
Dačice, Jemnice, M. Budějovice, 
Slavonice, Studená, Telč, 

Želetava a okolí

REKLAMNÍ A  INFORMAČNÍ NOVINY  –  LEDEN 2021  –  ROČNÍK XXVII

roznášeno 
do domácností  
ve 180 obcích 

jihozápadní Moravy

21.450 ks 1/21

jarmark

98x32 az 150tis.indd   1 24.11.2020   16:26

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

Vladimír Kyprý, Vladimír Kyprý, BUDÍŠKOVICEBUDÍŠKOVICE 14 14

tel. 602 131 613, 384 384 008                          www. vcelarstvi-kypry.cz

Přeji Vám 

šťastné Vánoce, pevné zdraví,

pracovní i osobní úspěchy 

v novém roce 2021.

Vladimír Kyprý

š

UHELNÉ SKLADY  DAČICE

telefon: 384 420 257, 384 420 258

D kujeme Vám za p íze  
a p ejeme Vám 

spokojené váno ní svátky, 
hodn  zdraví, št stí 

a úsp ch  
v novém roce 

2021

D k

spok
h

Ing. Zbyněk Daňhel, Budíškovice 8 
PILA BUDÍŠKOVICE, Karel Daňhel a otec

tel. 384 495 128              

Děkujeme a ceníme si Vaší přízně a důvěry, 

kterou našim službám devětadvacet roků v Budíškovicích dáváte .

Vážíme si Vašeho rozhodnutí pro přístroje značky STIHL, 

představující špičku v kvalitě, výkonu a životnosti.

Značku, která je stále dlouhodobou investicí, jež neznehodnocuje Vaše úspory. 

Přejeme Vašim rodinám 

především pevné zdraví 

a smysl pro rozlišení 

dobrého od špatného 

pro udržitelnou budoucnost 

všech dětí.

  

P eji Vám 
krásné váno ní svátky, 
zdraví a rodinné št stí 

v novém roce 
2021.

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

Kontakt: 733 670 166, 734 435 207

POSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ I SOCIÁLNÍ SLUŽBY 24HODIN 7 DNÍ V TÝDNU

NABÍZÍ POMOC S PÉČÍ O TĚŽCE NEMOCNÉ PACIENTY, 
o které rodina nebo jejich blízcí chtějí pečovat 

v domácím prostředí.

Obchod Nové Syrovice 104 
736 631 532, 736 631 533

PO  PÁ   812; 1317     Prosím volejte předem

PRODEJ: 

Josef Janoušek      
  736 631 532

P ejeme Vám 
o váno ních svátcích 

mnoho št stí a radosti. 

Zdraví, osobní i pracovní úsp chy 
v novém roce 2021

Janouškovi

MATRACE
MANŽELSKÉ POSTELE , POVLEČENÍ



2 1/21tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

PO EZ D EVA MOBILNÍ PO EZ D EVA MOBILNÍ 
PÁSOVOU PILOUPÁSOVOU PILOU

 pořez přímo u Vás v lese na agregát 

 či doma na přípojku 380 V

 prkna, trámy, hranoly, latě, krovy…

 odpadnou náklady převozu na pilu

 délka řezu až 8,8 m, průměr až 115 cm

 vysoká přesnost a  výtěžnost díky 

 novým technologiím

Martin Křivánek

Hříšice 2, Dačice, 380 01

Tel. pro objednávky : 

606 511 507

www.pilakrivanek.cz

E-mail:

pila.krivanek@gmail.com

Tel. 603 232 884MAREK RAKUŠAN
Mladoňovice

e-mail: wood.rakusan@volny.cz
www.woodrakusan.cz

  PALIVOVÉHO ŠTÍPANÉHO DŘEVA
TRUHLÁŘSKÉHO A STAVEBNÍHO ŘEZIVA
PALUBKY, TERASOVÁ PRKNA A JINÉ..
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (HOBLOVÁNÍ, BROUŠENÍ...)

PRODEJ

 

POŘEZ KULATINY
na pásové pile o do 1 m.

Přijmeme zaměstnance do výroby

SLEVA 
na prodej 
měkkého 

palivového 
dřeva

VYKOUPÍME KULATINU ČERSTVÉHO KŮROVCE (SMRK)

Miroslav STEJSKAL - STELA

ÚVOZ 956, JEMNICE

e-mail:  stela2.jemnice@seznam.cz

 lenka.stejskal@centrum.cz

Miroslav STEJSKAL - STELA

stavebninystavebniny
                     VST ÍCNOST
ODPOV DNOST
                       EXISTENCE
  PROFESIONALITA
            JISTOTA

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

ROZVOZ PO JEMNICI ZDARMA

ZAJIŠŤUJEME DODÁVKY MATERIÁLŮ 
vč. skládání hydraulickou rukou 

do vzdálenosti 10 m.

tel.: 731 610 305

Provádíme kalkulace dle požadavků zákazníka ZDARMA

ZBOŽÍ, KTERÉ NENÍ SKLA DEM, ZAJIŠŤUJEME DO 3 DNŮ

VÝPRODEJVÝPRODEJ
1 -  50 Kč/ks

STŘEŠNÍ TAŠKY + HŘEBENÁČE, ODBOČKY, 

KOLENA, DLAŽBY, STŘÍŠKY, MIAKA, BŘI-

ZOLITY, CIHLY BROUŠENÉ, WEBER NIVELIT, 

LEPIDLA, OMÍTKY, SOUDAKRAT DISPERZE, 

PŘÍSADA provzdušňovací, PALISÁDY, TMELY, 

SILIKONY, ŠAMOTOVÉ VLOŽKY, CIHLA BÍLÁ, 

STŘÍŠKY, ŠTÍPANÉ TVÁRNICE, SVAHOVKY, 

CIHLA LÍCOVÁ, VATA ROCKWOOL, RUKAVICE 

PRACOVNÍ, SÁDROKARTON, YTONG 10 cm, 

DISPERZE koncentrovaná BD21/5kg, ETER-

NIT 40x40, PLETIVO RABICOVÉ, VĚNCOV-

KA BETONOVÁ, SÁDRA sádrokarton, PZD 

149/29/9, PZD 179/29/9, VLÁKNO výztužné 

do betonu 150 g, KOMÍNOVÉ TVÁRNICE, 

KRYCÍ DESKA

DO NAŠEHO KOLEKTIVU 

HLEDÁME SKLADNÍKA 
Řidičský průkaz skupiny C výhodou. 

Nabízíme HPP.  

Požadujeme dobrou pracovní morálku, 

fl exibilitu a bezúhonnost.

Strukturovaný životopis zasílejte 

na e-mail:stela.jemnice@seznam.cz 

Kontakt:  605 231 990

P ejeme Vám krásné prožití váno ních svátk
a radostné vítání nového roku.

A  Vás po celý rok 2021 
provází jen samé dobré zprávy
a jste úsp šní ve svém profesním 
i soukromém život .

P ipojujeme pod kování 
za Vaši d v ru 
a dobrou spolupráci.

Š ASTNÝ NOVÝ ROK!

Kolektiv stavebnin 
STELA  

PROVOZNÍ DOBA:  
OTEVŘENO DO 19. 12. 2020

od 21.12. 2020 do 5.1. 2021  

ZAVŘENO – INVENTURA

PROVOZ OPĚT ZAHÁJEN  6. 1. 2021

p átelské pojišt ní pro nep átelské situace
 

Křížova 171,   Telč,   588 56       tel: 567 243 522       www.kkmakler.cz
Otevírací doba:      PO, ST 8:00–18:00        ÚT, ČT 8:00–16:00 

PÁ dohodou        polední pauza 11:15–12:15
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VÝROBCE CELODŘEVĚNÝCH,
KOMBINOVANÝCH A KOVOVÝCH SCHODIŠŤ

SWN Moravia,  s. r. o.
se sídlem v Mladoňovicích

PŘIJME DO SVÉHO TÝMU

Nabízíme zajímavé fi nanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody 

stabilní české společnosti s více jak dvacetiletou tradicí.

