konání semináře: 4. 2. 2016, 8.30-13.00
  Novinky pro rok 2016

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2015

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
Věděli jste, že...

  díky porovnání cen energií a změně dodavatele můžete ušetřit i několik tisíc ročně

  srovnání cen elektřiny a plynu i celou změnu zařídíte zcela zdarma díky našim službám,

 vyřizujeme kotlíkové dotace

AŤ UŽ ŘEŠÍTE JAKÝKOLI PROBLÉM SOUVISEJÍCÍ S VYUŽITÍM TEPLA, SVĚT-

LA A VODY, NAŠE ASISTENČNÍ PODPORA JE VÁM STÁLE K DISPOZICI.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v roce 2015 a přejeme 

bezstarostné vykročení do nového roku 2016 - rok naplněný pohodou, 

zdravím, radostí ze života a pracovními úspěchy.

Mor. Budějovice, Pivovarská 67
Jemnice,  ul. Husova čp. 2 
                     - inkubátor

Místa konání semináře: Pivovarská 67, Moravské Budějovice
Přednáší: Ing. Antonín Bartušek, daňový poradce

Cena semináře: 1.300 Kč

Přihlášky zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: niki@nikimb.eu do 6.1.2016 
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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 2016/2017 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 jsou zveřejněny 

na www.gymsosmb.cz

Termíny maturitních plesů: 

SOŠ - 23. 1. 2016, Gymnázium - 30. 1. 2016 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  - 2 třídy (60 žáků)
Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ.

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

Stěžejními odbornými předměty jsou právo, veřejná správa, veřejné fi nance, 

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.

Jsme partnerskou školou skupiny ČEZ

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 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

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 2016.

Miroslav Wojtyla

DAČICE, Havlíčkovo nám. 102/I

tel.: 384 420 361, tel./fax: 384 420 292

cestovka@stefl -tour.cz

J. HRADEC, Nádražní 97/II (Oděva)

telefon: 384 362 696

cestovkajh@stefl -tour.cz

Zajišťujeme autobusovou dopravu, lázeňské pobyty 

v tuzemsku i zahraničí.

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2016 

přeje kolektiv CA Štefl -tour .

POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ VÁNOČNÍM DÁRKEM OD NÁS!!!

www.stefl -tour.cz

obyty 

6 

Zaj

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY 2015/2016

Dům moře Vídeň + muzeum čokolády Heindl 28.12.2015  490 Kč

Lackenhof- jednodenní lyžování  Rakousko 2.1.2016  480 Kč

Bad Füssing - termální lázně Německo 23.1., 20.2., 24.4.2016  480 Kč

Osvětim + Krakov - poznávací - průvodce 26.3.2016  1190 Kč 

Orlí  hnízdo - Německo 14.5., 25.6., 10.9., 24.9.2016  790 Kč

Bratislava - poznávací - průvodce 14.5.2016  600 Kč

Krimmelské vodopády -  Rakousko 7.5.2016  980 Kč

Budapešť  - poznávací jednodenní zájezd 4.6., 3.9.2016  900 Kč

KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ 2015/2016 (v ceně vstupenka + doprava)

Sněhová královna - divadlo Hybernia - pro děti! 27.12.2015  990 Kč

Svatební dort roku 2016  fi nále  Praha (vst.+ dopr.) 10.1.2016  580 Kč

Pomáda - muzikál - divadlo Kalich 30.1.2016  1090 Kč

Johanka z Arku - divadlo Kalich 27.2.2016  1060 Kč

Angelika - muzikál Michala Davida 27.2.2016  1070 Kč

Carmen  - Hudební divadlo  Karlín 27.3.2016  1130 Kč

Sibyla - divadlo Hybernia Praha 9.4.2016  1050 Kč

Děti ráje - Bobycentrum Brno 17.4.2016  980 Kč

Megakoncert Michala Davida - Jihlava 29.4.2016  550 Kč

Ať žijí duchové - pohádková komedie Praha 7.5.2016  1160 Kč

Labutí jezero - otáčivé hlediště Č. Krumlov 30.7.2016  1150 Kč 

Carmen - otáčivé hlediště Č. Krumlov 6.8.2016  1250 Kč

Pes Baskervillský - otáčivé hlediště Č. Krumlov 3.9.2016  1150 Kč

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

www.
jarmark-noviny.cz
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Malířství a natěračství

Jiří Uhrík ml.

Antonínská 68 , DAČICE Tel.: 607 855 281

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

Děkuji Všem 

svým zákazníkům 

za důvěru a přeji Vám všem 

krásné a pohodové svátky.

V novém roce 

hodně pracovních 

i osobních úspěchů

 PRODEJ ŘEZIVA
 - hranoly, fošny, prkna, střešní latě, komplet krovy, broušení pil, 

 výkup kulatiny

PALUBKY  OSB desky  BARVY  LAKY

 PARKETOVÉ VOSKY A OLEJE

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

PILA DYJICED Y
J I C

E

PERGOLY  TERASY ALTÁNY

TRUHLÁŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

Josef Pospíšil  - PROPAL
JEMNICE, vlakové nádraží

PÍSEK: omítkový, betonový

PROSÍVKA, DRTĚ, OBLÁZKY Prodejní doba 

po – pá  7.00 – 15.00 hod.
so  8.00 – 10.00 hod.

BALENÝ SORTIMENT:
kovářské uhlí

kovářský koks 

brikety uhelné

brikety dřevěné 

dřevo štípané

PRODEJ UHLÍ

DÁRKOVÉ POUKAZY

Přejeme Vám 

i všem Vašim blízkým 

příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2016 pevné zdraví, 

mnoho štěstí a spokojenosti.

OŘECH 1, OŘECH 2, KOSTKA (Most, Bílina)

BRIKETY
KOSTKOOŘECH B
ČERNÉ UHLÍ

Tel.:  568 450 359 

 774 890 287

MOŽNOST ÚKLIDU PÁSEM

2016

CUKRÁRNA EZNICTVÍ
Petr KARÁSEKSo a KARÁSKOVÁ  

nám. Svobody 36

JEMNICE
nám. Svobody 73

JEMNICE

P ejeme vám spokojené, 
láskou a porozum ním napln né váno ní svátky, 

hodn  zdraví, št stí a úsp ch  
v novém roce 2016. 

NA EZ
PeVÁ

CERTIFIKOVANÁ montáž 

SÁDROKARTONUU

P ejeme Vám p íjemné 
prožití váno ních svátk , 

hodn  zdraví, 
št stí a spokojenosti 

v novém roce.

UUUUUUUUUUUUUUU
žitožpro

KAMENOSOCHA STVÍ
Karel Bo ek a syn

u h bitova

tel.: 568 422 575
mobil: 602 76 90 40

VŠE Z P ÍRODNÍHO KAMENE

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

Moravské Bud jovice
syn

oviceeeeee

Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 2016 6 

přejeme všem 

našim zákazníkům.   

Jaroslav ŠEDA 

nám. Republiky 30, DAČICE

Tel.: 723 926 573

Jaroslav.seda@Quick.cz

do všech typů oken

Žaluzie

Vážení zákazníci 

přejeme Vám pohodové prožití 

vánočních svátků 

a hodně zdraví, štěstí 

a úspěchů 

v nadcházejícím roce.

Přejemi Vám i všem Vašim blízkým 
příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2016 pevné zdraví, 

mnoho štěstí a spokojenosti. 
Jaromír Pavlíček
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VÁLEČNÉ VÁNOCE VLADIMÍRA HANÁKA

Čtení z regionální literatury
Od devadesátých let minulého století, kdy padla omezení, jimž podléhalo v mi-

nulém režimu vydávání tiskovin, kdy minuly časy schvalovacích komisí, v  nichž 

o vydání či nevydání brožur rozhodovaly výhrady toho typu, že publikace nemůže 

vyjít, protože je v ní „moc křížů“, jako kdysi u katalogu pro výstavu staroříšského 

výtvarníka M. Floriana v muzeu v Dačicích, zažívá regionální literatura nevídaný 

rozmach. Je tomu tak i v našem okolí, kde zejména od počátku nynějšího tisícile-

tí vznikly desítky publikací zabývajících se historií našeho regionu. Máme radost 

z toho, že jsme u řady z nich mohli být a podílet se na jejich zrodu. Také letos jsme 

pro několik zdejších organizací, spolků i jednotlivců vyrobili zajímavé knížky o na-

šem okolí a postupně jsme je také v našich novinách představili. Máme za to, že 

vánoční čas je příležitostí k tomu, abychom některé z těchto publikací v našich no-

vinách znovu připomněli. A protože jsme v některých z nich našli texty, které se 

právě k této době docela dobře hodí, otiskujeme je jako ochutnávku pro ty, které 

předešlé informace z nějakého důvodu minuly. 

Přejeme příjemné čtení.   

–red-

Pomalu se blížily Vánoce. Po  večerech 

jsme si dělali ozdoby na stromeček. Papí-

rové řetězy jsme stříhali a  slepovali kvás-

kem. Košíčky dělali z  krabičky od  sirek 

a  červeného papíru od  cigorky. Skleněné 

ozdoby jsme neměli žádné. Jednou se 

maminka vypravila pro stromeček. Uřízla 

malý smrček a zasadila do stojanu. Na něj 

jsme navěsili naše ozdoby, později pečená 

kolečka s  dírkou. Jablíčka z  Kostnik a  na-

vrch papírovou hvězdu. Byl to velmi chudý 

stromeček, ale nám se líbil. Dali jsme ho 

do sednice, až přijde jeho čas. Týden před 

svátky se peklo. Maminka nic nevážila. 

Dala na vál mouku, cukr, tři vejce, prášek 

do pečiva, který se jmenoval „moudrá hla-

va“, potom pěkný kus másla. Smíchala to 

dohromady, rozválela a  kolečka vykrajo-

vala hrnkem. Do  jednoho kolečka dírku, 

kterou jsem vypíchla náprstkem. Potom 

ještě udělala kvasnicová kolečka. To bylo 

také dobré cukroví. Do kuchyně se dones-

la votýpka roští, aby trouba dobře pekla. 

Za  chvíli to bylo pečené. A  jak to vonělo. 

Kolečka se slepila válečnou marmeládou 

z  červené řepy. Narovnala je na  tácky, 

něco nám nechala na  snědení. Schovala 

to v sednici do kostnu do prostředního šu-

vlete, které se dalo zamykat. Jinak bychom 

to určitě snědli. Ale nebylo nad našeho 

fi štróna Márinku. Byla mlsná a  stále shá-

něla něco dobrého. Tak jednoduše vytáhla 

horní obrovské šufl e hadrů a tak se k tomu 

dostala. Značně toho ubylo, než byl štědrý 

den. Ještě se pekly dvě velké vánočky, které 

měly zapíchnuté špejle, aby nespadly pra-

meny. Pak se zabila poslední husa a králík, 

Vyprávění o válečných vánocích v Po-

lici z knihy polické rodačky Jaroslavy 

Hláskové Jeřabiny, vydáno vlastním 

nákladem na jaře letošního roku.

aby byl dobrý oběd na svátky. Poklidila se 

kuchyně, vydrhla podlaha a byla příprava 

hotová. Svátky mohly přijít.

Ale zatím jsme ještě užívali zimních ra-

dovánek. Chlapci si odhrabali sníh na ledě 

a rybník zametli. Každý měl hokejku doma 

udělanou a  puk. Náš Jenda hrával hokej. 

Brusle měl staré ventokličky a každou chví-

li utahoval vinty. A  ještě to měl přitažené 

řemínkem. Byl v  brance. Chytal s  vervou, 

kolena měl ovázaná hadrama. Na  hlavě 

měl „to na  uši.“ Měl upletený z  vlny kříž 

s klapkama na uši. Protože byl na všechno 

nepořádný, denní otázka zněla: „Kde mám 

to na uši?“ Já jsem měla nejraději sáně. Má-

rinka, ta vyběhla až k večeru, sebrala mně 

sáně, aby ji chlapci mohli vozit až do Hou-

sence. Ale dlouho tam nesměla být. Vždyc-

ky navečer jsme vzali domů husu. Byla už 

sama, stála u  rybníka. V  hejnu na  jedné 

noze. Husy se seznamovaly s  houserem, 

s kterým na jaře vyvedou nové potomstvo.

A  štědrý večer se přiblížil. Stromeček 

se dal do  kuchyně a  zapálili jsme svíčky. 

Dárky pod stromkem nebývaly. Byl po-

slední rok války, nikde nic, ani peníze. Když 

jsme potřebovali nové boty, tak už jsme je 

museli mít na  podzim. Někdy přišel balík 

z Prahy, ale to už jsme dostali hned, takže 

žádné překvapení. Jak bych si byla přála 

jedinou knížku. Ale věděli jsme, že Ježí-

šek pro nás nic nenaděluje. To až později 

jsme mívali štědré vánoce. K večeři bývala 

čočková polévka, cukroví, vánočka a  ře-

bíčkový čaj. Ryby neměl nikdo. Kde by se 

vzaly? Po  večeři chodily „ovce“, tak jsme 

se šli podívat. Tam jsem zjistila, co dostaly 

mé kamarádky. Když knížku, tak jsem si ji 

hned zamluvila.

Brzo ráno, již v 5 hodin, byla v kostele jitř-

ní pobožnost. Ale my jsme nikdy nechodili. 

Byla zima a nebylo teplé oblečení na dlou-

hou cestu do  Kdousova. Ráno bylo pří-

jemné v teplé posteli. Jsou Vánoce, hlavně 

prázdniny a  venku plno sněhu. V  kuchyni 

voněl sváteční oběd, na který jsme se těšili, 

že bylo dobré masíčko. Jeden den jsme šli 

do  kostela. Na  Štěpána chodili koledníci. 

