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Reprezentativní příklad RPSN vypočtený podle vzorce uvedeného v Příloze č. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru: Fajnpůjčka: spotřebitelský 
úvěr v hotovosti na 45 týdnů; výška spotřebitelského úvěru je 4 000 Kč; úvěr je splácen 45 týdnů, přičemž týdenní splátka činí 148 Kč; úroková sazba 35,53 % 
p. a. se nemění po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru (pevná); administrativní poplatek činí 800 Kč; odměna za hotovostní inkaso splátek činí 1 200 Kč; 
celková částka k zaplacení: 6 660 Kč; výše RPSN dle reprezentativního příkladu je 254,04 %. Fajnpůjčka Max: spotřebitelský bezhotovostní úvěr na 36 měsíců; 
výška spotřebitelského úvěru je 40 000 Kč; úvěr je splácen 36 měsíců; přičemž měsíční splátka činí 2 832 Kč; úroková sazba 56,6 8% p. a. se nemění po celou 
dobu trvání spotřebitelského úvěru (pevná); administrativní poplatek ve výši 500 Kč měsíčně; celková částka k zaplacení: 101 952 Kč; výše RPSN dle repre-
zentativního příkladu je 108,00 %. Za splnění podmínek společnosti Fair Credit Czech s.r.o. Na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru není právní nárok.

731 137 499Rychlý
kontakt

PŮJČÍME VÁM OD 4 000 DO 150 000 KČ 
DŘÍV, NEŽ ŘEKNETE ŠVEC

98x32 od 4 do 15.indd   1 11.01.2021   14:46

SKLADOVÁNO V ZASTŘEŠENÉ HALE                           SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM

UHELNÉ SKLADY  DAČICE

PRODEJ LPG

telefon:  384 420 257               384 420 258

BRIKETY  HNĚDÉ UHLÍ SD BÍLINSKÉ - Ledvice             ČERNÉ UHLÍ

Rekord 4“  10,5–7,3 cm

Rekord 2“  5,2–6,1 cm

Union 3“  6,3–7,4 cm

kostka  4–10 cm

ořech I  2–4 cm

ořech II  1–2,5 cm

kostka  5–8 cm
ořech I  3–5 cm
kovářské 1–3 cm
koks  2–4 cm

Učňovská 534/V 
PROVOZNÍ DOBA: 

po–pá  7.00–11.30   12.00–16.00

so  7.30–12.00

Brikety uhelné UNION 7‘‘  25kg - svazek

Brikety uhelné UNION 7‘‘  10kg - folie

Ořech II  do automatických kotlů  25 kg

ROZVOZ          UHLÍ          PÍSKU             ŠTĚRKU            OBLÁZKŮ           BETONU

PÍSEK: MALTOVÝ  0–2 mm  BETONOVÝ  0–4 mm  PLAVENÝ  0–4 mm

OBLÁZKY: VELKÉ  16–32 mm  MALÉ 8–16 mm

Autodoprava ODVOZ HLÍNY, SUTI;  PŘEVOZ STROJŮ DO 12 T

DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU, BETONU (po dohodě i SO a NE)

Renault Kerax 13 tun (6x6)                Mercedes hydraulická ruka ruka

DOPRAVA UHLÍ – ZDARMA od 10q          SKLÁDÁNI PÁSEM od 30q ZDARMA

ČISTÍRNA PEŘÍ PÁROU a UV-C

 VOLEJTE PROSÍM PŘEDEM NA 721 277 347 !!!

ŠITÍ DEK A POLŠTÁŘŮ

  velký výběr sypkovin

čištění párou a UV-C ničení bakteríí

kompletní servis

LUCIE BURDOVÁ, TEL. 721 277 347

AKCE 10% SLEVA

PŘÍJEM ZAKÁZEK POKRAČUJE BEZ OMEZENÍ

DAČICE  TŘEBÍČ

SLEVA:SLEVA:  
nad 5kg pe í išt ní ZDARMAnad 5kg pe í išt ní ZDARMA

Tel.: 607 279 706
E-mail: zahradnitechnikafucik@seznam.cz

www.zahradnitechnika.prodejce.cz

ZAHRADNÍ TECHNIKA FUČÍKZAHRADNÍ TECHNIKA FUČÍK  

Po - Pá 8-12  13-17 h.;  So  9-12 h. 