KONTAKT:

Markéta Jirků jirku@swn.cz tel.: 774 660 588

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO MONTÁŽÍ
 – praxe ve stavebnictví vítána

 – alespoň částečná znalost německého jazyka vítána

MONTÁŽNÍKA
 – jednodenní tuzemské a zahraniční montáže 

LAKÝRNÍKA 
 – do kovovýroby a dřevovýroby

PODLAHÁŘSTVÍ
POKLÁDKA A PRODEJ  VINYLOVÝCH 
PODLAH, PVC A KOBERCŮ

POKLÁDKA LAMINÁTOVÝCH 

A DŘEVĚNÝCH PLO VOU CÍCH PODLAH

RENOVACE ROZESCHLÝCH NEBO POVRCHOVĚ 
POŠKOZENÝCH DŘE VĚ NÝCH A PARKETOVÝCH PODLAH

Miloš Novotný, Dlouhá 455/V, DAČICE                

tel.: 384 423 043, 602 372 931

ŽALUZIE
DO VŠECH TYPŮ OKEN
PLISSÉ A STŘEŠNÍ ROLETKY

VELMI ODOLNÉ, 

     TVAROVĚ STÁLÉ A VYSOCE 

VODĚODOLNÉ VINYLOVÉ PODLAHY.

NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY 

s ještě vyšší odolností proti skvrnám 

a  poškrábání.

- záruka až 25 let.

VELKÉ MNOŽSTVÍ DEKORŮ

 TVAR
Nově:Nově:

DOPRAVA ZDARMA

VENKOVNÍ MARKÝZY

GARÁŽOVÁ VRATA

VENKOVNÍ ROLETY
PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

Na vybrané 

druhy koberců, 

PVC a laminátových 

podlah sleva 

až 20%.
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SÍTĚ PROTI HMYZU

Děkujeme 

našim zákazníkům 

za projevenou přízeň 

a důvěru. 

Všem přejeme krásné 

vánoční svátky 

a do nového roku 2021 hodně 

zdraví, úspěchů a spokojenosti.

M

DOPRAVVVVVVVVVVA ZDARMA

z

KOUPELNOVÉ STUDIO
Krátká 159
tel.: 384 420 384, 720 995 494
www.obkladacstvi-kriz.czDAČICE

Příjemné prožití svátků vánočních, 

do nového roku 2021 především pevné zdraví a mnoho úspěchů 

jak v profesním, tak i osobním životě.

Z celého srdce přeje

kolektiv koupelnového studia 

Kříž Dačice

D KUJEME 
NAŠIM ZÁKAZNÍK M 

ZA P ÍZE  
V ROCE 2020

A P EJEME VŠEM HODN  
ZDRAVÍ A ŠT STÍ 
V ROCE 2021.

CYKLOSPORT U ÁP
SLAVONICE

ZD Budkov  hledá

Pracovníka do dílen 
a rostlinné výroby

Podmínky:     vyučen opravářem zemědělských strojů
 řidičský průkaz skupiny T 

 NÁSTUP MOŽNÝ OD 1. 3. 2021

Volejte: 602 733 487

Dojičku 
pro provoz ŽV Budkov

Podmínky:     znalost práce se skotem
 spolehlivost a svědomitost

 NÁSTUP MOŽNÝ PO DOHODĚ 
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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

ČALOUNICTVÍ
Krivenský Josef, Polní 740

 opravy nábytku  opravy autose-

daček  výroba autoplachet 

a veškeré opra vy

JEMNICE           mob.: 776 00 92 39

e-mail: pepa.krivensky@seznam.cz

Vážení zákazníci, 
přejeme Vám pohodové 
prožití vánočních svátků 

a hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů 

v nadcházejícím roce.
Jaroslav ŠEDA 

nám. Republiky 30, DAČICE

Tel.: 723 926 573

Jaroslav.seda@Quick.cz

do všech typů oken

Žaluzie

tel. 704 214 136  
539 030 393,  603 818 346

po, út, čt, pá 7 - 15 hod.; st 7 - 16 hod.     email: sklenarstvipokorny@centrum.cz

SKLO POKORNÝ

D EVO POKORNÝ

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ SKLA
ZASKLÍVÁNÍ, RÁMOVÁNÍ, PASPARTY
POLYKARBONÁT A SKLOLAMINÁT PRO VAŠI STŘECHU

mob: 734 305 474
tel: 539 030 393

po-pa  7 - 16 hod.                                                                        email:  drevona@email.cz

RYCHLOST A PŘESNOST JE SAMOZŘEJMOSTÍ…

PŘESNĚ NAŘEŽEME
trámy, fošny, prkna, latě…

navrhneme Vám optimální schéma pořezu

max. délka kmene 9 m a průměr 1 m

prořez jen 2,5 mm!

nařezané řezivo Vám na přání dovezeme 

SNADNO OHOBLUJEME 
vše co nařežeme a to za výhodnou cenu

délka a tloušťka bez omezení

max. šířka 80 cm

Hoblujeme na čtyřstranné frézce SCM
nejvyšší třídy se šesti frézovacími vřeteny

LEHCE VYROBÍME
RD, dřevostavby, pergoly, altány 

 a stání pro auta

obkladová a terasová prkna

selské podlahy

vnitřní dveře

dřevěná okna a dveře EURO78

plotovky a dřevěné lišty 

nábytek a kuchyně na míru

ZDARMA PORADÍME 
s plány, postupy a realizací

PROMĚNÍME VAŠE ŘEZIVO V KVALITNÍ PRODUKT

Slavonická 324, 675 31 JEMNICE

Vážení zákazníci, 
d kujeme Vám za p íze  

a p ejeme Vám radostné svátky váno ní, 
hodn  zdraví, št stí a spokojenosti 

v novém roce 
2021.

POŘEZ DŘEVA U VÁS

Pavel 
Kadlec
DAČICE
Tel.: 602 486 096

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

Příjemné prožití vánočních svátků

a mnoho úspěchů v novém 

roce 2021. 

Děkuji 

za Vaši důvěru.ěru.

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

Provádíme veškeré zednické práce:

Zaměření a zpracování 
cenové nabídky ZDARMA

Zammamaměření a zpracování
cenovéoovv naaaabídbídbídbídbídbídbídky kykykykyky ZDARMA

D kujeme Vám 
za projevenou p íze  

a d v ru. 
P ejeme Vám všem 

krásné Vánoce 
a v novém roce

hodn  zdraví, 
úsp ch  a 

spokojenosti.

KAMENOSOCHA STVÍ
Karel Bo ek a syn

Moravské Bud jovice
u h bitova

tel.: 568 422 575, 602 769 040

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

Veselé Vánoce
a š astný 

nový rok 2021
p ejeme Všem 

našim zákazník m.

uzávěrka únorového 

vydání Jarmarku 

22. ledna 2021

ve 12 hod.
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HYDROIZOLACE 
KLEMPÍŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ

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

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

veškeré plechové střechy, vč. trapézů 
 a taškových plechů

bitumen mod. pásy, asfaltové šindele

STŘECHY - IZOLACESTŘECHY - IZOLACE

 Sádrokartony - včetně pří slu šen ství

 Taška Bramac + KM Beta

 Střešní okna FINESTRA, VELUX

 Polystyrény, tepelné izolace

 Betonové výrobky - dlažby, skruže, ob rub ní ky

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

U erného mostu 773

JEMNICE  a.s. 

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

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

Tel.  568 450 745, 602 780 385 p. Buliček

Pokrýva ské a klempí ské práce

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

po - pá  7 - 16 hod.
so  7 - 11 hod.

STA VEB NI NYSTA VEB NI NY
ŠIROKÝ SORTIMENT ZDÍCÍCH MATERIÁL

PRACOVNÍ DOBA

OD PONDĚLÍ DO SOBOTY JSME VÁM 

K DISPOZICI I PO PRACOVNÍ DOBĚ 

na tel. 602 780 385

Provádíme práce plošinou DAEWOO AVIA 20
tel.: 602 517 334 p. Tesař

 

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

Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

 •zednické

Js
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Info a objednávky na tel.: 607 124 511
sádrokartonářské

IZOLACE 
POLYURETANOVOU PĚNOU 

Facebook: izolace-penou

www.izolace-penou.cz

Tel:  702 305 419 

 774 707 899

Za pouhý den zaizolujeme Váš dům 
Měkká i Tvrdá certifi kovaná PUR pěna

ZDARMA KONZULTACE 
A KALKULACE PŘÍMO NA STAVBĚ

P ejeme Vám 
p íjemné prožití 

váno ních svátk , 
hodn  zdraví, 

št stí a spokojenosti 
v novém roce 

2021.