Náš Jenda také chodil s  nějakým kama-

rádem. O  koledu se rozdělili. Maminka 

vždy říkala, zastrčte vrata, já nemám co 

koledníkům dát. Jenže koledníci chodili jen 

tam, kde něco dostanou. Dávalo se perník, 

jablko, buchta, málokdy nějaký peníz. Ale 

i to bylo klukům vzácné. Odpoledne se šlo 

sáňkovat a Jenda zkoušel nové lyže, které 

si sám vyrobil. Jelo se po polích až ke Staré-

mu mlýnu, kde byly pěkné kopce k lyžová-

ní. Maminka o  svátcích odpočívala. Oby-

čejně četla, co jsem měla půjčené ze školní 

knihovny. Silvestr se neslavil, muzika být 

nesměla. Tak jen ráno si sousedé u studny 

popřáli šťastný nový rok. Snad opravdu 

šťastný, protože tyto vánoce byly poslední 

válečné svátky. Ale to ještě nikdo netušil.

Tak tedy vzhůru ke  stromečku! Zpra-

vidla v prvních dnech vánočních prázd-

nin jsme se museli také postarat o stro-

meček. Jak to bylo tenkrát snadné, na to 

jsem často vzpomínal mnohem později 

v komunistickém ráji, když jsem hodiny 

postával někde na  pražských náměs-

tích, abych se dopídil této tradiční vá-

noční ozdoby, která se v  té době taky 

musela vystát ve  frontách, i  když byla 

obdivuhodně levná. V  Újezdě bylo ov-

šem obstarávání stromečku součástí 

vánočního rituálu, na který jsme se jako 

kluci obzvláště těšili. Jako skoro každý 

újezdský sedlák, měl i  náš „dědóšek“ 

v  Kaméchách kousek vlastního lesa, 

jen takový cípek smrkového porostu 

od  cesty k  výčapské zmole. Byl to ten-

krát lesík mladých smrkových strom-

ků, právě tak povyrostlý do  velikosti 

vánočních stromečků a  to velmi hustý, 

protože se zřejmě při zakládání počí-

talo s  jeho postupným prořezáváním. 

K tomu však už vlastně nikdy nedochá-

zelo, protože výsadba byla na velice ne-

úživné půdě a sama prosychala a spíše 

se musela v  těch prvních letech dosa-

zovat. Pro chod prosperujícího dědeč-

kova hospodářství to ovšem byl docela 

bezvýznamný přídatek, který aspoň 

v  té době neměl žádný hospodářský 

význam. Jak jsem si později uvědomil, 

ty selské lesíky měli sedláci hlavně pro-

to, aby se cítili být soběstační pokud 

se dřeva týče, zejména v dobách války 

(jinak se dřevo vyměňovalo za  slámu 

s hospodáři dále v „horách“).

Právě o Vánocích jsem si vždy uvědo-

moval, jak náš „dědóšek“ na tom kousku 

lesíka lpěl, řekl bych spíše srdcem, pro-

tože z něho zatím žádný výtěžek neměl 

a  také ani při pomalém růstu nebyla 

naděje, že by se ho ještě při svém věku 

mohl dočkat. Vlastně jediným užitkem 

z  této parcely byla skutečnost, že jsme 

si mohli vyříznout vánoční stromek 

na  vlastním! Protože jsme vždy měli 

zájem, aby náš vánoční stromek byl 

dostatečně vysoký a  pravidelně rostlý, 

vrhli jsme se vždy do  podrostu a  našli 

několik stromečků, které těmto para-

metrům nejlépe odpovídaly. Jenže náš 

„dědóšek“ nás vždycky buď s  úsmě-

vem, nebo i po zlém, přesvědčil, že není 

možné k  dočasnému využití likvidovat 

právě ty nejlepší stromky, když nám 

mohou dobře posloužit i  ty, které ne-

byly zrovna nejlepší ozdobou, ale třeba 

překážely v růstu některým sousedícím 

kamarádům. Tak jsme nakonec přinesli 

domu vždy několik ne právě ukázko-

vých ozdob, z kterých se pak všelijakým 

montováním náhradních větví vždy se-

stavila docela ucházející vánoční ozdo-

ba, pod kterou jsme pak, po ozdobení, 

docela rádi vybalovali vánoční dárečky. 

Tenkrát jsem to ovšem nedovedl po-

chopit, proč právě my, kteří máme pěk-

ných stromků plný lesík, musíme doma 

opravovat taková košťata. Dnes už vím, 

že to byl velmi pochopitelný a správný 

postoj. Kdyby tak dneska uvažovala as-

poň část majitelů nebo zejména správ-

ců společného majetku! Taky je potře-

ba poznamenat, že v  Újezdě se tehdy 

na  vánoční stromky používaly výhrad-

ně smrky, nepamatuji se, že by někdo 

zdobil borovičky a jedličky se ani v kra-

jině nevyskytovaly. Ale jaká to pak byla 

doma po pár týdnů lesní vůně, ne jako 

dnes, kdy se kupuje stromek už polosu-

chý, který během několika dnů už sha-

zuje jehličí. Proto moc rád vzpomínám 

vždy na  ten mrazivý předvánoční den, 

kdy pro nás náš „dědóšek“ v  krátkém 

Rokytná u mlýna v Horním Újezdě. Foto T. Svoboda (Moravskobudějovický vlastivědný sborník IV).

dokončení na str. 12.
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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

Pokrýva ské a klempí ské práce

DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE 
- UMC-750, Liaz 18.33 + HRtel.: 602 517 334 p. Tesař

Provádíme práce 
plošinou DAEWOO AVIA 20

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

Přejeme Vám 
příjemné prožití vánočních svátků,
 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v novém roce 
2016.

CE

 

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 2016 v novém roce 2016 

Zde ka Svobodová 
s kolektivem prodava ek

Vám p eje 

Papírnictví Slabá 
s kolektivem 
prodava ek

P íjemné prožití váno ních svátk , 
hodn  zdraví a rodinného št stí 

v novém roce 

facebook/jarmark reklamní noviny

Tipy na zajímavé aktuální 
kulturní akce v regionu 

najdete také na
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Matěj Mikšíček    JAK ČERTI VOZILI HNŮJ

kožíšku a s ruční pilkou pod paží přišel, 

abychom se vydali do „Kaméchů“ a ko-

lem poledne přinesli několik voňavých 

smrčíků a trochu mechu na betlém.

V době vánoční bylo v naší době zvy-

kem připravit si doma aspoň docela 

malý betlém. Na  Třebíčsku to ostatně 

byla velká tradice, třebíčské betlémy 

byly už v  té době světově proslulé. 

Protože otec měl v Třebíči spoustu zná-

mých, z  nichž mnozí byli vyhlášenými 

betlémáři, snažil se každý rok s  námi 

navštívit některého z  nich a  seznámit 

nás s  jejich uměním. Ty betlémy byly 

ovšem fascinující a  jejich tvůrci úplní 

umělci a fandové, kteří neváhali na Vá-

noce vystěhovat celý pokoj svého bytu 

a instalovat tam dočasně na celé stěně 

obrovitý malovaný betlém se stovkami 

nejrozmanitějších fi gurek a  fascinující 

scenerií. Však se na  ně můžete jít po-

dívat i  dnes v  Třebíči do  muzea. Naše 

betlémky byly ovšem docela prosté, 

většinou to byly vystřihovánky Alšova 

komerčního betlému, které jsme stavě-

li na  podklad z  barevných mačkavých 

papírových kulis a  doplňovali místním 

mechem. Ale i  tohle tenkrát patřilo 

v Újezdě k vánočnímu období, k základ-

nímu vybavení betlému se pak ještě 

na  Tři krále přidávaly fi gurky tří králů 

s jejich doprovodem, celé se to pak ru-

šilo až někdy po polovině ledna, stejně 

jako stromek.

Tím hlavním svátkem Vánoc, aspoň 

pro děti, nebyl Boží hod, ale Štědrý 

den, kdy se držel půst, připravovala se 

večeře a konečně až tmy se celá rodina 

sesedla k slavnostní večeři, o jejímž vy-

bavení jsem se už zmínil. Pro rodiče byla 

příprava štedrovečerního stolu spojená 

se spoustou práce a úkonů. Pro nás děti 

to byla idyla. Celé odpoledne jsme zpra-

vidla lyžovali v  blízkém Liští (abychom 

doma nepřekáželi) a teprve se soumra-

kem jsme se vyježděnou stopou rozjeli 

z kopečka k domovu, stačilo k tomu jen 

pár odrazů tyčemi a lyže po svahu sviš-

těly až k našemu plotu, kde jsme už pře-

dem měli uvolněné dvě pláňky na nej-

kratší přístup k  domovním dveřím. Tak 

idylický příjezd ke  štědrovečernímu 

stolu si asi nemohou ani dnes dovolit 

návštěvníci drahých pobytů někde v Kr-

konoších nebo v Alpách.

Středobodem tohoto tajemného dne 

byla pak dlouhá večeře a  následující 

rozsvícení vystrojeného stromku, kte-

rý stál ve  vedlejší místnosti a  zejména 

kvůli mladším sourozencům, kteří ještě 

věřili na Ježíška, se teprve po zazvoně-

ní (používaly se koňské zvonečky, jinak 

používané v zimě na koňských postro-

jích) zpřístupnil. Stejně jako dnes se 

pak rozdávaly dárky, jen s tím rozdílem, 

že tenkrát to byla jen skromná nadíl-

ka, většinou zase vlastní provenience. 

Zpravidla to byly všelijaké doma plete-

né části oděvů, které se často vyráběly 

s  využitím vlny ze starých svetrů pře-

plétáním, nebo i přešité věci ze starších 

ještě v  předválečné době koupených 

látek a starších šatů. Jinak o nový textil 

byla bída a zejména v posledních letech 

války už v obchodech nebylo skoro nic. 

Na  Třebíčsku byly v  té době běžnými 

dárky ručně šité fi lcové holínky, které 

vyráběli podomácku soukromí ševci 

v třebíčském Starém městě a rádi je vy-

měňovali s vesničany za potraviny. Kde 

tenkrát brali ten vzácný fi lcový materiál 

nevím, ale asi to byli dělníci z Boroviny, 

kteří k němu přišli v továrně při výrobě 

fi lcáků pro německé vojáky (takže záro-

veň i  vítaná sabotáž!). Ty holínky byly 

na tu dobu velmi pohledné a teplé, pro 

tehdejší mrazivé zimy víc než potřebné.

Pokud se mne týče, měli rodiče dár-

kovou povinnost velmi usnadněnou, 

protože jsem nejvíc toužil právě po kni-

hách, především s  přírodovědnou 

tematikou, které byly jednak v  obcho-

dech z  dřívější doby stále na  skladě 

a i ve válce se kupodivu občas vydávaly 

nové. Tak jsem získal do  své knihov-

ny postupně v  rámci vánočních dárků 

celou populární přírodovědeckou li-

teraturu, které jsem pak věnoval celé 

prázdninové večery a dodnes si tu čet-

bu pamatuji. Ostatně mi v mnohém pak 

pomohla v rozšiřování znalostí o příro-

dě a  sloužila jako teoretická příprava 

pro naše „výzkumy“ kolem Újezda. To 

už jsem ostatně popsal v  jednom  dří-

vějším povídání. K mým vánočním rado-

stem patřilo i poslouchání rozhlasových 

přírodovědných přednášek, které právě 

Vzpomínka na  válečné vánoce 

v Horním Újezdě z  pera přírodověd-

ce RNDr.  Vladimíra Hanáka, který 

v  Újezdě prožil část mládí v  době 

druhé světové války. Tato vzpomín-

ka, společně s  dalšími jeho články 

(za připomenutí stojí určitě pojedná-

ní o přírodě v okolí této obce), vyšla 

letos na  podzim v  Moravskobudějo-

vickém vlastivědném sborníku, který 

vydal Muzejní spolek v  Moravských 

Budějovicicích.

ve  vánoční době připravovali pro roz-

hlas známí pražští přírodovědci, zejmé-

na velký popularizátor profesor Komá-

rek. Tak jsem vlastně i v „zapadlé“ části 

Vysočiny nijak nestrádal nedostatkem 

informací ve  své specializaci. Naopak 

jsem oproti svým podobně zaměřeným 

vrstevníkům ve městě mohl hned získa-

né znalosti prakticky ověřovat v  nefal-

šované přírodě kolem Újezda. Kdo by 

tenkrát tušil, že autor mých oblíbených 

knih a rozhlasových pořadů bude za pár 

let mým vysokoškolským učitelem 

a později i šéfem.

Pořád se ještě musím vracet ve vzpo-

mínkách k těm vzácným chvílím tenkrát 

kolem rozsvíceného stromečku. V  kla-

sické literatuře se často píše o starodáv-

ných vánočních zvycích jako je lití olova, 

věštění z  rozkrojených jablek atd., ale 

k  těm u  nás většinou nedošlo, protože 

vždy bylo v  početném rodinném krbu 

o  čem povídat až dlouho do  noci, kdy 

pak děti šly spát a  zástupci rodin na-

vštívili půlnoční mši v  újezdském kos-

telíčku. Chtěl bych jen dodat, že besedy 

u stromečku se u nás účastnila zpravidla 

nejen celá naše koncem války už sedmi-

členná rodina, ale přišli pobesedovat 

i  dědeček a  strýc a  taky všichni, kteří 

tenkrát na  jejich statku sloužili, děveč-

ky i  čeledín. I  služebnictvo se počítalo 

do  rodiny a  ne jak to pak komunisté 

prezentovali, že to byla vykořisťovaná 

a bezprávná skupina.

Patřilo už k  úsměvné tradici stromeč-

kové, že jsme si vždy nechali podrobně 

vypravovat, jak to bylo před léty ve „mlé-

ně“, když jim od  svíček chytil vánoční 

stromek a  taktak ho uhasili „peřinama“, 

jinak by celý mlýn vyhořel. Nazpaměť 

jsme už znali jinou příhodu, kdy strýcovi 

v  dětství „zaskočila“ rybí kůstka v  krku 

a bylo třeba dusící se dítě odvézt k dok-

torovi do Kojetic. To v mrazivé noci nebyl 

snadný úkol a  „koně už stále ve  forhózi 

zapřihnutý“, když babička rozhodným 

hmatem kůstku z  krku vylovila a  zá-

chranná výprava mohla být odvolána. 

I  na  takové hororové situace se tenkrát 

vzpomínalo, když nebyla televize.