Na Podolí 310, Jemnice

PŘEDSEZÓNNÍ 

PŘÍPRAVA 

Moji milí zákazníci, 
jsem tu pro Vás již

20 let 
2001 – 2021

ŠICÍ STROJE 

A OVERLOCKY 

SE SERVISEM

Ing. Zbyněk Daňhel, 

Budíškovice 8

tel. 384 495 128 

  AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

MOTOROVÉ PILY

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

KOMBISYSTÉM A MULTISYSTÉM

 NÁŘADÍ PRO PÉČI O ŽIVÉ PLOTY 

 A DŘEVINY

ČISTÍCÍ STROJE

MOTOROVÉ FOUKAČE, VYSAVAČE  

 A ROSIČE

ROZBRUŠOVACÍ STROJE

DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU

PŮDNÍ JAMKOVAČE

ROTAČNÍ KYPŘIČE

ROBOTICKÉ SEKAČKY, SEKAČKY,  

 ZAHRADNÍ TRAKTORY 

 A PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ

O aktuálních zajímavých nabídkách se informujte telefonicky 

nebo na www.STIHL.cz

NAŠE 
PRODEJNA I SERVIS 
LESNÍ A ZAHRADNÍ 

TECHNIKY 
V BUDÍŠKOVICÍCH 
JSOU OTEVŘENY
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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)

STAVEBNINY – STELA S.R.O.

ÚVOZ 956, JEMNICE

e-mail:  stela.jemnice@seznam.cz

 lenka.stejskal@centrum.cz

STAVEBNINY – STELA S R O

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

Otevřeno: PO - PÁ      7:00 – 11:30    12:30 – 16:00 

 SO      7:00 – 11:00

Č

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA do vyprodání zásobdo vyprodání zásob

 
O
 
 
 

KM UNIMALTA 30 kg

vápenocementová univerzální 

malta ke zdění a omítání

79 Kč s DPH

Lepidlo TILE-FLEX 

25 kg

99 Kč s DPH

Lepidlo PROFI-FLEX 

25 kg 

189 Kč s DPH

Lafarge MULTIBAT PLUS 

25 kg

plně nahrazuje cement a 

vápno při přípravě malt

95 Kč s DPH

Pokrývačská malta 25 kg

106 Kč s DPH

Hloubková penetrace 

NANO 

1 l 63  Kč s DPH

5 l 311  Kč s DPH

Tekutá lepenka 2K 

7 kg

440 Kč s DPH

Pěna nízkoexpanzní 

zimní pistolová

138 Kč s DPH

Pěna montážní zimní 

pistolová

99 Kč s DPH

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Vážení zákazníci, 

za současné situace 

a vydaných nařízení zůstává 

VELKOOBCHODNÍ 

PRODEJ NEPŘERUŠEN.

Maloobchodním zákazníkům 

není povolen vstup na prodejnu.

VYUŽIJTE  PROTO MOŽNOST 

NÁKUPU 

OBJEDNÁVKOU TELEFONEM 

na tel. č.  731 610 305 

ZBOŽÍ VÁM POTÉ 
PŘIPRAVÍME 

K VYZVEDNUTÍ.
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Obchod

Nové Syrovice 104

 736 631 532, 736 631 533

OTEVŘENO PO - PÁ

8-12          13-17 

PROSÍM VOLEJTE PŘEDEM

PRODEJ: 

MATRACE
MANŽELSKÉ POSTELE 

POVLEČENÍ

Josef Janoušek

 736 631 532

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 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

Požadujeme: 

 Ukončené základní vzdělání   Spolehlivost   Ochotu manuálně pracovat od 

brzkých ranních hodin   Fyzickou zdatnost   Nástup: ihned / dohodou

Nabízíme:

 Zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti, s možností dlouhodobé spoluprá-

ce na HPP  Zázemí stabilní společnosti  Stravenky plně hrazeny fi rmou (80 Kč/den) 

 Systém fi remních benefi tů (13. plat, 5 týdnů dovolené, 

dárkové poukazy)

Kontakt: 

p. REISNER (Vedoucí nákladového střediska) 

tel: +420 606 731 021 

e-mail: Miroslav.Reisner@fcc-group.cz

Firma zabývající se nakládáním s odpady přijme pro svoji společnost 

FCC Dačice, s r.o. – s pracovištěm v Dačicích

ZÁVOZNÍKY  POPELÁŘE

BÍLKOV 51, DAČICE 380 01

tel. 728 451 312

BRIKETY VÁLEC (denní. noční) 8,5 kg, 10 kg/bal

DŘEVĚNÉ PELETY EN Plus A1 (smrkové,modřínové) 15 kg/bal

DŘEVĚNÉ BRIKETY RUF  (denní,noční) 10 kg, 8 kg/bal

BALENÉ UHELNÉ BRIKETY UNION “7“  10 kg/bal

POSYPOVÁ SŮL          5kg/bal

PODPALOVACÍ TŘÍSKY     3kg/bal

PŘI VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ  DOPRAVA DO 20 KM ZDARMA