Děkuji za vaši přízeň 
a přeji vám bohatého Ježíška 

a šťastný nový rok 
plný splněných přání!
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Prodej všech podlahových krytin, roho-

žek, koupelnových předložek, schodových 

nášlapů, podložek pod kolečkové křeslo, 

podložek pod podlahové krytiny, lišt, tme-

lů, lepidel, laků, olejů, penetrací, stěrek, 

brusných pásů atd.

Kompletní dodávka a montáž všech druhů 

podlah. 

Renovace stávajících podlah.

Podlahy, Hradecká 7, Dačice
tel: 724 704 254, prodejna: 720 649 463
jkelbler@centrum.cz

KOBERCE, PVC, 
VINYLOVÉ, PLOVOUCÍ 

A D EV NÉ PODLAHY  atd.

OTEVÍRACÍ DOBA
PO, ÚT, ST, PÁ:   

8.30 – 12.00   13.30 – 16.30
ČT, SO:   8.30 – 12.00

Akční slevy 

Akční slevy 

na vybrané dekory

na vybrané dekory

D kujeme Vám 
za projevenou důvěru 

v uplynulém roce 

a do nového roku 2021 

Vám všem 

přejeme hodně zdraví, 

štěstí, osobních 

i pracovních 

úspěchů.

63

JEMNICE, Velká brána 503,      po–pá 7–17 hod.,   so 8–11 hod.

FASÁDNÍ BARVY, PROBARVENÉ OMÍTKY, 
SUCHÉ SMĚSI MK1, MK2 

SANAČNÍ SYSTÉMY - VŠE SKLADEM

  VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
  NOVÉ STAVBY - REKONSTRUKCE 
  OBKLADY - DLAŽBY 
  SÁDROKARTONY - ZATEPLOVÁNÍ 
  STROJNÍ OMÍTKY 

KOMPLET ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  
 PROFI SKLADEM

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

tel.: 774 812 918  
e-mail: koupelny@restako.cz

e-mail: vendula.fedrova@restako.cz

TÓNOVACÍ 
CENTRUM

D kujeme 
našim zákazník m 

za projevenou p íze  a d v ru. 

P ejeme Vám všem krásné Vánoce 
a v novém roce

hodn  zdraví, úsp ch  
a spokojenosti.

www.restako.cz

OTEVŘENO:  do 22. 12. do 12 hod.
 od 11. 1. 2021
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Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho úspěchů v novém roce 2021. 

Děkujeme za Vaši důvěru 
a těšíme se na další spolupráci 

s Vámi.

KOMPLETNĚ STŘECHY  ZÁMEČNICKÉ PRÁCEprovádí

Tel.: 606 750 865; 721 731 092
e-mail: info@strecharemstavo.cz

V Kaštanech 36/II
380 01 Dačice

ÁMEČNICKÉ PPRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

s.r.o.

Dačice 89/II
Tel./fax: 384 420 123
Mob.: 777 618 585-6

e-mail: zahradnictvi.dacice@seznam.cz
www.zahradnictvi-dacice.cz

s.r.o.
e m

v Dačicíchv Dačicích

Vážení zákazníci, 
milí p átelé,

v letošním bláznivém roce vám chceme poděkovat 

za projevenou důvěru a přízeň.

MOC SI TOHO VÁŽÍME.

V novém roce přejeme Vám i sobě pevné zdraví, 

abychom se společně mohli těšit na novou 

zahrádkářkou sezónu.

Rodina Kolá ova

CNC KOVO s. r. o.
– provozovna Dačice přijme:

Požadujeme:

   Vyučen v oboru obráběč kovů nebo mechanik seřizovač

   Praxe na CNC strojích

   Práce ve dvousměnném provozu

Nabízíme:

  Zajímavé platové ohodnocení

  Příplatky nad rámec zákoníku práce

  Pravidelné prémie

  Stravování hrazené fi rmou z 80%

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

OPERÁTORA VÝROBY

Kontakt:

 Radka Škodová, tel. 608 722 885

 radka.skodova@cnckovo.cz

 CNC KOVO s. r. o., Dělnická 168/V, 380 01 Dačice

Všem našim sou asným,
budoucím i bývalým

koleg m a obchodním
partner m p ejeme, aby
byl rok 2021 zdrav jší,

úsp šn jší a pohodov jší
než ten uplynulý.

D kujeme za Vaši p íze ! 

Malířství a natěračství
Antonínská 68 , DAČICE Tel.: 607 855 281

Jiří Uhrík ml.

Rozpočet a konzultace zdarma !!!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
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Vzpomínky

Blahopřání, vzpomínky a poděkování
můžete posílat e-mailem na adresu

www.jarmark-noviny.cz
Platební údaje pro úhradu z účtu vám zašleme jako odpověď 

na vaši zprávu.

Kdo v srdcích žije, 

neumírá.

Dne 

16. ledna 2021
vzpomeneme 

sedmé výročí 
úmrtí našeho 

drahého 

manžela, tatínka a dědečka, pana

Miroslava Bindera z Kdousova.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Ludmila, syn Vít s rodinou 

a syn Miroslav s rodinou.

Všem, kteří vzpomenou s námi, 

děkujeme.

Těžko se s Tebou 

loučilo, 

těžké je bez Tebe 

žít.

Smrtí však láska 

nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 27. prosince 2020 vzpomeneme 

9. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustila paní

Helena Krejčí z Dačic.
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel, děti s rodinami, bratr 

a ostatní příbuzní a známí.

Hvězdy Ti nesvítí, 

slunce Ti nehřeje,

už se k nám 

nevrátíš, už není 

naděje.

Prázdný je domov, 

smutno je všem,

cestička k hřbitovu 

zůstala jen.

Dne 8. prosince 2020 uplynuly 

4 roky od úmrtí pana

Františka Matějky z Bílkova.
S láskou vzpomíná 

manželka, děti s rodinami a ostatní 

příbuzní.

Dne 

29. prosince 
2020 

uplynou 

4 roky od chvíle, 

kdy nás navždy 

opustil pan

Ludvík Havlík z Mutišova.
Bylo mu 107 let.

S úctou, vděčností a láskou stále 

vzpomínají 

synové Vlastimil a Dalibor s rodinami.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, 

nezapomene.

Dne 

24. prosince 
2020 uplyne 

19 smutných let, 

kdy nás navždy 

opustila naše 

maminka, paní 

Věra Matějková 
z Bílkova. 

S láskou vzpomínají 

děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Očím jsi odešel, 

srdcím však nikoliv,

roky plynou a ty tiše 

spíš, k nám domů 

se nikdy nevrátíš.

Dne 2. ledna 
2021 uplyne 

5. smutný rok, 

co nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček, pan 

Robert Peschel z Dačic. 
S  láskou vzpomínají manželka Marie 

a děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Jak tiše žil, 

tak tiše odešel,

skromný ve svém 

životě,

velký ve své lásce 

a dobrotě.

Dne 

17. prosince 2020 

uplynul 1 smutný 
rok od chvíle, kdy nás opustil náš drahý 

manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, 

bratr, švagr a strýc, pan 

Josef Pospíšil z Jemnice.
S láskou vzpomínají

manželka Anežka, dcery Hana a  Ivana 

s  rodinami, syn Josef s  rodinou a  ostatní 

příbuzní.

Domov je prázdný, 

smutno je v něm, 

když není slyšet 

tvůj hlas. 

Jen vzpomínky 

na tebe 

a tvé laskavé srdce 

zůstanou v nás.

Dne 2. ledna 2021 vzpomeneme na   

4 roky umrtí mého drahého manžela, 

tatínka a dědečka, pana 

Lubomíra Tomandla z Krasonic
Nikdy nezapomeneme 

manželka Stána, Luboš, Olča a vnučka 

Kristýnka

Čas plyne, 

život jde dál, 

jen bolest v srdci 

zůstala nám.

Dne 

5. ledna 2021 

uplynou 

2. smutné roky, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 

tatínek a dědeček, pan

Josef Matějka z Budkova.
S láskou vzpomíná 

manželka Jarmila, dcera, vnučka s přítelem 

a rodinný kamarád. 