Nejvíc si vzpomínám na první takové 

stromečkové sezení v roce 1939, kdy se 

po útěku ze Znojma a téměř po ročním 

pobytu u prarodičů na statku, kde bylo 

víc než přeplněno (žil tam i  babiččin 

bratr farář, kterého Němci vyhnali z po-

hraničí) se konečně podařilo zhruba 

dokončit stavbu naší vilky a  připravit 

v  té dosud neomítnuté stavbě aspoň 

jedinou obyvatelnou místnost, kde se 

mohlo topit a  také vystrojit vánoční 

stromek. Tam jsme se také po  večeři 

na statku všichni vypravili zasněženými 

humny a tam oslavili nejen Vánoce, ale 

i  vybudování nového rodinného sídla, 

v němž jsme pak prožili nejen celou vál-

ku, ale i později znovu poskytla rodičům 

a  mladším sourozencům útulek, když 

nás zase komunisté vyhnali ze Znojma. 

Teprve v tomto novém milovaném síd-

le s  velkou zahradou na  konci obce se 

odehrávalo všechno to, co vám tady po-

stupně popisuji.

Pověst z Pálovic zaznamenal kolem 

poloviny 19. století rodák z Toužína a 

buditel Matěj Mikšíček. Jeho pohád-

ky a pověsti, které v té době nasbíral 

a zapsal, vyšly už v  mnoha různých 

vydáních. Nejnovější výběr z  jeho 

pohádek a pověstí vydala letos před 

létem Městská knihovna v Dačicích.

„Hoj, hoj, hoj!“ houkal v šerou noc, aby 

zavolal koně. I  přiběhl pár koní, vraník 

a bělouš. Pantáta jim hodil na  hlavy 

ohlávky, sepjal je k sobě a hop! Vysko-

čil si na  podsedního a  zvolna, co noha 

nohu mine, s nimi jel domů. 

Přijel až k Laudátovu domu a tu teprve 

spatřil, že náruční kůň nemá dolní pysk. 

Totéž brzy zpozoroval i  u  podsedního. 

Vlasy mu vstávaly vzhůru jako hřebíky 

při pomyšlení, na  jakém hřbetě to sedí 

a jede. Avšak nezpanikařil a pobízením: 

„Hoj, hoj!“ je poháněl zvolna domů.

Jakmile byl ve dvoře, skočil z koně, po-

padl chomouty a hodil je koňům na krky. 

Křikl na  manželku, aby hned zavolala 

dva pomocníky. Sám zatím zapřáhl koně 

do vozu a nakládal hnůj. „Hoj!“ švihl je bi-

čem, vyskočil na naložený vůz a po celý 

den, bez oddechu, vyvážel hnůj na pole. 

Když přišel večer, byl všechen hnůj ze 

dvora vyvezen. Vypřáhl koně, zavedl je 

do  chléva, uvázal ke  žlabu, vzal náruč 

oklestků a hodil jim je za žebřík.

Ráno byla neděle a Matouš Šmudil šel 

do  kostela. Před odchodem řekl ženě: 

„Těm koňům nic nedávej, vůbec nic!“ 

Když to nařídil, odešel.

Najednou se ale ve  stáji strhl přená-

ramný dupot a tlukot, takže si žena po-

myslila: „Co ti koně tak dupou? Trochu 

vody jim snad můžu dát.“ Šla a  podala 

jim vědro vody. Koně se napili a s hroz-

ným řehotem vyběhli ze stáje.

Když se Matouš Šmudil vracel z koste-

la, skákali koně po střeše, až po hřebeni 

a  hrozně řehtali. „Je zle, ta moje paní-

máma mě neposlechla,“ věděl pantáta. 

K  vesnici Pálovicím na  jemnickém 

panství patří louka, rozdělená na mno-

ho dílů. Roste na ní tráva, kterou doby-

tek nerad žere. Pálovičtí na ni vyhánějí 

své koně jako na špatnou pastvu. Říkají 

té louce „na újmě.“ 

Byla prý na  ní svedená kdysi krvavá 

bitva. Svědčí o tom i mnohé lidské kos-

ti, které tu byly před časem vyorány. 

O půlnoci nebývá „na újmě“ jisto a ka-

ždý, kdo se v  tuto dobu sem dostane, 

může být šťasten, pokud nic neviděl 

a nikdo ho nepokoušel a nezmámil a on 

se v pořádku dostal domů.

V  Pálovicích u  Šmudilů se dochovala 

tato pověst: Dědeček Matouš Šmudil 

slavné paměti, správný a rozšafný muž, 

vyhnal jednou v pátek k večeru na pas-

tvu „na újmu“ koně – bělouše a vraníka. 

Po večeři si lehl, aby se občerstvil spán-

kem na  práci příštího dne. Byla jasná 

noc. Když se Matouš Šmudil probudil 

a  viděl jasné nebe, myslel si, že již sví-

tá. Vstal tedy a šel „na újmu“ pro koně. 

dokončení ze str. 10

Když přišel domů, viděl, že všechen vy-

vezený hnůj je zas zpátky na dvoře. 

Od té doby se varoval chodit o půlno-

ci „na újmu“ a křičet na koně: „Hoj, hoj!“
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LEDOVÝ PALÁC

Již třetí knihu napsal, obrázky do ní 

nakreslil a vydal letos na podzim da-

čický výtvarník Jiří Albrecht. Knížky 

tvoří volný cyklus s  názvem Kres-

lířovy tipy na výlety a ta letošní se 

jmenuje Poslouchej, v dálce už  píská 

lokálka a autor do ní zahrnul i příběh 

„ledového paláce“ v Dačicích.

mžiky! Než se dostavila další pomoc, 

bylo třeba hasit ručně vodou přináše-

nou přes protější louky z  řeky. Stačí si 

v duchu promítnout šíři dnešního auto-

busového nádraží, k  tomu ještě 

připočítat šířku ulice a výšku tře-

tího patra, abychom získali hru-

bou představu o počtu lidí, kteří 

se podíleli na  záchranných pra-

cích. Byli mezi nimi zejména vo-

jáci místní posádky, kteří pomá-

hali velmi pohotově a  obětavě. 

K hašení byly použity i minimaxy, 

jež sem byly přineseny z radnice 

a z fi rmy Stejskal a Novotný. Přes 

všechno to úsilí se požár nedaři-

lo dostat pod kontrolu. Naštěstí 

v  pravou chvíli dorazila přivola-

ná pomoc v  podobě hasičských 

sborů z  Telče, Kostelního Vydří, z  Li-

polce a Jemnice. Nastala poslední fáze 

boje s ohněm a jeho silným spojencem 

mrazem. Neustálým zahříváním mo-

torů byly ve  funkčím stavu udržovány 

stříkačky z  Telče, Jemnice a  z  Lipolce. 

Konečně byl nebezpečný živel zdolán. 

Za oběť mu padlo podkroví, poškozeny 

byly stropy a půdní prostor. Až do třetí 

hodiny ranní sledovala místo poničené 

ohněm požární pohotovost.

Potom přišlo ráno a  s  ním bílý den, 

stejně mrazivý jako ten předešlý. Lidé, 

choulící se do  vrstev teplého obleče-

ní, přicházeli ze zvědavosti k  činžáku 

a  tuhli zde nejenom zimou, ale tento-

krát i v úžasu a překvapení. Hledí snad 

na monstrózní dílo šílených sklářů? Před 

nimi stál dům obalený od  shora dolů 

Nebudu vyprávět pohádku o  ledo-

vém království, ani o  ledové královně, 

která se svým mrazivým služebnictvem 

obývá ledový zámek či palác. Nepoje-

deme ani do země věčného ledu, 

zůstaneme doma v Dačicích. Po-

hádkově bych však začít mohl, 

ač ten příběh má s  pohádkou 

pramálo společného.

Byl jednou jeden starý jed-

noposchoďový domek s  pří-

zemním přístavkem, kterému 

se říkalo „šištot“. Stál při silnici 

do  Telče, jen kousek od  staro-

dávného schodiště (dnes dláž-

děný chodník), po  kterém se 

dá vystoupat k  bráně starého 

pohřebiště s barokní kaplí sv. Ro-

cha. Ten dům patřil ještě v  prv-

ním desetiletí devatenáctého století 

dačickým ostrostřelcům, kteří protější 

louky zvané Na  Kačence využívali jako 

plochu ke svému střílení s tím, že jejich 

zdobně malované terče byly umístě-

ny až na  druhé straně toku řeky Dyje. 

Střeleckým spolkem roku 1810 odpro-

daný domek získalo o  řadu desetiletí 

později město, které zde zřídilo svou 

nemocnici, později byty pro chudinu. 

Krásou to obecní stavení neoplývalo, 

bylo proto rozhodnuto, že uvolní místo 

domu novému. A měl to být dům jak se 

patří. V  roce 1939 byla v  prostoru od-

straněného obecního stavení zahájena 

stavba nájemního domu, kterou si ob-

jednala Občanská záložna. Stavělo se 

podle projektu Ing. arch. Jaroslava Fuky. 

Vznikl nárožní dvouposchoďový objekt 

se zakulacenými křídly po  obou jeho 

stranách. Činžák, který by stejně slušel 

Jihlavě, Třebíči či Znojmu. Rovné průčelí 

s  hlavním vchodem, členěné širokými 

okny a  balkony v  obou poschodích, 

bylo navýšeno ve  střešní části o  pod-

krovní byt s okny do ulice.

A právě v tomto podkrovním bytě žil 

krejčí Vrška. Jak k  tomu došlo, jsem se 

nedozvěděl, faktem však je, že v těchto 

obytných místnostech vypukl na konci 

mrazivého měsíce ledna 1947 požár. 

Po osmnácté hodině sem dorazil míst-

ní hasičský sbor, který zahájil likvidaci 

ohně. Nábytek z  bytu pana Vršky byl 

rychle vynášen, aby alespoň jeho část 

byla zachráněna. Zároveň byl vystěho-

ván byt kpt. Velarda, který bydlel o pat-

ro níže. Potom však nastala vážná kom-

plikace, motorová stříkačka v  silném 

mrazu zamrzla. Na pomoc byli povoláni 

hasiči z  Bílkova, ale ani jejich technika 

v mrazu neobstála. To byly kritické oka-

splývajícím, blýskajícím se ledovým 

pláštěm připomínajícím zamrzlý vodo-

pád zdobený fantaskními úvary a relié-

fy. Z balkonů a okenních říms vyrůstaly 

podivuhodné převisy a  dlouhé ledové 

krápníky. Působil jako přelud, leskl se 

a třpytil v denním světle. Ledový palác!

MKS Beseda vás srdečně zve na  je-

dinečné vystoupení projektu Circus 

Ponorka, který se uskuteční 14. 1. 2016 

v 19 hodin v sále Budivoj. Těšit se může-

te na  spoustu efektů, chytlavé melodie 

a dokonalou interakci s publikem. Pokud 

se rozhodnete a na tento koncert zavítá-

te, budete asi na první pohled šokováni. 

Na pódium přijde jediný člověk s akustic-

kou kytarou a poskládá zvuk celé kapely, 

ve které nechybějí bicí, basa, několik ky-

tarových partů a dokonce pěvecký sbor. 

Principál Honza Ponocný je muzikant 

s  bezmála dvacetiletou profesionální 

zkušeností, který se pokusil zkusit to 

jinak a stal se tak jednou z nejzajímavěj-

ších hudebních událostí poslední  doby. 

Znát ho můžete například z fi lmu Revival 

(složil k němu také hudbu), kde si i sám 

zahrál v roli slepého bubeníka. Jeho pís-

ně má v  repertoáru spousta interpretů, 

od  popových jako například Ewa Farna 

nebo Aneta Langerová až po  rockové 

nebo alternativní.

Nenechte si tedy ujít toto jedinečné 

vystoupení a my se budeme těšit. 

text: MKS Beseda Moravské Budějovice

CIRCUS PONORKA

JIŘÍ ALBRECHT
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Poděkování

Kdo v  srdcích žije, 

neumírá.

Dne 16. ledna 2016 vzpomeneme 

druhé 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, 

děkujeme.

Děkujeme všem přátelům a známým, 

kteří doprovodili paní 

Boženu Niederhoferovou z Jiratic

na její poslední cestě.

Těžké bylo loučení, 

těžké je bez Tebe žít, 

láska však smrtí 

nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít. 

7. ledna 2016 

tomu bude rok, 

co navždy odešel 

náš milovaný manžel, tatínek, pan 

Miloslav Mandát.

S  láskou vzpomínají manželka a  dcery 

Miluška, Mirečka a Růženka.

Těžko se s tebou 

loučilo, 

těžko je bez tebe žít,

láska však smrtí 

nekončí,

v srdci tě navždy 

budeme mít.

Dne 23. ledna 

2016 uplyne 8 let, 

kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek 

a dědeček, pan

Ladislav Neuvirt z Dolních Němčic.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

manželka a synové s rodinami.

Čas neúprosně letí a v srdcích 

bolest zůstává, 

slzy v očích vás neprobudí a domov 

prázdný zůstává.

Ruku Vám stisknout a do očí pohlédnout,

přání vyslovit a pak Vás obejmout,

to už nikdy nemůžeme udělat.

Jen kytici květů na hrob Vám můžeme dát,

svíčku zapálit, modlitbu tiše zašeptat

a s bolestí v srdci vzpomínat.

Nestihli jsme Vám naposledy sbohem dát, 

za vše, co jste pro nás udělali, poděkovat.

Bolest v srdcích zůstává, zná ji jen ten, 

kdo Vás miloval.

Dne 7. prosince 2015 uplynulo 6 smut-

ných let, kdy nás opustila milá maminka, 

babička a prababička, paní 

Františka Dočkalová z Třebelovic.

Dne 12. února 2016 vzpomeneme 10 

smutných let, kdy nás opustil milovaný 

tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Karel Dočkal z Třebelovic.

S láskou, úctou a bolestí v srdcích stále 

vzpomínají 

dcera Marie, vnuk Vláďa s dcerou, vnučky 

Zlatka a Máša s rodinami.

Kdo znal, 

vzpomene, 

kdo měl rád, 

nezapomene.

Dne 

26. prosince 2015 

uplyne 1. smutné 

výročí od úmrtí 

paní

Růženy Horké ze Slavíkovic.

S láskou vzpomínají 

manžel, syn, vnuci, pravnučky 

a ostatní příbuzní.

Vzpomínky

Vláčky ,mašinky, kolejiště 
v provozu

Kde: nádraží ČD Moravské Budějovice

Kdy:  neděle 27. 12. 

 úterý 29. 12.  

 čtvrtek 31.12.  vždy 15–18 h

Výstava modelů nejen vlaků. V  pro-

vozu bude několik kolejišť s  krajinkou, 

osvětlením a  modely vlaků od  parních 

po nejnovější Regiospider, mašinka To-

máš a  další atrakce. Některá kolejiště 

si můžete sami ovládat. Pouze v  nedě-

li 27. 12. je navíc otevřeno od  11 do  13 

hod a  je možné příjet výletním vlakem 

z Jemnice. 

Jízdní řád na www.svd-jzm.cz , info 

na  tel 777  282  048, www.train-mo-

del.net

Ilustrační foto z vánoční jízdy 2014 

ww.svd-jzm.cz.

Desátý vánoční Jarmark v Dačicích
V  neděli 13. prosince proběhl na  nádvoří da-

čického zámku, před zámkem i  v  obou patrech 

muzea jubilejní desátý vánoční jarmark. Jsme 

rádi, že se těší stálé pozornosti návštěvníků, kteří 

sem chodí nejen pokoupit drobné dárky, ale také 

popovídat si se známými, poslechnout vánoční 

hudbu, dát si punč či svařák a trochu si užít před-

vánoční atmosféru. Velké pilno měla letos v  dět-

ské dílně paní Jitka Vavrušková, která se s dcerou 

i manželem starala o děti, které si mohly vyrobit 

z  bambulí sněhuláka nebo udělat vánoční přá-

níčko, případně nazdobit perníčky polevou nebo 

i obrázkem. Ty nám na jarmark pro děti zaslala až 

z Berlína dačická rodačka Alena Levin-Dvořáková. 

Určitě by měla radost, jak se obrázky líbily. Když 

jubilejní jarmark, tak se také sešlo nejvíce účastníků, celkem 51 prodávajích a před-

vádějích. Na jarmark se přišlo podívat 1450 osob.

O doprovod se opět postarali třemi vstupy koled a vánoční hudby dačičtí muzi-

kanti z Hudby z Marsu Revajvl a velkou atrakcí byla jistě ve 14 hodin módní přehlíd-

ka dobového oblečení pro chladné dny. Připravila ji paní Jaroslava Kliková z Telče 

s kolektivem děvčat a paní při Klubu telčských velocipedistů. S výborným komen-

tářem nás provedla obdobím od secese do 80. let minulého století. 

Z  dačického muzea přejeme všem našim návštěvníkům krásné vánoční svátky 

a ve zdraví a pohodě prožitý nový rok 2016. Těšíme se na další setkávání!

Návštěvníkům hrála Hudba z Marsu Revajvl. Tradiční součástí jarmarku jsou živá zvířátka. Módní přehlídka dobového oblečení. Účast prodejců i návštěvníků byla hojná.
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HŘÍŠICE

HORNÍ BOLÍKOV

DYJICE

ČESKÝ RUDOLEC

JAKUBOV

DEŠOV

pokračování na str.16

Kam za kulturou?

DAČICE

JEMNICE

20. prosince 18.00 h

ADVENTNÍ KONCERT

Musica Dolce Vita

Vystoupí žáci ZUŠ Moravské Bu-

dějovice – pobočka Jemnice 

a soubor Musica Dolce Vita – Da-

niela Demuthová (mezzosoprán), 

Žofi e Vokálková (fl étna), Zbyňka 

Šolcová (harfa)

kino Jemnice, pořadatel město Jemnice

25. prosince v 15.00 h

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

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

25. prosince v 20.30 h

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Hraje skupina Secret

KD Jemnice, pořadatel TJ Sokol Jemnice, 

tenisový oddíl

25. prosince 21.00–5.00 h

DISKOTÉKA

Hraje Dj Rudys, Štěpánská kal-

bička

Cool dance club Jemnice

26. prosince od 9.00 h

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

smíšených dvojic

velká tělocvična základní školy, začátek turnaje 

v 9.00 hodin, prezence do 8.45 hodin. přihlášky 

posílejte do  23. 12. 2015 na  email iivanch@

seznam.cz

26. prosince 21.00–5.00 h

DISKOTÉKA

Hraje Dj Adas, Sváteční popíjení 

s přáteli

Cool dance club Jemnice

BOHOSLUŽBY 

O VÁNOCÍCH 2015 

A V NOVÉM ROCE 2016 

24.12. Čtvrtek 

Štědrý den

Rancířov: 16:30, Budkov 22:00, 

Jemnice 24:00 - Půlnoční

25.12. Pátek 

Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční

Jemnice: 8:00 a  9:45, Budkov 

11:15, Rancířov — , Jemnice: 16,30 

– koledy, 17:00 - zpívá schola 

z Kdousova

26.12. Sobota 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, 

Rancířov —

27.12. Neděle: 

Svátek sv. Rodiny

Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, 

Rancířov 16:30 

Jemnice 14:30 - zpěvy u  jesliček 

- děti 

31. prosince v 13.00 h

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP 

na Modrácký kopec

Sraz u kostela sv. Víta, délka trasy 7,5 km, přípi-

tek s sebou, pořádá TJ Sokol Jemnice, oddíl žen

31. prosince v 19.00 hodin

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

Rozloučení s rokem 2015 

areál jemnického zámku, pořadatel město 

Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

31. prosince 21.00–5.00 h

DISKOTÉKA

Cool dance club Jemnice

Hraje Dj Bubu (Karel Janoušek), 

Silvestrovská noc splněných přání

BOHOSLUŽBY 

V NOVÉM ROCE 2016 

31.12. Čtvrtek 

sv. Silvestra - poděkování za rok 2015

Jemnice 18:00, Budkov 17:00 

Jemnice 23:30 - Adorace před NSO 

a požehnání do nového roku 

1.1. Pátek 

Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie

Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, 

Rancířov 16:30 

3.1. Neděle

2. neděle po Narození Páně

Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, 

Rancířov 16:30 

6.1. Středa 

Slavnost Zjevení Páně – Tří králů 

Jemnice 8:30 a  18:00, Budkov 

17:00, Rancířov —

10.1. Neděle 

Svátek Křtu Páně

Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, 

Rancířov 16:30 

Betlém je přístupný v čase boho-

služeb a také o svátcích od 14:00 

do 15:00 h.

9. ledna

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V JEMNICI

pořádá Charita ČR

10. ledna

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Vystoupí žáci ZUŠ, Komorní žen-

ský sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámo-

vý sbor při kostele sv. Stanislava 

v Jemnici, Kdousovská schola

16.00 hodin - společenský sál KD v Jemnici

20. prosince v 15.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT 

v kostele

24. prosince v 21.00 h

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ 

pod vánočním stromem

1. ledna v 13.30 h

NOVOROČNÍ VÝŠLAP 

od obecního úřadu

9. ledna 

MYSLIVECKÝ PLES 

Hraje skupina CREDIT.

V kulturním domě.

26. prosince ve 20.00 h

POSLEDNÍ LEČ

K  poslechu a tanci hraje Dixie. 

Bohatá tombola, myslivecká ku-

chyně. Svoz zajištěn.

Pořádá myslivecké sdružení Vápovka Červený 

Hrádek. Kulturní dům Hříšice

středoškolský učitel se zájmem 

o historii, kulturu, umění a cesto-

vání. Projekce fotografi í s vyprá-

věním „Kutná Hora – krásy města 

UNESCO“.

 K dispozici bude i herna pro děti, společenské 

stolní hry

st. 30. prosince od 14.00 h

DESKOVÉ HRY

Kromě jiného je v plánu i soutěž

Soutěžní hry: Dobble Bobble 

a Revolver

Přihlášky do soutěže: blakc@seznam.cz. 

Pozor - omezený počet přihlášek!

Časy začátku soutěží: Double Bobble od 15.00 h, 

Revolver od 17.00

so 23. ledna od 15.00 h

MAŠKARNÍ BÁL 

NEJEN PRO DĚTI

Odpoledne plné tance, soutěží 

a zábavy. Občerstvení zajištěno.

so 30. ledna od 20.00 h

DETEKTIVNÍ PLES

Předtančení, tombola, půlnoční 

překvapení... Hraje kapela Stonož-

ka. Občerstvení zajištěno.

Předprodej vstupenek: Ladislav Navrátil: 

733  645  208, Ladislav Hejl – Knihkupectví, 

Masarykova 45, Dačice

 

OSTATNÍ

20. prosince v 18.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT 

PĚVECKÉHO SBORU

Účinkuje dačický pěvecký sbor

Kostel sv. Vavřince  Dačice

22. prosince v 19.00 h

JAZZOVÉ VÁNOCE

Koncert skupin Funky Ship a 

Sebranka jazz orchestra. Vstupné 

dobrovolné. Doporučujeme včas-

nou rezervaci stolu.

Sportcentrum Rockhill   Dačice

22.–23. prosince od 18.00 h

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU

Tradiční živý betlém. Účinkují 

DS Tyl + studio Tyláček Dačice, 

sbory ZUŠ

Kancnýřův sad  Dačice

31. prosince od 20.00 h

SILVESTR S KAPELOU LIONSS

Sportcentrum Rockhill - Dačice

do 31. prosince

PRODEJNÍ VÝSTAVA 

LETECKÝCH SNÍMKŮ DAČIC

Ve vstupních prostorách radnice

1.  ledna v 17.00 h

PŘÍVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

Videoprojekce, ohňostroj, ob-

čerstvení

Naměstí – Město Dačice

2. ledna

NOVOROČNÍ KONCERT MDO

ZUŠ Dačice

2. ledna 2016 od 10.00 hodin 

XVII. ROČNÍK 

NOVOROČNÍHO POHÁRU 

2016 

Časový pořad soutěže:

9.00–10.00 h  prodej položek, 

10.00 – 10.10 h slavnostní zahájení

10.20–14.00 h střelby AT; LK

14.15 h vyhlášení výsledků, pře-

dání cen

na střelnici v Dačicicích v Zahrádeckém lese

9. ledna

S HANDBIKEM MAROKEM

Premiéra fi lmu dačického handbi-

kera spojená s besedou

Kino – Dačice

15. ledna

S HANDBIKEM MAROKEM

Kino – Dačice

23. ledna

KAREL JURÁŇ A JIŘÍ KUBÁT

Cover verze různých žánrů

Hospoda Pod Betonem - Dačice

29. prosince

SILVESTŘÍČEK

Taneční zábava. Hraje Awal 3

Začátek ve 20.00 h v kulturním domě, pořádá 

SDH Český Rudolec

30. ledna

12. HASIČSKÝ PLES

Hraje Univerzál. Výtečné občers-

tvení, bohatá tombola.

Začátek ve 20.00 h v kulturním domě, pořádá 

SDH Český Rudolec

13. února

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

MASEK OBCÍ

Všechny masky jsou srdečně 

zvány.

Sraz masek v 8.00 h u hasičárny

24. prosince od 13.30 h

ŽIVÝ BETLÉM

 Horní Bolíkov – náves

Ne 3. ledna od 14.30 hod. 

VĚTRÁNÍ S KOLEDAMI

Další větrání kostela a  varhan. 

Ve  vánočním čase bude pro-

gramem větrání zpívání koled 

a  povídání o  koledách. Všechny 

zájemce zve P. Gorazd s přáteli.

v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích

LIDÉŘOVICE

25. prosince

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Hraje skupina Genetic.

STUDENÁ

MRÁKOTÍN

18. ročník

Místo a čas startu: 31. 12. 2015 

Studená, Nám. sv. Jana Nepomuckého č. 25 v 10°° hodin

U ostatních tras čas startu libovolný

TRASY:

31. prosince 2015 

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 36. 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

16. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

MěKS Dačice

5. února

MATURITNÍ PLES OKTÁVY

MěKS Dačice

MĚSTSKÉ MUZEUM 

A GALERIE DAČICE

do 30. prosince

AŽ ZVONEČEK ZACINKÁ...

Výstava betlémů a vánoční 

výzdoby 

út–pá 9–12, 13–16, neděle a  svátky 13–16; 

zavřeno 24. a 31. 12.

do 30. 12. 2015

Adriana May-Zábranská 

VŠECHNY BARVY PODZIMU

Výstava fotografi í na výstavní 

chodbě muzea

21. ledna od 17.30 hod.

MUZEJNÍ ČTVRTEK 

Ing. Jiří Jakubec, 

Alena Jakubcová 

MONGOLSKO TAK, 

JAK JSME HO VIDĚLI

Přednáška o třítýdenní cestě 

po Mongolsku s doprovodem 

fotografi í.

Neděle 31. ledna

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

MĚSTEM

od 14 hodin u Staré radnice

Sraz masek ve 13,30 hod. v MěKS Dačice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

25. ledna

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Společné čtení, hraní a tvoření pro 

rodiče s dětmi

Městská knihovna Dačice

11. února

KALEIDOSKOP JANA REJŽKA

Poslechový klubový pořad

Městská knihovna Dačice

KATOLICKÝ DŮM

ne 27. prosince od 15.00 h

AGAPÉ

setkávání všech generací

Host:  Mgr.  Lubomír Krátký  – 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 

STŘEDISKO

22. a 23. prosince

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU

Srdečně Vás zveme na  tradiční 

živý Betlém. Účinkují a pořádají:

DS Tyl + studio Tyláček, sbory ZUŠ 

a MěKS Dačice

začátek v 18.00 hodin, Palackého náměstí

Pá 22. ledna

LONGITAL

Novou sezónu zahájí nepřehléd-

nutelné  slovenské trio Longital. 