V životě se loučíme 

mnohokrát, 

s maminkou 

jen jednou.

Dne 

5. ledna 2021 

uplynou 

4 smutné roky, 

kdy nás opustila paní

Ludmila Bartoňová z Cizkrajova.
S láskou vzpomíná

dcera Alena s rodinou a ostatní příbuzní.

Pět dlouhých roků 

odvál čas

a smutný měsíc 

je tu zas.

Vzpomínky na Tebe 

stále bolí

a zapomenout 

nedovolí.

Dne 12. ledna 2021 tomu bude 5 let, 

co nás navždy opustila paní

Marie Králíková z Pálovic.
S láskou vzpomíná 

manžel a čtyři děti s rodinami.

Vše zmizí, jen stopy 

Tvé práce

a lásky zůstanou.

Dne 

28. ledna 2021 

vzpomeneme 

1. smutné výročí 
úmrtí paní 

Marie Fuksové ze Lhotic.
S láskou stále vzpomínají 

dcera Marie a syn Miroslav s rodinami.

Exponát měsíce prosince – 

Národopisný betlém

Blíží se čas Vánoc a  k  těmto svát-

kům neodmyslitelně patří tradice 

stavění betlémů. Také naše muzeum 

skrývá ve svých depozitářích několik 

betlémářských skvostů. Kromě bet-

léma Třebíčského, Lodhéřovského, 

Wenigova či Česko-arabského se zde 

nachází také betlémy od malířky Ma-

rie Fischerové-Kvěchové (1892–1984 ), 

a to Dětský betlém a její, patrně nej-

známější počin, betlém Národopisný, 

který se stal exponátem měsíce.

Tradice vystavování betlémů je tra-

dicí staletou. Za zakladatele tradice sta-

vění betlémů je považován sv. František 

z  Assissi. Ten si roku 1223, po  jeho ná-

vratu z Betléma, připravil pro účastníky 

půlnoční mše v  jeskyni u  vsi Greccio 

jesle s  živým oslem a  volem. První 

model scény vítání narození spasite-

le byl vystaven již v  roce 1291 v  Římě. 

Na  naše území se tradice betlémů do-

stává až roku 1560, kdy jej u nás poprvé 

postavili jezuité. Betlémy se tak začaly 

vystavovat v  kostelech a  chrámech, 

zkrátka v  sakrálním prostředí.  Poté 

se vystavování betlémů zhostila také 

šlechta a postupem času, poté co Marie 

Terezie roku 1751 zakázala stavění bet-

lémů a předvádění vánočních her v kos-

telech, se tato tradice přenesla do  do-

mácností prostého lidu. Nelze s jistotou 

říci, jak první betlémy vypadaly, mluví 

se o fi gurách v životní velikosti malova-

ných na dřevěné desky, popřípadě vyře-

závané ze dřeva, nicméně v průběhu 19. 

století se začínají objevovat krom betlé-

mů dřevěných také papírové, z vosku či 

pálené hlíny. 

Národopisný betlém od  Marie Fis-

cherové-Kvěchové je veden pod inven-

tárním číslem 16  028. Jeho autorka je 

známá také díky svým ilustracím (viz 

Skřivánčí písně 1923, Babička 1940, 

Broučci 1941 aj.). Mimo ilustrací knih 

jiných autorů psala rovněž svá vlastní 

díla, a  to pro dětské čtenáře. Malířka 

čerpala inspiraci pro svůj betlém z růz-

ných koutů Čech, Moravy a  Slovenska, 

kde studovala lidové kroje. Betlém se 

skládá z chléva a 58 postav, které jsou, 

až na několik výjimek, stylizovány do li-

dových krojů z Plzeňska, Chodska, Mo-

ravského Slovácka, Valašska či z různých 

koutů Slovenska. 

Národopisný betlém vznikal již 

po druhé světové válce, mezi lid se ov-

šem dostal mnohem později. S  rokem 

1948 přišla doba, kdy Marii Fischerové-

-Kvěchové nebylo umožněno vydávat 

svou tvorbu. Betlém poprvé vyšel roku 

1958 ve  vydavatelství a  nakladatelství 

Lidová demokracie – Síň umění v Praze. 

Vytištěn byl na tenkém papíře o rozmě-

rech 34 x 45 cm na čtyřech arších. K bet-

lému byl přiložen plánek s  návodem 

na  rozestavění jesliček a  jednotlivých 

fi gur, těch se v Národopisném betlému 

objevuje celkem 58. Zároveň balení 

obsahovalo i  jejich popis. První vydání 

Vánoce a Nový rok v exponátech dačického muzea

dokončení na str. 10
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Mezinárodní kamionová doprava Lhotka Jaroslav

Nabízíme:  Dobré pracovní a fi nanční podmínky

 Práce pondělí až pátek

 Zaučíme mladé zájemce

Požadujeme:  Řidičské oprávnění C + E

 Alespoň částečnou znalost německého jazyka 

 PRAXE V OBORU VÝHODOU

HLEDÁ ŘIDIČE 
na přepravu kulatiny (bezrukáč)

Kontakt: Jaroslav LHOTKA                         tel.: 736 631 410

rozšiřujeme vozový park

Interiérové DVEŘE 

a zárubně SAPELI, 
JAVAB aj.

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

- ZAMĚŘENÍ, DODÁNÍ A MONTÁŽ
o  P ípravné práce pro stavby
o  Vodohospodá ské stavby
Vlastní doprava, regiony Da icko, Jemnicko
739 416 925; info@krejci-cz.cz

ZEMNÍ PRÁCE Ladislav Krej í
traktorbagry JCB 3CX 
minibagrem JCB ZTS 
pásovým rypadlem CAT312CL

f-plan, spol. s r. o.  Slavonice
nabízí  PROJEKTOVOU 

A INŽENÝRSKOU ČINNOST 
VE VÝSTAVBĚ, SEPSÁNÍ SMLUV 

A OCEŇOVÁNÍ MOVITÉHO 
A NEMOVITÉHO MAJETKU.

Více na tel.: 603 814 665 

e-mail: f-plan@f-plan.cz

UZÁVĚRKA 

ÚNOROVÉHO

VYDÁNÍ JARMARKU 

21. ledna 2021

Hradišťko 26
380 01 DAČICE

Montáž klimatizací LG 

Dodávka a montáž tepelných čerpadel 

denk@chladirensky-servis.cz

mobil: 602 526 735

 záruční a pozáruční servis
 prodej, montáž a dodávky chla dí cí ho zařízení

PŘIJMEME ŘIDIČE 
na nákladní automobil 

s hydraulickou rukou 

na přepravu dřeva 

Práce Po - Pá (8h)

POŽADUJEME:
3 roky praxe, serióznost, loajalitu 

NABÍZÍME:
Plat 35 - 40 tis. Kč

Nástup možný od 4. 1. 2021

Region Dačicko, Jindřichův Hradec 

Životopisy na 
info@czechcanada.cz 

Přijmeme
technika logistiky

a obchodu se dřevem
Práce Po - Pá (8h)

POŽADUJEME:
SŠ/VŠ lesnického, zemědělského 

nebo technického zaměření.

Loajalitu, serióznost a fl exibilitu

NABÍZÍME:
Možnost výdělku až 50 tis. Kč, fi remní 

automobil, notebook a telefon

Nástup možný od 4. 1. 2021

Region Dačicko, Jindřichův Hradec

Životopisy na
info@czechcanada.cz

Vzpomínky

Dne 

6. ledna 2021 

uplynou 4 smutné 
roky, kdy nás 

opustila paní

Růžena Macků 
z Pálovic.

S láskou vzpomínají 

manžel, dcery s rodinami, snacha s dětmi 

a ostatní příbuzní.

Zapalme svíce, 

kdo jsme ho 

milovali, 

za krásné chvíle, 

jež jsme 

s ním prožívali.

Dne 

5. ledna 2021 

uplyne 

jeden smutný rok, kdy nás po  těžké 

nemoci navždy opustil náš milovaný syn, 

manžel, tatínek a dědeček, pan

Ing. František Chvátal
z Moravských Budějovic.
S láskou a neustálou bolestí v srdci každý 

den vzpomínají 

manželka Květa, dcera Květka s  rodinou, 

syn František s rodinou a maminka Eliška.

Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Těžko se s Tebou 

loučilo,

těžké je bez Tebe žít.

Smrtí však láska 

nekončí,

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 5. ledna 2021 vzpomeneme 

3. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustila paní

Eliška Nováková z Písečného.
S láskou a úctou vzpomínají

manžel Josef, děti s rodinami, Josef, 

Martina, Pavlínka, maminka 

a ostatní příbuzní.

Už jen kytičku 

na hrob Ti můžeme 

dát, 

chviličku postát 

a tiše vzpomínat. 

6. ledna 2021 

uplyne 1 rok 

co nás navždy 

opustil manžel, tatínek a dědeček, pan 

Ladislav Jahoda z Chvaletína.
Vzpomínají

manželka Jiřina

synové Jiří a Ladislav s rodinami.

Dne 28. ledna 2021 uplynou dva roky, 

kdy zemřel náš drahý otec pan 

Antonín Hochman
a 10. července 2021 to budou již čtyři 
dlouhé roky, kdy nás opustila naše 

milovaná maminka paní 

Božena Hochmanová z Budče.
S úctou, vděčností a láskou vzpomínají 

dcery Marie a Libuše, synové Antonín a 

Zdeněk s rodinami.

Všichni, kdo jste je znali a měli také rádi, 

vzpomeňte s námi.

Již není slyšet 

mezi námi,

již není slyšet 

známý hlas. 

Nám zůstalo jen 

vzpomínání 

na toho,

kdo rád žil a měl nás 

tolik rád!

Dne 30. ledna 2021 tomu budou dva 
smutné roky, co nás opustil pan 

Jan Tesař z Police. 
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Anežka, synové Milan a  Jan 

a dcera Jana s rodinami, vnoučata Eliška, 

Šárka, Jan, Vojtěch, Magdalena a Anna.
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VYDAVATELSKÉ PRÁCE:
Jaroslav KALÁB

Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice

tel.: 739 077 985

e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz

PUBLIKACE 
ČERNOBÍLÉ I BAREVNÉ

BROŽURY 
VÁZANÉ KNIHY

VÝROBA BROŽUR A KNIH
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

PRO VAŠE PUBLIKACE NABÍZÍME MOŽNOST VAZEB: 
V1  (skoba) 

V2  (lepená brožura) 

V4  (lepená a šitá vazba)

V8  (šitá vazba s pevnými deskami)

vyšlo v  nákladu 20  000 kusů, kdy cena 

za  jedno balení byla 6,30 Kč. Betlém se 

téměř okamžitě stal hitem a v následu-

jícím roce vydalo stejné nakladatelství 

dotisk. V roce 1969 byl opětovně vydán 

nakladatelstvím ČSL Lidová demokra-

cie – Vyšehrad v Praze 2. Obliba tohoto 

betlému neklesla ani po revoluci. V 90. 

letech jej vydalo nakladatelství MiŠ 

v  Praze pod názvem Krojový betlém. 

Poté byl vydán ještě v  roce 2008 v  na-

kladatelství Ladislav Horáček – Paseka 

v Praze a Litomyšli.

dokončení ze str. 8

Vánoce a Nový rok v exponátech dačického muzea
U  našeho exponátu nelze s  určitos-

tí říci, o  jaké vydání se jedná. Muzeu 

ho věnoval v  roce 2007 pan Pavel Kos 

z  Prahy, který veškeré fi gury podlepil 

překližkou vyřezanou do  tvaru přísluš-

ného každé konkrétní fi guře a  vytvořil 

tak vlastní verzi tohoto betlému. Velice 

pečlivé a  kvalitní zhotovení si zaslouží 

nemalý obdiv.

Betlémy k  vánočnímu času zkrátka 

patří. Betlémy Marie Fischerové-Kvě-

chové již řadu let zaujímají své nezastu-

pitelné místo pod vánočním stromkem 

nejedné domácnosti. Stal se fenomé-

Knihkupectví Hejl Dačice Hezké svátky všem...

nem, se kterým se setkal snad každý, 

mnozí z nás si již neumí bez něj Vánoce 

představit. Stejně tak i já.

Martin Rychlík

  Exponát měsíce ledna – věčný 

kalendář

Rok uplynul opět jako voda. Zajisté jste si 

již opatřili kalendáře pro rok 2021. V depozi-

táři městského muzea se ovšem skrývá kalen-

dář, který je doslova věčný. Pojďme si říci, jak 

to s tímto systémem pro členění času v průbě-

hu lidských dějin bylo.

Kalendář, jakožto chronologický sled dnů 

a měsíců v roce, je znám již od starověkých kul-

tur. Zatím nejstarší známý kalendář vznikl ve 4. ti-

síciletí př. n. l. v Egyptě. Následně začínají užívat 

kalendářů i další starověké říše – Babyloňané, Čí-

ňané, Židé a nositelé antické kultury.

Kalendář kdysi představoval nejenom systém 

pro členění času, ale též soupis určitých událostí 

v chronologickém sledu. Latinské slovo calenda-

rium bylo původně označení pro knihu 

dlužníků. Od 12. století rovněž předsta-

vuje tzv. cisiojan, jakožto mnemotech-

nickou pomůcku pro zapamatování 

nepohyblivých svátků, později planetář, 

praktika či minuce. Kalendář v  podobě 

cisiojanů byly v zemích českých ke kon-

ci 15. století nahrazeny kalendáři ná-

stěnnými a především knižními. Kromě 

informací o  chronologii následujících 

dnů, měsíců se jejich součástí po dlou-

hou dobu staly také astrologické pra-

nostiky, přehledy jarmarků, soudních 

dnů, pokyny lékařů a  především rady 

zemědělcům. V průběhu 18. a 19. století 

stále více do obsahu kalendářů vstupují 

básně, povídky, pověsti, legendy, příslo-

ví, memoráty, pohádky, rady k  chodu 

domácnosti, lidové a povětrnostní pra-

nostiky či anekdoty (Urban 2007, 345). 

V případě našeho exponátu inv. číslo 

13  285 se jedná o  tzv. věčný kalendář 

z  2. poloviny 19. století. Lze ho zařadit 

ke  skupině kalendářů nástěnných. Ex-

ponát patří k  původnímu starému mu-

zejnímu inventáři, a proto některé infor-

mace, které by nám osvětlily, jak a kdy se 

do  muzea dostal, či poukázaly na  jeho 

původního majitele, upadly již dávno 

v zapomnění. 

Jedná se o dřevěnou skříňku kvádro-

vého tvaru o rozměrech 22 x 17 x3,5 cm 

(d x š x v). Z pravé strany jsou do skříňky 

po její celé délce zabudovány 2 dřevěné 

kolíky, na  kterých je navinut papírový 

svitek. Na  svitku se nachází jednotlivé 

tabulky představující příslušný měsíc 

(leden – prosinec) a  kalendářní soupis 

jmenných svátků. To vše v  německém 

jazyce. Ze spodní strany skříňky se na-

chází kolíčky, na kterých je navinut svi-

tek představující číslo příslušného dne 

v  měsíci (1 – 31). Tento důmyslný me-

chanismus je překryt dřevěnou deskou 

s  patřičnými výřezy pro obě tabulky. 

Deska je ze svrchní strany přelepena 

papírem s malbami pítka, ptáčků a rost-

linných motivů. Rohy desky a  okraje 

výřezů pro tabulky jsou zdobeny zlata-

vým páskem. V horní části se skví nápis 

KALENDAR. Mezi výřezem pro tabulku 

s měsíci a čísly dní je nakreslena tabulka 

se zkratkami a  názvy jednotlivých dnů 

v  týdnu. Zkratky i  názvy jsou v  českém 

jazyce. Otáčením jednotlivých kolíčků si 

lze takto tedy navolit příslušný den ne-

hledě na roky.

Začněme tedy nový rok s  kalendá-

řem. Tento mimořádně precizně umě-

lecky ztvárněný, který je okrasou naše-

ho muzejního depozitáře, sloužil našim 

předkům skutečně navěky. 

Martin Rychlík
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PŘEJEME VÁM ŠT'ASTNÉ PROŽITÍ SVÁTKU°  
VÁNOČNÍCH A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU!