Do Dyjice přícházejí Shina a Dano 

Salontay bez obav a ve skvělé 

formě: rozšířeni na power trio 

o skvělého bubeníka a pianistu 

Mariána Slávku a s novým albem 

„A to je všetko?“ 

BEZOBAV Dyjice, Kulturní domek ,  začátek 

20.00 h

Vstupné 100,-, děti zdarma =
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MARTÍNKOV

STUDENÁdokončení ze str. 14

TELČ

POLICE

SLAVONICE

20. prosince

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

zpěv koled u vánočního stromu 

a betlému na návsi

Klub maminek

24. prosince v 19.00 h

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD 

OVCÍ PO OBCI

AKCE

19. prosince v 17.00 a 18.15 h

20. prosince v 14.00 a 15.00 h

ŽIVÝ BETLÉM 

s folklorním souborem 

Podjavořičan 

a Kvítek při DDM Telč

Komponovaný pořad telčských 

folk lorních souborů v ychází 

z biblického příběhu o Ježíškovi, 

je sestavený ze staročeských 

lidových koled, říkadel a  tanců. 

Vystoupí několik desítek účinku-

jících v  autentických kostýmech 

za doprovodu živé hudby.

nádvoří státního zámku

20. prosince v 17.00 hod.

4. adventní koncert

SVĚTLA NEBES JASNĚ SVÍTÍ

Účinkují Pěvecký sbor Smetana 

Telč, sbormistr Milena Kopeč-

ná, žákyně ZUŠ pod vedením 

Mgr. Evy Pavlíkové, Dechový kvin-

tet pod vedením Jaroslava Čajky

kostel Jména Ježíš

21. prosince v 17.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

Základní umělecké školy Telč

sál Základní umělecké školy

24. prosince v 14.00 hod.

KONCERT 

Pěveckého sboru Santini Telč

Domov pro seniory

24. prosince ve 24.00 h

ZPĚV PŘI PŮLNOČNÍ MŠI SV.

Účinkuje Pěvecký sbor Santini Telč

www.santini-telc.cz

kostel sv. Jakuba

Občerstvení nahoře je zajištěno.

Zákaz používání pyrotechniky

31. prosince od 19 hodin

SILVESTROVSKÝ MEJDAN

ROKU 

ve slavonickém kulturáku

hraje Dj Zavik a DJ Wojtas

Kulturní dům Slavonice, pořádá Danny Zavadil

2. ledna od 19 hodin

NOVOROČNÍ KONCERT

účinkuje Schulhof Quartett

Spolkový dům Slavonice, pořádá SR o.p.s.

22. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

hraje skupina Sabrin

výborná myslivecká kuchyně, 

bohatá tombola

Kulturní dům Slavonice, pořádají MS Slavětín

18. prosince 

VÁNOČNÍ KONCERT

Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ ve Stude-

né, orchestr ZUŠ Dačice, Pěvecký 

sbor Smetana Telč

v 17.00 h v jídelně ZŠ

24. prosince 

ŽIVÝ BETLÉM V HORNÍM 

BOLÍKOVĚ

Pořádá divadelní spolek Hildegar-

da Horní Bolíkov, režíruje JUDr. 

Antonín Tunkl

Horní Bolíkov od 13.30 h

26. prosince

ŽIVÝ BETLÉM

Vystoupení dětí z  výuky nábo-

ženství ZŠ pod vedením Mgr. 

Zámostné

od 16.00 h na náměstí

31. prosince

18. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA JAVOŘICI

Novoroční přípitek starostů s tu-

risty ve 12.30 h na vrcholu Javořice

17.–27. prosince

PODHORÁCKÉ VÁNOCE 

v proměnách času 

Na výstavu srdečně zvou Muzeum 

Vysočiny Třebíč – Muzeum řeme-

sel M. Buděj. a  Muzejní spolek 

v M. Buděj. 

Výstava se uskuteční ve  dnech 17.–21. 12. 

v  10–12 a  14–16 hod., 24. 12. v  10–12 hod., 

25.–27. 12. v 14–16 hod. Vernisáž výstavy 16. 

12. v 16.12 hodin. Muzeum řemesel

Pá 18. prosince 

NOT REALLY GENTLEMEN‘S 

TOUR VOL II. 

Druhý ročník společného turné 

kapel AppEND X, Paradoxx, Vzhů-

ru a níž a Find your Destiny. 

Začátek ve 20 hodin. MKS Beseda – sál Budivoj

Ne 20. prosince

IV. ADVENTNÍ KONCERT

Koncert Šohajky, jedné z  nejpo-

pulárnějších dechových hudeb 

v České republice. 

Začátek v 17 hodin. MKS Beseda – velký sál

Čt 24. prosince

19. POHÁDKOVÝ PARK

Pořádá skupina přátel ctících tra-

dici z Mor. Budějovic. Zveme děti 

a mládež do 99 let. 

Začátek v 10 hodin, konec ve 12 hodin. Vchod 

od sv. Anny. Letní kino, park

Čt 24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ

Tradiční troubení z  věže kostela 

sv. Jiljí na  Štědrý večer v  podání 

kvintetu MK. 

Začátek po skončení mše svaté zhruba ve 22.50 

hodin. Věž kostela sv. Jiljí

ne 27. prosince

út 29. prosince

čt  31. prosince 

15 – 18 hod.  

VÝSTAVA MODELŮ 

nejen vlaků. 

V  provozu bude několik kolejišť 

s krajinkou, osvětlením a modely 

vlaků od parních po nejnovější Re-

giospider, mašinka Tomáš a další 

atrakce. Některé kolejiště si mů-

žete sami ovládat. Pouze v neděli 

27. 12.je možné se navíc projet 

výletním vlakem do Jemnice. 

Info na tel.: 777 282 048, www.svd-jzm.cz

Na nádraží ČD Moravské Budějovice. 

Pá 1. ledna

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

2016 

Přivítání Nového roku s předsta-

viteli města Moravské Budějovice 

a  ohňostrojem. Od  18 hodin 

na nám. Míru. Přípitek s sebou.

nám. Míru

St 6. ledna 

ZVONOKOSY

Horácké divadlo Jihlava. Pořádá 

Klub důchodců při MKS Beseda. 

Přihlášky přijímá p. Němcová dne 28. 12. 2015 

od  9 do  10 hodin v  MKS sál Budivoj. Cena 

vstupného 170,- Kč, Doprava zdarma. Odjezd 

v 15 hodin od ZŠ TGM.

Čt 14. ledna

CIRCUS PONORKA

Principál Honza Ponocný je člověk 

s akustickou kytarou a poskládá 

zvuk celé kapely, ve které nechy-

bějí bicí, basa, několik kytarových 

partů a dokonce pěvecký sbor.

Začátek v 19 hodin. MKS BESEDA - sál Budivoj

Út 19. ledna

GRUZIE – NAPŘÍČ 

SVÉRÁZNÝM KAVKAZEM

Pořádá Klub důchodců při MKS 

Beseda. Přednáška Mgr. Pavla 

Svobody, geografa a fotografa 

spojená s promítáním fotografi í. 

Začátek v 16 hodin. MKS BESEDA - sál Budivoj

Pá 22. ledna

HASIČSKÝ PLES

SDH Moravské Budějovice zve 

širokou veřejnost na tradiční 

hasičský ples. 

Začátek ve 20 hodin, hasičárna Tyršova ul.

So 23. ledna

XXII. MATURITNÍ PLES SOS

K tanci a poslechu hraje hudební 

skupina Genetic. Celým večerem 

vás bude provázet moderátor 

Milan Řezníček. Bohatá tombola 

a kvalitní občerstvení zajištěno. 

Vstup pouze ve společenském oděvu. Začátek 

ve 20 hodin v sokolovně.

Ne 24. ledna

DĚTSKÝ KARNEVAL 

S ČABÍKEM

Tanec, zábava, soutěže, tombola. 

Začátek v 15.30 hodin. Vstupné: děti zdarma, 

dospělí 50,- Kč. DDM BUDÍK

So 30. ledna

MATURITNÍ GYMNAZIJNÍ 

PLES

Šerpování maturantů, půlnoční 

překvapení maturitních ročníků. 

Hraje kapela Blue Band. 

Vstup pouze ve společenském oděvu. Začátek 

ve 20 hodin v sokolovně.

Ne 7. února

GRUFF (PL)

...drsné a špinavé blues z Krakowa.

Během koncertu můžete ochut-

nat swingovou parodii, punk, 

bluesovou baladu, disco, reggae, 

country, jazz, funk i těžké heavy 

metalové výstřelky. Kapelu Gruff 

už prověřila i šumperská soutěž 

Blues Aperitiv, kterou suverénně 

vyhráli. 

Začátek v 19 hodin. MKS BESEDA – sál Budivoj

MOR. BUDĚJOVICE

MLADOŇOVICE
22. prosince

VÁNOČNÍ BESÍDKA

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD 

OBCÍ

začátek 19.30 hod.

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

začátek 00.00 hod.

23. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hraje Stonožka

Začátek ve 20.00 h v kulturním domě

13. února

PLES ČESKÉHO 

ČERVENÉHO KŘÍŽE

Hraje Stonožka

Začátek ve 20.00 h v kulturním domě

RADOTICE

29. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ

ve stolním tenise – Memoriál Jana 

Seveldy

10.00 hodin, KD Radotice

LUKOV

U kostela sv. Jana Křtitele v Lukově.

31. prosince

SILVESTROVSKÁ  ZÁBAVA

K tanci a poslechu hraje skupina 

Paradox. 

na Vlachovce

29. ledna v 19 hodin 

VESELÁ TROJKA

Na Vlachovce, pořádá TJ Lukov.

Pá 25. prosince

TANEČNÍ ZÁBAVA 

K tanci a poslechu hraje hudba 

Čertovi švagři

Začátek v 20.00 h v pohostinství v Martínkově

31. PROSINCE

SILVESTR 2015

Hudba: Venhodovi kluci.

V pohostinství u Hany Sýkorové v Martínkově, 

začátek v 20.00 hodin

23. ledna od 20 hodin

HASIČSKÝ PLES

Hraje Malá jemnická. Bohatá 

tombola a občerstvení zajištěno. 

Zvou pořadatelé.

KDOUSOVSKÁ SCHOLA

PROSINCOVÉ KONCERTY 

KDOUSOVSKÉ SCHOLY

19. prosince Uherčice

zámecká kaple v 17.00 h

20. prosince  Zissersdorf 

kostel v 15.00 h

25. prosince  Jemnice 

kostel sv. Stanislava v 17.00 h

27. prosince Kdousov 

kostel sv. Linharta v 15.00 h

Více na www.kdousovskaschola.cz

KOSTNÍKY

Ne 20. prosince v 18.00 h

SETKÁNÍ OBČANŮ 

u Betlému na návsi

20. 1. 2016 

BESEDA 

s PhDr. Martinou Indrovou

Téma Hrady a zámky v ČR

16.00 hodin, zasedací místnost MěÚ v Jemnici

pořádá Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci 

s městem Jemnice

29. ledna

MĚSTSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

BLUE BAND.

Společenský sál KD v Jemnici ve 20.00 hodin

Pořádá město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

6. února ve 20.00 h

27. HASIČSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

Fontána

Společenský sál KD v  Jemnici, pořádá SDH 

Jemnice

13. února

PLES KRÁLOVNY ELIŠKY

Společenský sál KD v Jemnici, zahájení plesu v 

20.00 h, pořádá N.K.N. Jemnice

18. prosince od 16 hodin 

ZVONKOVÝ PRŮVOD

a zpívání pod vánočním stromem

náměstí Míru, pořádá město Slavonice ve spolu-

práci s MŠ Slavonice a VPS Slavonice

23. prosince od 19 hodin

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

náměstí Míru, pořádá Junák Slavonice

27. prosince

ČTENÍ U BABETY

JÁCHYM TOPOL

After party ve sklepě v Institutu, 

DJ Slanecz.  

INSTITUT SLAVONICE (stará škola na náměstí) 

nám. Míru 456

31. prosince

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA UHLIŠTĚ

Slavonická renesanční společnost 

z.s. zve všechny příznivce turistiky 

na tradiční silvestrovský pochod.

Start ze Slavonického náměstí 

9.30 h, ze St.Města p.Landštejnem 

10.00 h, ze Stálkova: 11.00 h.

do 20. prosince

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

A POHLEDNICE

Výstava vánočních přání a  po-

hlednic z  domova i  ze světa 

ze sbírky Vlastimila Smetany. 

Pořádá Paprsek radostného žití 

o.s. ve spolupráci s MKS Beseda. 

Svoji tvorbu bude prezentovat 

i Klub důchodců při MKS Beseda 

a SPCCH. 

Otevřeno po–pá 10–12 a 14–16 hodin, so–ne 

14–16 hodin. Vernisáž 10. 12. v  17 hodin. 

Zámecké konírny

19. prosince od 15 hod

SETKÁNÍ JOSEFEM ZÍMOU

Setkání s legendárním zpěvákem 

a  hercem, součástí vystoupení 

bude vyprávění a zpívání. .

Na Vlachovce, pořádá TJ Lukov

24. prosince ve 20.45 h

ŠTĚDROVEČERNÍ  TROUBENÍ

Štědrovečerní vystoupení Lukov-

ských trubačů.

BEZ ZÁRUKY! 

Kulturní a plesová rubrika je zpracována 

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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TŘEBĚTICE

VOLFÍŘOV

TŘEŠŤ

Programy kin

DAČICE

TANEČNÍ ZÁBAVY

ZÁBAVY SE SKUPINOU 

KALÍŠCI

 19. 12. Lomy

  hasičská taneční zábava

3D Dobrodružný sci-fi  fi lm USA. 

Lucasfi lm a vizionářský režisér J.J. 

Abrams spojili síly, aby vás znovu 

přenesli do  předaleké galaxie.

Český dabing.

8. ledna v 19.00 h

PADESÁTKA

Nová česká komedie z lyžařského 

prostředí.

9. sobota v 17.00 h

S HANDBIKEM MAROKEM 

Premiéra cestopisného f ilmu 

dačického rodáka Jiřího Čelouda

Vstupné dobrovolné

10. neděle v 17.00 h

ALDABRA: 

BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 

3D  Zábavný přírodovědný fi lm v 

českém znění. 

13. středa v 10.00 h

Dopolední projekce: kino nejen pro seniory

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

Česká komedie. 

15. pátek v 19.00 h

S HANDBIKEM MAROKEM

Dobrodružný cestopis.

Vstupné dobrovolné

17. neděle v 19.00 h

MILENCI TĚCH DRUHÝCH

Romantická komedie USA.

České titulky.

20. středa v 19:00 h

Filmový klub: kino náročného diváka

OPUŠTĚNÝ VESMÍR

Český dokumentární fi lm o smrti 

a  umírání a  o  dvou (ne)možnos-

tech posmrtné existence. Účinkují 

J. Grygar, J. Kačer a další.

22. pátek v 19.00 h

LÍDA BAAROVÁ

České životopisné drama.

24. neděle v 19.00 h

 OSM HROZNÝCH

Western USA. Nový fi lm režiséra 

Quentina Tarantina. České titulky.

27. středa v 19.00 h

Akční 

BOD ZLOMU 

3D Akční fi lm Německo, Čína, USA. 

Mladý agent FBI v utajení infl itruje 

zlodějský gang, jehož členové 

si libují v extrémních sportech. 

České titulky.

29. pátek v 18.00 h

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 

ČIPERNÁ JÍZDA

Animovaný fi lm. Český dabing.

31. neděle v 19.00 h

MUZIKÁL 

ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ 

Český hudební fi lm.

19. prosince v 18.00 h

VERNISÁŽ VÝSTAVY 

FOTOGRAFIÍ

V průběhu vernisáže dojde k vy-

hlášení výsledků fotosoutěže. 

Uzávěrka soutěže je 18. 12. 2015. 

Pořádá Fotoklub TJ Sokol Třešť

Sokolský dům

20. prosince 14.30 h

TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉ 

VLOČKY

Pohádka od Ludmily Hoppové.

Sokolský dům

24. prosince

ŽIVÝ BETLÉM

Jako každý rok i  letos si můžete 

odnést domů Betlémské světlo.

Areál před kulturním domem ve 13,00 a 14,00 

hod.

25. prosince

TANEČNÍ ZÁBAVA

Kulturní dům Třešť

26. prosince v 8.:00 h

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ 

TURNAJ

Třetí ročník pro neregistrované 

hráče, šestičlenná družstva (min. 

2 hrající ženy)

Městská sportovní hala Třešť

26. prosince v 16.30 h

VÁNOČNÍ KONCERT

Koncert skupiny Labyrint.

kostel sv. Kateřiny Sienské

3. prosince – 2. února

VÝSTAVA

ŽEBRÁNÍ ZAKÁZÁNO

Výstava z dějin špitálů, chudobin-

ců a domova důchodců v Třešti.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť

7.–23. prosince 2015

JEŽÍŠKOVA POŠTA TŘEŠŤ

Přáníčka otiskneme speciálním 

razítkem a  pošleme Ježíškovi. 

Pro děti je připravena poštov-

ní schránka na  dopisy a  sladká 

odměna.

7.–31. prosince 2015

JEŽÍŠKOVA CESTA MĚSTEM

V centru města je pro děti připra-

veno 10 stanovišť s úkoly. 

5. prosince 14.00 h

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

v Hospodě U Fida 

23. prosince v 19.00 h

KOLEDY U BETLÉMA

náves u kostela

28. prosince v 13.00 h

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ve stolním tenise - děti

kulturní dům

29. prosince v 10.00 h

VÁNOČNÍ TURNAJ

ve stolním tenise - dospělí

kulturní dům

25. prosince v 9.00 hod.

ZPĚV PŘI MŠI SV.

Účinkuje Pěvecký sbor Santini Telč

www.santini-telc.cz

kostel sv. Jakuba

25. prosince –1. ledna

VARHANY NAD BETLÉMEM 

aneb prohlídka betléma s  živou 

hudbou „nebeskou“. Vždy od  14 

do  15 hod. prohlídka kostelního 

betléma s doprovodem živé var-

hanní hudby v  podání mladých 

varhaníků z Telče a okolí.

Hrají:

25. 12. 2015 Martina Janková 

a Jiří Janek

26. 12. 2015 Matěj Boček, Pavel 

Peška a Pavel Salák

28. 12. 2015 Ivana Bočková, Bar-

bora Buláková, Jana Čeloudová 

a Kristýna Floriánová

29. 12. 2015 Martin Vejmelka 

a Veronika Zemanová

30. 12. 2015 Ludmila Nechvátalo-

vá, Eliška Prknová a Adéla Veselá

31. 12. 2015 Anežka Tichá a Ra-

dim Tichý

1. 1. 2016 Martina Janková a Jiří 

Janek

14.00–15.00 hod., kostel Jména Ježíš

26. prosince v 17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT 

Ivany Moravcové

Účinkují Ivana Moravcová (zpěv), 

Eva Pavlíková (klavír), Martin 

Vašata (housle), Jaroslav Šimánek 

(klarinet, saxofon)

sál Základní umělecké školy

27. –30. prosince v 18.00 h

Konírna státního zámku

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

V TELČI

27. 12. Stráníci a Nezmaři

28. 12. Isara a Epydemye

29. 12. Žalman a spol.

30. 12. Pranic a Jarret

27. prosince v 15.00 hod.,

VÁNOČNÍ KONCERT

Jakub Jan Ryba – Druhá česká mše 

půlnoční

Výběr z duchovních děl vánoční 

hudby, naší i  světové sborové 

literatury. Účinkují: Pěvecký sbor 

Santini Telč, sbormistr: Anežka 

Tichá. Po  koncertu jsou všichni 

zváni na malé občerstvení do far-

ního průjezdu.

kostel Jména Ježíš

31. prosince v 24.00 hod.

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÁ 

POLÉVKA

náměstí Zachariáše z Hradce

1. ledna v 16.30 hod.

náměstí Zachariáše z Hradce

SPOLEČNÝ NOVOROČNÍ 

PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ

Dechový kvintet Jaroslava Čajky

8.–10. ledna

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

10. ledna v 15.00 hod.

ROZLOUČENÍ S VÁNOČNÍM 

ČASEM

Účinkují: Pěvecký sbor Smetana 

Telč a hosté

kostel Jména Ježíš

22. ledna

PLES MĚSTA TELČE 

A MIKROREGIONU TELČSKO 

K tanci a poslechu hraje Ma-

rathon Live Band. Předtančení 

Rock and Roll club Elvis Jihlava. 

Nekuřácký ples. Bohatá tombola. 

Občerstvení. 

Slavnostní zahájení ve 20.30 hodin v sokolovně 

v Telči. 

SLAVONICE

So 26. prosince od 20 hod.

SILVESTR NA NEČISTO

Taneční zábava

Hraje Free Band ze Znojma

VÝSTAVY

26. listopadu – 3. ledna 2016

PURE BEAUTY: 

ŠKÁLA / SCALE

Městská galerie Hasičský dům

Výstava obrazů. Součástí výstavy 

jsou i exponáty z Muzea Vysočiny 

Jihlava, pob. Telč.

Výstava je přístupná od pátku do neděle 10.00 

–12.00 hod. a 13.00–16.00 hod.

30. listopadu – 8. ledna 2016

NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ

Výtvarné práce žáků ZUŠ – kresba, 

malba, grafi ka. 

Vstupní síň radnice. Otevřeno podle otevírací 

doby radnice. Pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., 

úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 16.00 hod.

18.–20. prosince

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

ZAHRÁDKÁŘŮ

Výstava je otevřena v pátek 14.00 

- 17.00 hod., v sobotu a v neděli 

8.00 - 17.00 hod.

Dům zahrádkářů

ZASTÁVKA TELČ

Nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež, 

Slavíčkova 387

Klub: po 14–18 hod., út, st, čt 15–19 hod., pá 

13–7 hod., 24. a 25. 12. zavřeno

Téma na prosinec: Bezpečí

22. 12. v 16.00 Turnaj ve stolním 

tenise

29. 12. v  16.00 Riskuj, otázky 

týkající se bezpečnosti

AKTIVITY PRO MAMI@MIMI 

S PETROU LUSTIGOVOU

nám. Zachariáše z  Hradce 4 (budova fary, 

2. patro)

MimiVmami (cvičení pro těhot-

né) - každou středu od 17 hod. 

Další termíny a  info o  aktivitách pro MAMI@

mimi@nemluvňátka@pidilidi@svišti najdete 

na webu, stále se můžete přihlásit. 

KRTEČEK

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi

v bývalém kině, 1. patro

Otevřeno ve  středu a  v  pátek od  9 do  12 

hodin. Příjemné posezení v  herničce, tvořivé 

a pohybové aktivity

KLUB DŮCHODCŮ

v budově polikliniky

Klub nabízí: Vzdělávací kroužek – 

Kroužek ručních prací – Kroužek 

šikovných rukou (vyšívání, palič-

kování) – Pěvecko-dramatický 

kroužek – Biblický kroužek – Tré-

nink paměti – Rekondiční cvičení 

– Pěvecko-dramatický kroužek 

–Turistický kroužek – Více infor-

mací v klubu

SPORTOVNÍ TURNAJE 

A VÍKENDY

18. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ ŽÁKŮ 

VE FLORBALE

15.00 hod., herna stolního tenisu

19. 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

29. prosince

O PŘEBORNÍKA MĚSTA TELČE

vánoční turnaj ve stolním tenise 

neregistrovaných hráčů

13.00 hod., herna stolního tenisu

30. prosince

O PŘEBORNÍKA MĚSTA TELČE

18. pátek v 19.00 h

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

Česká komedie.

20. neděle v 17:00 h

Odpolední projekce pro děti a rodiče

HODNÝ DINOSAURUS

3D animovaný film USA. Český 

dabing.

26. sobota v 19.00 h

27. neděle v 16.00 a 20.00 h

STAR WARS: 

SÍLA SE PROBOUZÍ

FILMOVÝ KLUB SLAVONICE 

zve na promítání do Institutu Slavonice 

pondělí 18.ledna v 19.30 h

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON 

Komedie 2015 B/F/Lux. Bůh exis-

tuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně 

nesnesitelný morous, který nosí 

ponožky do pantofl í a celé dny trá-

ví vymýšlením absurdních zákonů 

a znepříjemňuje lidem život. Je to 

trochu jiný příběh, protože tenhle 

Bůh má kromě syna Ježíše ještě 

manželku a malou dceru.

1. února 2016 v 19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU

Nový český dokument 2016, režie: 

Helena Třeštíková, Jakub Hejna

Jedná se o otevřenou zpověď 

jedné z nejslavnějších českých he-

reček Lídy Baarové, která si svou 

krásou podmanila filmový svět 

i nejobávanější muže své doby.

20.–26. prosince

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Z FOTOSOUTĚŽE

Šestý ročník výstavy fotografií 

spojený se soutěží amatérských 

fotografů.

Každý den od 15.00 do 18.00 hodin.

Sokolský dům Třešť

26. prosince–2. února 2016

BETLÉMSKÁ CESTA

Výstava betlémů v  třešťských 

domácnostech.

Spolek přátel betlémů v Třešti.

28. prosince 17.30 h

HISTORICKÁ TŘEŠŤ V KINĚ

Třetím programem s  novými 

snímky provede Jan Morkus.

Dvě promítání: první od 17.30 hod. 

a druhé od 19.00 hod.

Pořádají Muzejní spolek v  Třešti 

a Město Třešť.

kino Máj

1. ledna v 17.00 h

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ROKU

Novoroční projev starosty měs-

ta, zahájení Tříkrálové sbírky, 

ohňostroj.

náměstí T. G. Masaryka

NOVOROČNÍ MŠE SVATÁ

9,00 hod. kostel sv. Martina v Třešti

17,30 kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti

15. ledna ve 20.00 h

TRADIČNÍ PLES KDU-ČSL

K tanci a poslechu hraje skupina 

Fontána.

Kulturní dům Třešť

22. ledna ve 20.00 h

PLES MĚSTA TŘEŠŤ 

A ZUŠ TŘEŠŤ

Večerem provází Hudba Dvořák.

V průběhu večera se můžete 

těšit na vystoupení tanečního a 

hudebního oboru ZUŠ Třešť, půl-

noční překvapení, plesové štěstí 

a bohaté občerstvení.

Kulturní dům Třešť

29. ledna ve 20.00 h

6. HASIČSKÝ PLES ČENKOV

Ples SDH Čenkov. K tanci a po-

slechu hraje kapela PRESTON. 

Bohatá tombola. 

Kulturní dům v Čenkově

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

31. prosince

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA JAVOŘICI

Pěšky, na  horském kole, na  běž-

kách...

Trasy 15 km i libovolně. Start: libovolně (Řásná, 

Mrákotín, Studená, Telč, Světlá, Jihlávka). Cíl 

na  vrcholu Javořice mezi 12.00 a  15.00 hod., 

slavnostní přípitek ve 12.30 hod.
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30 h, zámek Dačice0 hh ázámekk DDačičice

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

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeePátek 24. 8. 2012, 19.00 h, kostel sv. Vavřinccc

DO-UT-DES – HUDEBNÍ OBĚTINA
Dílo J.S. Bacha a Erika Oña
ensemble arcimboldo, Basel
Řídí: Thilo Hirsch
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Musica: Monteverde, Rossi, Marini
Merula con la compagnia musicale CCCONONONCECECERTRTRTOOO AVAVAVENENENTITITINONONOCONCERTO AVENTINOCONCERTO AVENTINO

Neděle 26. 8. 2012, 19.00 h, kostel sv. Antonínanah, kostel sv. AAAAAntonín h, kostel sv. Antonín,
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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

PPOPOPOPOOŘÁŘÁŘÁŘÁŘÁDADADADA ÍJÍJÍJÍJÍJ ::::
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ZAPOMENUTÉ POKLADY

VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA DAČICKU V 17.–19. STOLETÍ
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-  ČERNOBÍLÉ I BAREVNÉ PUBLIKACE
Pro výrobu vašich publikací vám zajistíme

- grafické řešení sazby i obálky

Výroba brožur a knih
Výroba brožur a knih

OOOOOGGGGGRRRRRAAAAAMMMMM::

Sobota 25. 8. 2012, 20.30000

COMMEDIA NOVA AAAAA
ananebeb vveseselelé é kekejkjkleleníní o lláscee
Libretti e scenario: Notturno NNNNNa
KRASOHLED
MMuMuMuMu isisisisicacacaca:::: MMoMoMoMo tntntntntevevevevererererddededede, RRoRoRoRossssssssiiiii, MMMMMaararar

2015
CIDLINACIDLINAOBEC

kalendar_2015_cidlina.indd   1 15.8.2014   21:35:13

Dobové fotogra  e 
a pohlednice

Da ické album II

Da
ic

ké
 a

lb
um

 II
 —

 D
ob

ov
é 

fo
to

gr
a

 e
 a

 p
oh

le
dn

ic
e

ročník dvanáctýý
Kostel a zámek Kostel sv. Jiljí

Moravské Bud jovice d íve a dnes

Občanské sdružení Krasohled, St
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Čtvrtek 23. 8. 2012, 19999..0
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Hudba slavných autorů 18. sstttoool
A. Vivaldiho a dalších
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Řídí: Mgr. Jakub Kydlíček
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Matěj Mikšíček

Humor a kouzla 
v pohádkách a pověstech 

západní Moravy
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BLÍŽKOVICE 

So 27. února 

OBECNÍ PLES

Hraje Rookies

BUDKOV 

So 9. ledna

ŠKOLNÍ PLES

Hraje Rookies

DĚDICE

9. ledna

1. OBECNÍ PLES

Hraje Genetic

DEŠNÁ

16. ledna ve 20.00 h

„KOŇÁCKÝ“ PLES

Hraje Dring

kulturní dům

DEŠOV

30. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hraje Genetic 

ČESKÝ RUDOLEC

30. ledna

12. HASIČSKÝ PLES

Hraje Univerzál. Výtečné občers-

tvení, bohatá tombola.