JEŘÁBNICKÉ JEŘÁBNICKÉ 
PRÁCEPRÁCE  

Tatra AD 28Tatra AD 28
DešovDešov

+420 720 112 518          pala@kovopala.cz          www.kovopala.cz

A  Vánoce naplní Vaše srdce 
i Váš domov 

radostí a láskou 
po celý další rok.

P eje kolektiv firmy HRON 
Da ice
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Zimní pneumatiky 

na  plech. discích 205/65 R15 

Sava Eskimo vzorek 70% vhod-

né na  Renolt cena dohodou. 

Tel.: 775 618 468

4 ks pneu zimní s disky 

5J x 14 ET3T, pneu 175/ 70 R 14 á 

4 T, výška vzorku 6,0 mm. Cena 

990 Kč/ ks. Tel.: 732 374 942.

Tři sady letních pneu, 

velmi pěkné, na  Oktavii, roz-

měry 195  65  15, jednu sadu 

zimních, stejné rozměry Ron-

tan. Tel.: 728 710 626.

Pneu Barum 165/ 70 R 13 

Polaris, vcelku. Nové na Felicii. 

Prodám za  rozumnou cenu. 

Dohodou na ceně pneu, 4 pneu 

plus rezerva. Tel.: 774 869 475.

Traktor dom. výroby čert, 

vál, kultivátor, oračka, 3 brá-

ny, vlek 1, vlek 2, vlek + nádrž 

na vodu 1 hl. Tel.: 702 433 512.

Sněhové řetězy Filson, 

velikost 040 (Fabie–Felicie), 

nepoužité 250 Kč. Tel.: 604 675 

433.

KOUPĚ

Motor ČEZ 175 skútr 

se startérem. Tel:: 721 507 549.

BYTY &
NEMOVITOSTI

Pronajmu byt 2 +1 

se zahrádkou v bytovém domě 

v  Telči. Byt je bezbariérový se 

samostatným plynovým tope-

ním. T el.: 777 824 331.

Pronajmu nový zařízený 

byt 2 + kk s terasou v Krasoni-

cích, 13 km od  Jemnice, 17 km 

Elektro retro stavebnici číslico-

vé techniky Logitronic O2-Top 

stav. Tel.: 384 498 022. 

STAVEBNÍ POTŘEBY

Ventilační WC okno 

se zárubní 30 x 60 a žaluzie 40 

x 70 cm, kufr s ramínky na šaty, 

propan-butanovou 2 kg bom-

bu + teplomet + vařič. Tel.: 

602 413 327.

Laminátovou sprch. 

vaničku se sifonem, čtvrtkruh 

80 za  400 Kč, nová zabalená. 

Tel.: 720 181 960.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ

POTŘEBY
Moto kultivátor s vozíkem 

a  nářadím. Přední blatníky 

a podběh, vše nové, nepoužité 

na Fiat 125 P. Tel.: 721 958 737.

Postřikovač nesený, traktor

Crystal 8011, Škoda Octavie 1,9 

TDi, frézu tovární výroby, mo-

tor 2,2 kW, Vari, rozmetadlo, 

uměl. h. Tel.: 605 379 247.

Akvárium + kámen; kolo; 

eternit. 40 x 40; kozačky č. 6; ly-

žařské boty č. 6 ½; brzdový disk 

Felicie; momentovou ráčnu; 

frézy dřevo. Tel.: 775 221 618.

OSTATNÍ

Let balónem, platnost 

31. 9. 2021, velká sleva 2.000 Kč. 

Tel.: 602 885 428.

Skla v plechovém 

rámu 168 x 60, 7 kusů, kus 

za 100 Kč. Tel.: 721 507 549.

Přenosný trezor, 

dveře masiv 70 L, bílou kovo-

vou postel s lamel. rošty a mat-

rací 90 x 200 cm, bílá, smaltova-

ná, levně. Tel.: 602 413 327.

Starší kárku na malých 

kolečkách za  400 Kč. Místo 

korbičky je velká přepravka. 

Tel.:723 266 918.

Pracovní listy do prvouky 

a  jazyka českého, vhod-

né na  dist. výuku. Mapu ČR 

155x115 a  Jihozápadní Asii 

125x114. Tel.: 776 268 228. 

Litrové keramické 

výparníky na  ústřední topení 

hnědé v  podobě bandasek 

glazované asi 30 kusů – velmi 

levně. Tel.: 737 609 245.

KOUPĚ
LP gramofonové desky 

a  staré černobílé pohledy, 

i  sbírky. Přijedu. Stačí jen pro-

zvonit na tel.: 721 442 860.

Rád bych koupil kovátko 

k  bucharu Prako. Tel.: 776 328 

170. 

Haki lešení i bez podlážek, 

koupím terénní auto do  lesa 

s SPZ a TP. Tel.: 608 295 559.

AUTO-MOTO

PRODEJ

Disky na WV Škoda 

5  1/2Jx13H2. Prostřední otvor 

je 56mm.Jako nové. Cena za  4 

kusy je 800 Kč. Tel.: 702 142 584. 

od Dačic. Pro 1–2 osoby, od 1. 4. 

Tel.: 602 327 229.

Pronajmu byt 2+1 u Brna. 

Byt je vhodný pro nekuřáky 

bez zvířat. Kvalitní spojení 

do Brna. Tel.: 605 045 625.

Koupím pozemek 

nebo louku, přístupné autem 

(u  cesty apod.) V  okolí Dačic. 

Tel.: 608 295 559.

ZAMĚSTNÁNÍ
Hledám práci jako ostraha 

objektů nebo noční hlídač. 

Praxe – spolehlivost. Tel.: 722 

015 227.

ZVÍŘECTVO

Daruji do dobrých rukou 

fenku, křížený jezevčík, klidná, 

hodná, vhodná i do bytu – čis-

totná, 8 let. Tel.: 605 332 152.

Prodám brojlerové králíky, 

samce i samice. Kohouty arau-

kany. Tel.: 728 775 676.

Koupím indické běžce. 

Tel.: 777 805 327.

SEZNÁMENÍ
Chlap 188/ 80 šp. blond, 

hledá ženu z Jemnicka, věk 40 

let, vys. štíhlé postavy, 1 dítě 

vítáno. Tel.: 704 043 224.

Muž 63 hledá přítelkyni, 

kamarádku pro nový začátek, 

i v tomto věku, proč to nezku-

sit. SMS na tel.: 723 237 582.

Hledám kamarádku 

na  pokec i  něco možná více. 

Budu se těšit na  tvoji zprávu. 

Petr. Tel.: 703 325 260.

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

PRODEJ

TEXTIL AJ.

Prošívaný kabát 

s  kalhotami č. 56 a  gumové 

holínky č. 8, vše nové. Tel.: 605 

182 254.

Peří, dva polštáře, 

dvě peřiny. Vysavač zn. Vor-

werk. Tel.: 778 235 413.

NÁBYTEK

Rozkládací gauč s úlož. 

prostorem 190 cm – 500 Kč. 

Brusle dívčí č. 32, kočárek větší 

pro panenky 200 Kč, sklenice 

omnia 75 mil. Tel.: 608 472 701.

Sedací soupravu s rozkl. 

gaučem, 2 křesla, stolek (z roku 

2000), zachovalá, cena doho-

dou, levně. Tel.: 775 305 979.

Moderní nepoužitá 

dvě křesla, levně 1.700 Kč 1 kus. 

Volejte k  večeru kolem 5.–6. 

hodiny. Tel.: 792 302 297.

PŘÍSTROJE 

PRO DOMÁCNOST
Vysavač Zelmer 

typ 4.000 OM68MQ – náhradní 

díly, cena dohodou. Větší ovál-

ný obraz madona jezulátkem. 

Tel.: 721 957 857.

 Šicí stroj včetně nůžek, 

nový, v  orig. obalu, výr. Trion 

komfort. Tel.: 607 690 516.

Mikrovlnku Galanz 

WP700J17 17 l, 230 V, 700 W, 

plně funkční. Cena 900 Kč, Mor. 

Budějovice. Tel.: 604 657 433.

Digestoř novou, 

nepoužitou, Mora OP 612 W, 

cena 500 Kč. Tel.: 724 296 706.

Nový pokoj. termostat 

pro plynový kotel Siemens. 

Tel.: 736 740 692.