Začátek ve 20.00 h v kulturním domě, pořádá 

SDH Český Rudolec

DAČICE

16. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

MěKS Dačice

So 23. ledna od 15.00 h

MAŠKARNÍ BÁL 

NEJEN PRO DĚTI

Odpoledne plné tance, soutěží 

a zábavy. Občerstvení zajištěno.

Katolický dům Dačice

so 30. ledna od 20.00 h

DETEKTIVNÍ PLES

Předtančení, tombola, půlnoční 

překvapení... Hraje kapela  Sto-

nožka. Občerstvení zajištěno.

Předprodej vstupenek: Ladislav Navrátil: 

733 645  208, Ladislav Hejl – Knihkupectví, 

Masarykova 45, Dačice

Katolický dům Dačice

5. února

MATURITNÍ PLES OKTÁVY

Hraje Genetic.

MěKS Dačice

13. února 

HASIČSKÝ PLES

Hraje Fontána.

MěKS Dačice

20. února 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

MěKS Dačice, začátek v 15.00 h

27. února

MĚSTSKÝ TELEVIZNÍ PLES

Jako host vystoupí Heidi Janků

MěKS Dačice

12. března

DOBROČINNÝ 

RYBÁŘSKÝ BÁL

MěKS Dačice

23. dubna

PLES DAČICKÉHO 

ZVONEČKU

MěKS Dačice

HODICE 

27. února 

OBECNÍ PLES

Hraje Genetic

JAKUBOV

9. ledna 

MYSLIVECKÝ PLES 

Hraje skupina CREDIT.

V kulturním domě.

6. února

SPORTOVNÍ PLES

Hrají Kalíšci

JEMNICE

29. ledna

MĚSTSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

BLUE BAND.

Společenský sál KD v Jemnici ve 20.00 hodin

Pořádá město Jemnice, www.mesto-jem-

nice.cz

6. února ve 20.00 h

27. HASIČSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina 

Fontána

Společenský sál KD v  Jemnici, pořádá SDH 

Jemnice

13. února

PLES KRÁLOVNY ELIŠKY

Společenský sál KD v Jemnici, zahájení plesu v 

20.00 h, pořádá N.K.N. Jemnice

KDOUSOV

19. února

OBECNÍ PLES

Hrají Kalíšci

KOJATICE

12. února

HASIČSKÝ PLES

Hrají Kalíšci

KRAHULČÍ

5. února

HORÁCKÝ BÁL

Hrají Kalíšci

26. února

RYBÁŘSKÝ PLES

Hrají Kalíšci

LAŽÍNKY

So 6. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje Rookies

LUKOV

4. března 

11. ŽELEZNIČÁŘSKÝ PLES

Hrají Kalíšci. Srdečně zvou po-

řadatelé

Začátek ve 20.00 h Na Vlachovce

MARTÍNKOV

23. ledna od 20 hodin

HASIČSKÝ PLES

Hraje Malá jemnická. Bohatá 

tombola a občerstvení zajištěno. 

Zvou pořadatelé.

MLADOŇOVICE

23. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hraje Stonožka

Začátek ve 20.00 h v kulturním domě

13. února

PLES ČESKÉHO 

ČERVENÉHO KŘÍŽE

Hraje Stonožka

Začátek ve 20.00 h v kulturním domě

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Pá 22. ledna

HASIČSKÝ PLES

SDH Moravské Budějovice zve 

širokou veřejnost na tradiční 

hasičský ples. 

Začátek ve 20 hodin, hasičárna Tyršova ul.

So 23. ledna

XXII. MATURITNÍ PLES SOŠ

K tanci a poslechu hraje hudební 

skupina Genetic. Celým večerem 

vás bude provázet moderátor 

Milan Řezníček. Bohatá tombola 

a kvalitní občerstvení zajištěno. 

Vstup pouze ve společenském oděvu. Začátek 

ve 20 hodin v sokolovně.

Ne 24. ledna

DĚTSKÝ KARNEVAL 

S ČABÍKEM

Tanec, zábava, soutěže, tombola. 

Začátek v 15.30 hodin. Vstupné: děti zdarma, 

dospělí 50 Kč. DDM BUDÍK

So 30. ledna

MATURITNÍ GYMNAZIJNÍ 

PLES

Šerpování maturantů, půlnoční 

překvapení maturitních ročníků. 

Hraje kapela Blue Band. 

Vstup pouze ve společenském oděvu. Začátek 

ve 20 hodin v sokolovně.

SOKOLOVNA

Pá 12. února

LIDOVÝ PLES

Hraje Credit

MKS Beseda

MRÁKOTÍN

Pá 22. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje Rookies

MYSLETICE

29. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hrají Kalíšci

NOVÉ SYROVICE

22. ledna

OBECNÍ PLES

Hrají Kalíšci

Pá 11. března

BABSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

Hraje Credit

PÁLOVICE

27. února ve 20.00 h

MAŠKARNÍ PLES

Hraje Dring

kulturní dům

RADOTICE

20. února ve 20.00 h

PLES FOTBALISTŮ

Hraje Dring

kulturní dům

SEDLEJOV

30. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hrají Kalíšci

SLAVÍKOVICE

9. ledna v 20.00 hod

II. MYSLIVECKÝ PLES

Hraje Labyrinth. Bohatá zvěřino-

vá a věcná tombola. 

Pořádá Myslivecký spolek Mladoňovice. 

V kulturním domě ve Slavíkovicích, předprodej 

vstupenek v Jednotě v Slavíkovicích.

30. ledna v 20.00 h

VI. OBECNÍ PLES

Hraje STARej BANDa.

V kulturním domě.

SLAVONICE

22. ledna od 19 hodin

MYSLIVECKÝ PLES

Kulturní dům Slavonice

hraje Sabrin, pořádají Myslivci ze Slavětína

13. února

HASIČSKÝ PLES

Hrají Kalíšci

6. OBECNÍ PLES
VE SLAVÍKOVICÍCH

VSTUPNÉ
v p edprodeji 60 K  
- v místní prodejn  potravin
- v ú edních hodinách na OÚ
na míst  70 K Hraje 

STARej BANDa

         30. ledna 2015 od 20:00 h 

                  v kulturním dom  

HODNOTNÁ TOMBOLA! 

PLESOVÁ SEZÓNA NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ

dokončení na str. 20
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SBĚRNA ŘÁDKOVÉ INZERCE 
V JEMNICI! 

Řádkovou inzerci můžete podávat nyní

v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU
Husova č. 2 (podnikatelský inkubátor)

V infocentru je umístěna krabička pro vhození vyplněného kuponu

Nepožadujte prosím po obsluze informace k inzerci, vyplňování kupónu atp.
(Dosavadní sběr do poštovní schránky Knihkupectví Hejl v Jemnici zůstává zatím zachován) 

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

hnědé barvy s  květy a úložným 

prostorem. Dačice, tel.: 728 919 113.

Dva kusy nábytku skříň 

šatní a knihovna (možno i peři-

ňák). Přední část leštěný ořech. 

Cena dohodou. Tel.: 728 019 113.

2 otáč. koženk. křesla 

po 400 Kč; kompl. dig. satelit 

– 700; el. palačinkovač – namá-

čecí – nový – 400+ plyn. kamna 

na vel. bombu – 2.500 Kč. Tel.: 

724 870 302.

Stolek pod televizi otáčecí, 

pevný, 1.000 Kč, konferenční 

stolek, 130 cm, pevný 500 Kč, 

foto možno zaslat e-mailem. Tel.: 

776 263 521.

Psací stůl 100 x 49 x 74 cm, 

polici a televizní stolek na koleč-

kách, vše v  barvě olše medové. 

Cena dohodou. Tel.: 723 737 781.

Manželskou postel 

s  velkým úložným prostorem, 

cena 1.200 Kč. Tel.: 721 745 757.

Starší ložnici kompletní, 

2 skříně + postel atd. Tel.: 605 400 

479.

PŘÍSTROJE PRO 

DOMÁCNOST
Plnoautomatický kávovar 

Saeko, nový, ještě zabalený, mletí 

jak zrnkové, tak lze i mletou kávu, 

pěnovač mléka. Tel.: 607 929 229.

Pračku Elektrolux EWF 

10149 W 85 x 60 x 60 za 2.000 Kč. 

Tel.: 602 322 725.

Pračku automatickou 

Indesit v  dobrém stavu, 500 Kč. 

Kombinovaný sporák 500 Kč. Te-

levize + set top box 500 Kč. Tel.: 

607 103 695.

SPORÁKY A TOPIDLA
Sporák elektrický za 1.000 Kč 

Amica. Deset tabulí překližky 120 

x 120. Tel:: 702 480 912.

Krbová kamna, v. 98, š. 62, 

boky šedé dlaždice, výkon 9 kW, 

pův. cena 16.000, nyní 5.800 Kč. 

Tel.: 774 033 252.

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Pásovou brusku na dřevo, 

velkou, cena dohodou. Tel:: 731 

037 722.

Aku šroubovák 12 V, LI, 

2 rychlostní + svítilnu LED, nabí-

ječka, 2 x aku (100%), kufr, velmi 

málo používaný, záruka 6 měs., 

cena 900 Kč. Tel.: 723 643 350.

Strojní svěrák; kolečka; 

akvárium; satelit; prošívané deky, 

polštář; prošívaný kabát; lavici 

čalouněnou; pilu krajsku s poda-

vačem. Tel.: 775 221 618.

PRO ZAHRÁDKÁŘE 

A ZEMĚDĚLCE
Větší ruční plechový mlýnek 

ručně dělaný vhodný na mletí va-

PRODEJ

POČÍTAČE
Počítač. sestavu, ideální 

pro začátečníka. S  LCD monito-

rem, 900 Kč, velkou televizi Sony 

Trinitron, obr. 80 cm, 400 Kč. Tel.: 

608 061 164.

Notebook Acer, 15, 6, 

Wi-Fi, 250 GB, vysavač ETA Ba-

ggin 200 W, minivěž Sony, DC, 

MP3, tuner, 2 x bedny, vše levně, 

Dačice. Tel.: 720 690 840.

Tiskárnu Lexmark E 120 

laser – černá, nový opt. válec, 

toner 50% + 1 originál, celý pro 

2.000 str., jako nová, ovl. na CD, 

4 roky. Dačice 1.7000 Kč. Tel.: 

602 790 965.

SPORTOVNÍ POTŘEBY
Sjezdové lyže 195 cm, 

včetně vázání Salomon, zahrad-

ní kolečko, hliníková korba, gril, 

soudek, levně. Tel.: 728 255 291.

VĚCI PRO DĚTI
Nenáročné mamince pytel 

hraček, vše zachovalé. Většina 

po holčičkách. Cena dle dohody. 

Spěchá. Tel.: 722 031 741.

NÁBYTEK
Obývací stěnu – 6 ks 

volně sestavitelných skříněk. 

1.500 Kč, tmavé dřevo. Foto po-

šlu. E-mail: svotextil@seznam.cz. 

Tel.: 607 286 430.

Rozkládací gauč mikroplyš 

TELČ

22. ledna

PLES MĚSTA TELČE 

A MIKROREGIONU TELČSKO 

K tanci a poslechu hraje Ma-

rathon Live Band. Předtančení 

Rock and Roll club Elvis Jihlava. 

Nekuřácký ples. Bohatá tombola. 

Občerstvení. 

Slavnostní zahájení ve 20.30 hodin v sokolovně 

v Telči. 

TŘEBELOVICE

16. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hrají ROOKIES

V kulturním domě

23. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje KLAXON

V kulturním domě

20. února

SPORTOVNÍ PLES

Hraje CREDIT

V kulturním domě

12. března

OBECNÍ PLES

Hraje GENETIC

V kulturním domě

TŘEBĚTICE

16. leden 

MYSLIVECKÝ PLES 

S KALÍŠKY

v KD ve 20°°hod

So 30.ledna

HASIČSKÝ PLES 

KD ve 20°°hod

TŘEŠŤ

15. ledna ve 20.00 h

TRADIČNÍ PLES KDU-ČSL

K tanci a poslechu hraje skupina 

Fontána.

Kulturní dům Třešť

22. ledna ve 20.00 h

PLES MĚSTA TŘEŠŤ 

A ZUŠ TŘEŠŤ

Večerem provází Hudba Dvořák.

V průběhu večera se můžete 

těšit na vystoupení tanečního a 

hudebního oboru ZUŠ Třešť, půl-

noční překvapení, plesové štěstí 

a bohaté občerstvení.

Kulturní dům Třešť

29. ledna ve 20.00 h

6. HASIČSKÝ PLES ČENKOV

Ples SDH Čenkov. K tanci a po-

slechu hraje kapela PRESTON. 

Bohatá tombola. 

Kulturní dům v Čenkově

UHERČICE

Pá 29. ledna

OBECNÍ PLES

Hraje Credit

VESCE

20. února

HASIČSKÝ PLES

Hrají Kalíšci

VNOROVICE

9. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hrají Kalíšci

VOLFÍŘOV 

Pátek 19. února

XX. VOLFÍŘOVSKÝ PLES

Hraje KLARET

Začátek ve 20 hodin

VRATĚNÍN

23. ledna

7. REPREZENTAČNÍ PLES 

1. FC JEMNICKO

Hraje Dring

Začátek ve 20.00 h v kulturním domě

ŽELETAVA

16. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje Genetic

So 23. ledna

SPORTOVNÍ PLES

Hraje Credit

PLESY SE SKUPINOU CREDIT

So 9. ledna

Jakubov – Myslivecký ples 

Pá 22. ledna

Dačice – Maturitní ples gymnázia 

So 23. ledna

Želetava – Sportovní ples 

Pá 29. ledna

Uherčice – Obecní ples 

Pá 12. února

Mor. Budějovice – Beseda Lidový 

ples 

So 13. února

Zblovice – Chalupářský ples 

So 20. února

Třebelovice – Sportovní ples 

Pá 11. března

Nové Syrovice – Babský maškarní 

bál 

PLESY SE SKUPINOU 

GENETIC

9. ledna

Dědice – 1. obecní ples

16. ledna

Želetava – myslivecký ples

23. ledna

Moravské Budějovice – maturitní 

ples SOŠ

30. ledna

Dešov – hasičský ples

5. února

Dačice ( MěKS) – maturitní ples 

Gymnázia Dačice

27. února

Hodice – obecní ples

12. března

Třebelovice – obecní ples

PLESY SE SKUPINOU KALÍŠCI

9. ledna

Vnorovice – Myslivecký ples

16. ledna

Třebětice – Myslivecký ples

22. ledna

Nové Syrovice – Obecní ples

29. ledna

Mysletice – Myslivecký ples

30. ledna

Sedlejov – Myslivecký ples

5. února

Krahulčí – Horácký bál

6. února 

Jakubov – Sportovní ples

12. února

Kojatice – Hasičský ples

13. února

Slavonice – Hasičský ples

19. února

Kdousov – Obecní ples

20. února

Vesce – Hasičský ples

26. února

Krahulčí – Rybářský ples

4. března

Lukov – Železničářský a sokolský 

ples

12. března

Popelín – Sportovní ples

PLESY SE SKUPINOU 

ROOKIES

So 9. ledna

Budkov – Školní ples

So 16. ledna

Třebelovice – hasičský ples

Pá 22. ledna

Mrákotín – myslivecký ples

So 6. února

Lažínky – hasičský ples

So 27. února

Blížkovice – obecní ples

PLESOVÁ SEZÓNA NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
dokončení ze str. 19

FOFR PŮJČKY 
VŠEM 

Registr neřešíme. 
Tel.: 602 828 237

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

PRONAJMU OBCHODNÍ 

MÍSTNOSTI, 4 výlohy. 

Prodejna 58 m2, sklad 65 m2.

Dačice, Göthova 64. 

Info. v bufetu.Tel.: 602 978 129

PRODÁM 

VYKRMENÉ PRASE 
na zabití. Cena dohodou.

Tel.: 607 634 183

Pro restauraci v Drosendorfu 
PŘIJMU SERVÍRKU. 

Prac. doba 3-4 dny v týdnu. 

Tel.: 721 621 552

KOUPÍME 
ORNOU PŮDU
PLATBA PŘI PODPISU 

SMLOUVY

cena až 25 Kč/m2

Tel.: 602 223 027

KELLNERIN 
gesucht für 

SCHLOSSSTÜBERL 

HANDL 
in Dobersberg.

Tel. 
+4328432267
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DAČICE: Knih ku pec tví L. Hejla, Elektro Bubeník 

JEMNICE: Turistické informační centrum, Husova 2

TELČ: Drogerie – Zdravá výživa ROZMARÝNA, nám. Zachariáše z Hradce 58

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

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!

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

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.

VZPOMÍNKA, BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ 

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).

ADRESA PRO KORESPONDENCI A SÍDLO FIRMY: Hana Kalábová, Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice. 

Tel.: 602 767 954. E-mail: jarmark.noviny@centrum.cz. Webové stránky: www.jarmark-noviny.cz

JARMARK®. Informační a reklamní noviny. Vychází jednou měsíčně. Vydává Hana Kalábová, Slavíkovice. Registrační číslo R113 

10018 98. ADRESA REDAKCE NOVIN: Palackého nám. 28/I, 380 01 Dačice. Tiskne MAFRA, a. s., tiskárna Olomouc. Číslo 1/2016 vyšlo 

21. prosince 2015. 

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 22. ledna 2016 ve 12.00 hod.

zde odstřihněte

zde odstřihněte

Označte 

rubriku: 
 Prodej

 Koupě

 Auto-moto

 Byty nemovitosti

 Zvířectvo

 Za měst ná ní  Různé 

 Seznámení(jen „hledám práci“)

2/2016
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

Zubní pohotovost 
v obvodu nemocnice Třebíč 

vždy so, ne, svátek: 9.00–12.00 h
Rozpisy služeb vyvěšeny před vstupy do  zubních 

ambulancí, v  infocentru Nemocnice Třebíč (tel. 

568 809 111), na webech stomatologické 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  svátcích, 
ve všední dny 17–7 h:
Úrazová nemocnice v Brně, 

Ponávka 6 (tel. 545 538 421)

DAČICE
pohotovostní služby – zubní ordinace

Prosinec 2014
19.12. – 20.12. MUDr. Matoušková

(Nemocnice Dačice) tel.: 384 358 291

24.12. – 25.12. MUDr. Lacinová

(Nemocnice Dačice) tel.: 384 358 294

26.12. – 27.12. MUDr. Musilová

(Na Příkopech) tel.: 384 420 638

31.12. – 1.1.2016 MUDr. Marková

(TRW – DAS) tel.: 384 456 215

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

řených brambor. Tel.: 736 161 700.

Pluh 3 radličný, smyk 

nesený, králíky, auto Opel Astra 

1,70, brusku stojanovou, píst + 

válec výbrus. Koupím podmít. 

disky. Tel.: 605 379 247.

OSTATNÍ
Zateplenou psí boudu 

130 x 90 cm. Cena 2.200 Kč. Jem-

nice. Tel.: 605 785 687.

KOUPĚ
Vinylové desky LP,SP: 

Rock, Metal, Disco, Pop, Gott, Ma-

tuška, Olmerová, atd. Nabídněte. 

Tel.: 774 998 389

Dám 500 Kč za starou 

tříhrannou plechovku od oleje 

s  nápisem Shell, Aeroshell, Mo-

biloil a jiné. Staré smalt. cedule. 

Tel.: 704 171 076.

AUTOMOBILY
PRODÁM
El. kolo Easy Bike jako nové, 

záruka, 14 tis. Kč. Tel.: 775 636 074.

4 ks pneu na os. vůz, zn. 

Continental Premium Contact 5, 

rozměry 05, RR, F 16, dezén hl. 7 

mm, po jedné sezóně, cena 2.500 

Kč. Tel.: 603 290 237.

KOUPĚ
Zetor 3011 až 7211 

ve slušném stavu, SPZ není pod-

mínka, platba dle stavu, v  hoto-

vosti, nehledám leštěnku. Slušné 

jedn. Tel:: 736 646 198.

BYTY & 

NEMOVITOSTI

PRODÁM
Byt 2+1 v Dačicích, ihned 

k nastěhování. Tel.: 728 511 885.

Atypický byt v OV, 

Slavonice, 1. patro, 3 x kk po re-

konstr. oken a koup., 2 lodžie, 

sklep, kůlna, půda. Obyt. plocha 

cca 55 m2. Tel.: 606 507 149.

Prodám – pronajmu byt 

2+1 ve Starém městě pod Land-

št. Zateplená bytovka, při pro-

nájmu komplet vybavený. Tel.: 

602 824 679.

KOUPĚ
Les nejen k těžbě, 

ale i k dalšímu lesnímu hospo-

daření. Cena dle množství dřeva 

a stáří porostu. Tel.: 606 792 815.

PRONÁJMY
Poskytnu k pronájmu 

zařízený byt 2+1 v  Jemnici. Tel.: 

728 702 619.

Nabízím pronájem 

samostatného pokoje v RD v Tel-

či, vlastní koupelna + WC, cena 

4.500 Kč. Tel.: 775 219 361. 

Pronajmu dlouhodobě 

garáž v Dačicích na Peráčku, vol-

ná ihned. Tel.: 606 731 398.

ZVÍŘECTVO 

PRODÁM
Králíky, kohouty araukany, 

násadová vajíčka araukany. Tel.: 

728 775 676.

RŮZNÉ

Hledám mladé, nadějné 

kameramany, střihače pro poten-

cionální spolupráci. Ozvěte se na 

tel.: 775 030 186

Kdo by daroval různé 

skříňky se zásuvkami nebo dvíř-

kami. Mám prázdný byt. Mikro-

vlnku. Tel.: 732 244 579.

SEZNÁMENÍ

Muž 49 hl. ženu pro trval. 

vztah. Jsem romantik, věrný, 

prac. Mám rád přírodu, zvířátka. 

Samota je zlá. Ozvi se. Vánoce 

spolu. Tel.: 607 236 887. 
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Prodejní doba:  po - pá  9 - 17 hod.

DĚTSKÉ POKOJE

OBÝVACÍ POKOJE

JÍDELNY

KANCELÁŘE

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

GRAFICKÉ 
NÁVRHY ve 3D 
pro Vás 
navrhneme 
a zpracujeme 
ZDARMA

www.kuchyne-karasek.cz

KARÁSEK LUBOŠ – VÝROBA NÁBYTKU

PROVOZOVNA: Budějovická 1014

(objekt bývalého autoparku) JEMNICE

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

vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz

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

lamino s ABS 

vysoký lesk 

foliované 

masivníPR
OV

ED
EN

Í: 

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

KUCHY SKÁ STUDIA

VÝROBA KUCHYNÍ

VÝROBA A PRODEJ 

fóliovaných 
dví ek

V ETN  DODÁNÍ SPOT EBI

D kujeme zákazník m 

za p íze  a p ejeme všem 

klidné a spokojené 

svátky váno ní, 

št stí a pohodu 

v nastávajícím 

roce 2016
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VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

GARÁŽOVÁ VRATA

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ ...

STŘEŠNÍ OKNA

STAVEBNÍ POUZDRA

tel.:  776 697 180

tel./fax:  384 420 140

OKNA, DVEŘE

e-mail.: info@oknabastl.cz

 info@klicvasehobydleni.cz

www.oknabastl.cz

ZATEPLENÍ FASÁD

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

Poznáš rozdíl

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 2016 

Vážení zákazníci,



24 1/16tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

NÁBYTEK

DVEŘE, SCHODY, OKNA

KUCHYNĚ NA MÍRU a další

cenová nabídka zdarma               jsme plátci DPH

Bártů Karel 

  606 690 034

karelbartu@seznam.cz 

Bitala Václav 

  721 863 809

v.b.tesarstvi@seznam.cz

Špička Pavel 
  728 881 727

truhlarstvispicka@seznam.cz

TESAŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

STŘEŠNÍ OKNA, PŮDNÍ VESTAVBY

DŘEVOSTAVBY

NAVŠTIVTE NAŠE 
INTERNETOVÉ STRÁNKY 

www.strechykomplet.cz

Kompletní truhlářské práceKompletní truhlářské práce

Deutschar Petr 

   606 193 114

VESELÉ 
VÁNOCE

Ak ní cena:

B ná cena: 9.390 K

Ak ní cena:

15.690
B ná cena: 16.950 K

 

Ak ní cena:

15.990 /
B ná cena: 17.590 / 18.990 K

Ak ní cena:

11.450
B ná cena: 12.290 K

Husqvarna 435
Výkonná pila pro všestranné domácí pou tí. 
Snadno se ovládá a startuje. Vybavena moto-
rem X-Torq®.
Výkon 1,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 4,2 kg.

Husqvarna 545
Pila pro náro né práce v 
údr ou zelen  pro zru né majitele pozemk . Pila má ergonomický 
design, silný motor s technologií X-Torq®.
Výkon 2,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,9 kg.

Husqvarna 550 XP®(G)
Pila je ur ena pro profesionální pé i o stromy a zkušené u ivatele. 
Moderní design a ada inovativních ešení zajistí efektivní a pohodlné 
ovládání. Unikátní motor s technologií X-Torq®.  
Ve variant vybavena vyh ívanými rukoje mi.
Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,9/5,1 kg.

. 

 
  -

 
  

Husqvarna 450
Univerzální farmá ská pila. Funk ní design, 
motor X-Torq®, systém snadného startování 
SmartStart®. 
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 4,9 kg.

Ochranná Classic
Ochranná p ilba vybavená pro
práci v lese nebo na zahrad .

p ilba

Ak ní cena:

 

  

Otevřeno: 

po - pá  7.30 - 12.00   13.00 - 17.00

so  8.00 - 11.00

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

JACKWERTH Masarykova 99,  TEL  

AKCE

a rolety
w

w
w

.lo
m

ax
-t

el
c.

cz

vrata - ploty - brány - stínící technika

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

Svatoanenská 125, 588 56 TelčTel.: 602 760 545
Vzorkovna: 14.00 - 17.00 hod.

Přejeme Vám příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti 
v novém roce

předokenní rolety
venkovní žaluzie 
vchodové dveře
žaluzie, roletky, sítě
markýzy
ploty a brány

Přejeme Vám 
příjemné a spokojené 

svátky vánoční, zdraví, 
štěstí a pohodu 

v roce 2016

c

JARMARK

reklamní noviny a vydavatelství 

Spokojené prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí v novém roce 

Vám přejí 

Hana a Jaroslav Kalábovi