NÁŘADÍ A NÁSTROJE

Hydromotor, OMS – 200, 

závěs VW – Seta kombi, elekt-

rika, záruční list, dveře 60 l, 2/3 

prosklené s kováním, struhadlo 

s klikou. Tel.: 776 262 686.

Zámečnický ponk 

50x90x90, 2  zásuvky, 2 police. 

Nekomerční řádkové inzeráty můžete nyní podat i e-mailem,

výhradně na adresu

jarmark.radkove@centrum.cz
Inzerát napište jako text o rozsahu 125 znaků (vč. mezer)

přímo do zprávy. Prosíme, neposílejte snímky kupónu z no-

vin. Nezapomeňte uvést Vaši adresu. Děkujeme

IHNED KOUPÍME 

VAŠI ZADLUŽENOU 

NEMOVITOST 
exekucemi, hypotékou 

s tím, že můžete zůstat 
dál bydlet ve „svém”, 

linka zdarma 800 100 576 

– nezávazná konzultace

TRUHLÁŘSTVÍ 
J. Čurda Mladoňovice 

PŘIJME TRUHLÁŘE 
Tel.: 603 444 382

VÝKUP 

OSOBNÍCH VOZIDEL
i bez STK. Cena dohodou. 

Tel. 732 981 049 i SMS

JAWA
VYKOUPÍM JAKÝKOLI MOTOCYKL 
ČZ, STADION, VELOREX, JAWA

Tel. 774 496 886

PRODÁM BRAMBORY 
odrůdy Anuschka, Mariska, 
Vega, Vysočina a červená 

Laura. Cena dohodou. 
Mob. 737 267 353

Prodej brambor
konzumní 6,- Kč/kg

krmné 3 Kč/kg

Tel: 723 046 292

ELEKTRIKÁŘ 
provedu elektroinstalační práce 

všeho druhu. Novostavby, rekon-

strukce i opravy. Tel: 725969712

DAČICE

22. a 23. prosince
ŽIVÝ BETLÉM NA SÍTI
1. ledna 2021
TRADIČNÍ PŘIVÍTÁNÍ 
NOVÉHO ROKU 
NETRADIČNĚ
17.00 h – Virtuální zdravice sta-

rosty města, 17.15 h – Společné 

prskání, 17.30 h – Takový byl 

rok 2020 – premiéra fi lmového 

dokumentu na webu města)

MĚSTSKÉ MUZEUM 
A GALERIE
2.–24. února
PŘEDJAŘÍ
Výstava děl žáků ZŠ Komenské-

ho, ZŠ Boženy Němcové a DDM 

Dačice.

Výstavní prostory MMaG Dačice, I. patro. 

do 26. února
ČESKO V ARKTIDĚ / ARKTI
DA V ČESKU 
Výstavní chodba MMaG Dačice. 

4. února v 16.00 h
Muzejní čtvrtek:
ARKTICKÁ MINIKONFERENCE
Přednášející: J. E. Robert Kvile, 

velvyslanec Norského králov-

ství v České republice: „Původ-

ní obyvatelé Norska – od asimi-

lace k  uznání“; prof. Ing. Josef 

Elster, CSc., Centrum polární 

ekologie JU: „Česká arktická vě-

decká infrastruktura – stanice 

Josefa Svobody na Svalbardu; 

Jak dál v  době pandemie bez 

podpory státu“; PhDr. Ing. Zde-

něk Lyčka, ministerstvo zahra-

ničních věcí:  „Na lyžích napříč 

Grónskem“.

Akce se uskuteční pouze v případě uvolně-

ní vládních nařízení. Aktuální informace 

k programu MMaG Dačice rovněž naleznete 

na webových stránkách: www.muzeum-

dacice.cz a facebookovém profi lu: www.

facebook.com/muzeumdacice.cz.

MOR. BUDĚJOVICE

Pokud to bude možné, uskuteční se násle-

dující akce

čt 24. prosince
ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ
Tradiční troubení z věže koste-

la sv. Jiljí  na  Štědrý večer v po-

dání kvintetu MK. 

Věž kostela sv. Jiljí. Začátek ve 23 hodin.

pá 1. ledna
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 
2021
Pokud nám to letos situace ne-

dovolí, pozvedneme skleničky 

alespoň ze svých domovů.

nám. Míru

Všechny akce se řídí hygienickými pravidly 

nařízenými vládou ČR. 

Pořadatelé budou v této době 

před chatkou, pod vrcholem 

Javořice, kde bude možné za-

koupit „Novoroční čtyřlístek“, 

akce KČT na podporu handi-

capovaným spoluobčanům. 

Letos je nejmenší příspěvek 30 

 Kč. Dále bude možné zakoupit 

Studenský knofl ík za 10 Kč.

Na akci srdečně zvou pořadatelé Obec Stu-

dená, Městys Mrákotín a KČT Telč

27. prosince v 16.00
SRDÍČKO PRO AFRIKU
Benefi ční koncert pro Sirotči-

nec v Loumbile (Burkina Faso). 

Účinkuje Dětský pěvecký sbor 

Srdíčko.

orlovna

Dle situace koncert proběhne formou online 

koncertu.

TELČ

Kam za kulturou?

23. ročník 
SILVESTROVSKÉHO 
VÝSTUPU 
NA JAVOŘICI 
letos roce trošku jinak.
Akce proběhne ve dnech 

26. 12., 27. 12., 30. 12., 31. 
12.,  vždy od 11.00 do 13.00 h. 
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POŠTOU zasílejte inzerci na ad re su: 
HANA KALÁBOVÁ, Sla ví ko vi ce 54, 675 31 Jemnice

DAČICE: 
Knih ku pec tví Hejl, Masarykova 47

Elektro Bubeník, Tř. 9. května 18

JEMNICE: Turistické informační centrum, Husova 2

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

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE: Turistické informační centrum, Purcnerova 62

SLAVONICE: Cyklo sport servis u Čápů, Jana Žižky 51

NEVYŽADUJTE, PROSÍM, INFORMACE VE SBĚR NÝCH MÍS TECH! Obracejte se přímo na JAR MARK!

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 p, pro de j před-

mětů v rám ci pod ni ká ní, pro ná jmem pro stor pro ko merč ní úče ly 

(na bíd ka i po ptáv ka) atp. 

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, ovcí, čistokrevných psů a koček, 

dále pro dej ze mě děl ských přebytků a vý pěst ků, palivového dříví, 

nákup zemědělské půdy apod. Tento typ inzerátu lze podat jako 

placenou inzerci v rámečku.

Použijte výhradně AKTUÁLNÍ ORIGINÁLNÍ KUPÓN z nového 

čísla! Inzeráty podané jiným způsobem (bez kupónu, na starém či 

zkopírovaném kupónu) budou vyřazeny!

Řádkovou inzerci nepřijímáme telefonicky.

POUZE 2 ŘÁDKOVÉ INZERÁTY na 1 domácnost, jméno a te-

lefonní 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 charak-

teru 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. Adresu uvedenou pod textem in-

zerátu netiskneme..

 Bližší informace na tel.: 602 767 954 

 (POUZE V PRACOVNÍ DNY)
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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: Göthova 66, 380 01 Dačice. Tiskne MAFRA, a. s., tiskárna Praha. Číslo 1/2021 vyšlo 19. prosince 

2020. – 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 2021 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“)

2/2021

únorNEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA 

JMÉNO A ADRESA

(adresa uvedená zde se netiskne)

TEXT VAŠEHO 
INZERÁTU :

tel.:

ti
št

ě
n

é
 ú

d
a

 je

CENY JEDNOTLIVÝCH OZNÁMENÍ:
Text bez fotografi e: 120 Kč vč. DPH

Text s fotografi í: 240 Kč vč. DPH (dvojportrét nebo další fotografi e + 100 Kč)

VAŠE OZNÁMENÍ MŮŽETE PODAT:
e-mailem: jarmark.noviny@centrum.cz (odpovíme a pošleme číslo účtu a variabilní symbol)

osobně: v redakci ve Slavíkovicích nebo v Dačicích (po telefonické domluvě)

písemně: na adresu Hana Kalábová, Jarmark, Slavíkovice 54, 675 31 (úhrada předem složen-
kou – přiložte, prosím, kopii ústřižku složenky k Vašemu dopisu)

OZNÁMENÍ DO RUBRIK BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY, PODĚKOVÁNÍ

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA COVID

INFORMAČNÍ LINKA MINISTER
STVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Tel.: 1212.

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA
Tel.: 564 602 602 sedm dní v týdnu 

v době od 8.00 do 22.00 hodin
Máte-li zdravotní problém, obraťte se 

prosím na lékaře prostřednictvím for-

muláře www.ulekare.cz/vysocina, 

kde Vám do 6 hodin odpoví erudova-

ný lékař. Tuto konzultaci za  Vás platí 

Kraj Vysočina.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Kontakty pro případ konzultace náka-

zy koronavirem:

567 564 551, 
566 650 866
(Po–Pá: 8:00 - 15:00)

ZELENÁ LINKA JČ KRAJE 
Tel.: 800 100 450 (Všeobecné dota-

zy ke koronaviru 7.00–17.00 h)

HYGIENICKÁ STANICE 
JIHOČESKÉHO KRAJE
Podezření na nákazu: 387 712 210
Pohotovostní linka: 736 514 386

Kde můžete podat váš řádkový nekomerční inzerát?

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ ŘÁDKOVÉHO INZERÁTUJak podat soukromý inzerát v době omezení
1. PŘEDNOSTNĚ POŠTOU na adresu: Jarmark, Hana Kalábová, 675 31 Slavíkovice 54

2. OMEZENĚ NA SBĚRNÝCH MÍSTECH
DAČICE  DO REDAKČNÍ SCHRÁNKY v průjezdu domu na adrese Göthova 66 

 (vrata v budově prodejny TOMEX – Autodíly). 

KNIHKUPECTVÍ L. HEJLA, Masarykova 45

ELEKTRO BUBENÍK, třída 9. května 18

JEMNICE  DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY INFOCENTRA na budově podnikatelského inkubátoru 

v obálce s nadepsaným názvem novin

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY MKS BESEDA 
 v obálce s nadepsaným názvem novin

SLAVONICE  CYKLO SPORT U ČÁPŮ

TELČ  PRODEJNA ROZMARÝNA

Podání inzerátů v jednotlivých provozovnách může být omezeno v souvislosti s aktuálně vyhlášený-

mi vládními nařízeními.

3. EMAILEM 

Vzhledem ke ztíženým možnostem podání inzerce nabízíme nově možnost podat soukromou řádko-

vou inzerce e-mailem na adresu

jarmark.radkove@centrum.cz 
Pro podání inzerátu e-mailem dodržujte, prosím, následující pravidla

– využívejte tuto e-mailovou adresu pouze pro podání soukromé (nepodnikatelské) inzerce

– inzeráty posílejte výhradně na tuto e-mailovou adresu (na inzeráty zaslané na naše další adresy 

nebude brán zřetel)

– k textu inzerátu nezapomeňte připojit telefonní číslo

– uveďte vaše jméno a adresu – slouží redakci pouze pro případné ověření pravosti inzerce 

 a nebude sdělena či poskytnuta dalším osobám či fi rmám

– inzerát může mít maximálně 125 znaků včetně mezer a telefonního čísla 

 (delší inzeráty budou zkráceny nebo vyřazeny)
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tel.:  776 697 180
tel./fax:  384 420 140
e-mail.: info@oknabastl.cz
 info@klicvasehobydleni.cz

NAVŠTIVTE NÁS NA VZORKOVÉ PRODEJN  DA ICE

www.oknabastl.cz

Antonínská 15/II
(obch. centrum - směr nemocnice)

VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

GARÁŽOVÁ VRATA

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ ...

STŘEŠNÍ OKNA

STAVEBNÍ POUZDRA

OKNA, DVEŘE

ZATEPLENÍ FASÁD

PLOTY, POSUVNÉ BRÁNY

ZIMNÍ SLEVY 
NA PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Děkujeme Vám za přízeň 
a přejeme Vám 

i všem Vašim blízkým 
příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 
2021 

pevné zdraví, mnoho štěstí 
a spokojenosti.
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Vážení zákazníci, děkujeme Vám za přízeň 
a přejeme Vám radostné svátky vánoční, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce.

fi rma SETO, spol. s r.o.
Dačice

Pf 2021 VVVVVáááážžžžeeeennnnnnnnnííííííííí 
aaa pppřřřřeje

hhhhhooood

INTERNET

MÍSTNÍ  
SERVISNÍ TÝM  

A RYCHLÁ 
PODPORA

měsíčně vč. DPH
250 Kč900 Mbit/s až

bez limitů a FUP

od
Spokojené Vánoce 
a šťastný nový rok 

Vám přejí

Hana a Jaroslav Kalábovi

jarmark
pf 2021

noviny pro jihozápadní Moravu
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       Bártů Karel 
  606 690 034

karelbartu@seznam.cz 

       Špička Pavel 
  728 881 727

truhlarstvispicka@seznam.cz

Tel.:  568 450 359

 774 890 287
PRODEJ UHLÍ
vlakové nádraží JEMNICE po – pá   7.00 – 15.00 hod.        

so   8.00 – 10.00 hod.

Josef Pospíšil - PROPAL

OŘECH 1, OŘECH 2, KOSTKA - Most, Bílina

BRIKETY

ČERNÉ UHLÍ

PÍSEK: omítkový, betonový

PROSÍVKA, DRTĚ, OBLÁZKY

BALENÝ SORTIMENT
kovářské uhlí

kovářský koks 

brikety uhelné

brikety dřevěné (kostky, válce) 

dřevo štípané

a

Spokojené prožití 
vánočních svátků, 

v novém roce 
mnoho štěstí, 

zdraví a úspěchů

Vám přeje 
fi rma Propal

cenová nabídka zdarma - jsme plátci DPH

TESAŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

STŘEŠNÍ OKNA, PŮDNÍ VESTAVBY

DŘEVOSTAVBY

NAVŠTIVTE NAŠE 

INTERNETOVÉ STRÁNKY 

www.strechykomplet.cz

Kompletní truhlářské práceKompletní truhlářské práce

P ejeme Vám 
p íjemné a spokojené 
svátky váno ní, zdraví, 

št stí a pohodu 
v roce 2021

NÁBYTEK
DVEŘE, SCHODY, OKNA

KUCHYNĚ NA MÍRU a další

é 
íííííííí,,,,,,,,,,,,,,

  GARÁŽOVÁ VRATA

PŘEDOKENNÍ ROLETY

VENKOVNÍ ŽALUZIE

VCHODOVÉ DVEŘE

VRATA - ŽALUZIE - ROLETY - DVEŘE

www.lomax.cz

vrata - ploty - brány - stínící technika

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

www.zaluziemarecek.cz

Prodejna:  Svatoanenská 125, TELČ 
 tel. 723 541 991

tel. 602 760 545
praktikmarecek@seznam.cz

ŽALUZIE, ROLETKY, SÍTĚ

MARKÝZY

PLOTY A BRÁNY

P íjemné a pohodové svátky, zdraví, št stí 
a spokojenost v novém roce 2021 

Vám p eje Martin Mare ek

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

JACKWERTH
Masarykova 99, TELČ

PO - PÁ:  8 – 12        13 – 17

SO:  8 – 11

Příjemné prožití vánočních svátků,

mnoho úspěchů 

v novém roce 

2021. 

Děkujeme za Vaši důvěru 

a těšíme se 

na další spolupráci 

s Vámi.

Jackwerthovi

Příjemné p

m

Děku

na

Ivana Brychtová, Nám. Zachariáše z Hradce 58, Telč 

tel.: 728 605 319 

www.rozmaryna-telc.cz

 

 

 

 

 

 

V obch dku Rozmarýna nabízíme vše pro Vaši vnit ní i vn jší krásu.

Naleznete u nás dekorativní, p írodní i lékárenskou kosmetiku zna ek
Ryor, Topvet, Bione, Ziaja a v našem zdravém koutku mlsání 

od Countrylifu, Naturalu, Semixu a mnoho dalšího.

Up ednost ujeme eské zboží, BIO kvalitu a cenovou dostupnost 
pro každého.

T šíme se na Vaši návšt vu v p íjemném obchod  na nám stí v Tel i.

Milí zákazníci, d kuji Vám za p íze , 
p eji spokojené váno ní svátky 

a v novém roce mnoho št stí, zdraví a úsp ch .