PRÁCE JE VHODNÁ PRO M ŽE I ŽENY

práce na dv  sm ny

1000,- K  p ísp vek na dioptrické brýle

možnost kariérního r stu

5 týdn  dovolené

Máte zájem? Pak nás kdykoliv kontaktujte
na telefonním ísle +420 568 408 811

P idejte se k nám a získejte náborový p ísp vek 4 000,- K

Prémie 10 000,- K  za získání nového pracovníka.

_____Na co se u nás m žete t šit?_____

OPERÁTOR VÝROBY

_____    Pr m rná mzda: 18 000,-   _____

Jsme výrobní spole nost s tradicí delší než 25 let. P idejte se k nám v 
 Jemnici nebo ve Znojm . 

T šíme se na Vás!
_____Více pozic najdete na www.egston.cz_____
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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

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

Jsme plátci DPH
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POŘEZ DŘEVA U VÁS

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

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

DÁLE NABÍZÍME 
 pořez pro stavební a truhlářské fi rmy
prodej stavebního řeziva
prodej palivového dřeva

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

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 400 KČ/M3

RYCHLOST A PŘESNOST JE SAMOZŘEJMOSTÍ…

PŘESNĚ NAŘEŽEME
trámy, fošny, prkna, latě…

navrhneme Vám optimální schéma pořezu

max. délka 7 m a průměr 95 cm

prořez jen 2 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

OBJEDNÁVEJTE PŘÍMO U VÝROBCE ZA NEJLEPŠÍ CENY! 

Bližší informace na telefonu 734 305 474

!!!!

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
DO DŘEVOVÝROBY 

NA POZICI TRUHLÁŘ 
A POMOCNÝ 

DĚLNÍK

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

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

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

UZÁVĚRKA 
BŘEZNOVÉHO

VYDÁNÍ JARMARKU 
19. února 2021

Požadujeme:  ŘP sk. B, výhodou ŘP sk. C,E, VZV

Nabízíme:  1směnný provoz, 5 týdnů dovolené, 

 bezplatné obědy, přátelský kolektiv

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

ŘIDIČ VZV - SKLADNÍK
obsluha VZV a portálového jeřábu

Kontakt:  Pavla Pospíchalová 725 969 561

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
práce na montážích kamenných 

výrobků
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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
m

e
 p

lá
tc

i 
D

P
H

.

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

  výroba všech druhů pomníků 
 a příslušenství

sekání a obnova písma
parapety, schody, krbové římsy
kuchyňské linky

KAMENOSOCHA STVÍ
Karel Bo ek a syn

u h bitova

tel.: 568 422 575, 602 769 040

VŠE Z P ÍRODNÍHO KAMENE

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

Moravské Bud jovice

KRÁTKÉ
DODACÍ LH TY
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JEŘÁBNICKÉ JEŘÁBNICKÉ 
PRÁCEPRÁCE  

Tatra AD 28Tatra AD 28
DešovDešov

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

ZEMNÍ PRÁCE
Rypadlonakladač Venieri 1.33 B- 3300 kg

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

FASÁDNÍ BARVY - PROBARVENÉ OMÍTKY FASÁDNÍ BARVY - PROBARVENÉ OMÍTKY 
SUCHÉ SMĚSI MK1, MK2 SUCHÉ SMĚSI MK1, MK2 

SANAČNÍ SYSTÉMYSANAČNÍ SYSTÉMY - VŠE SKLADEM - 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

SLEVA 
na vybrané zboží až

               
 40 x 40 cm od 269,-  vč. DPH za m2

 60 x 60 cm od 342,- vč. DPH za m2

 90 x 90 cm  od 999,- vč. DPH za m2

 60 x 120 cm od 629,- vč. DPH za m2

 120 x 120 cm od 979,- vč. DPH za m2

 90 x 180 cm   od 1 660,- vč. DPH za m2

 162 x 324 cm od 2 049,-  vč. DPH za m2

K tomu lepidlo na velkoformátové dlažby 

PROFI  -  C2TES2 Light

AkceAkce

TÓNOVACÍ 
CENTRUM

www.restako.cz

 – 50%

JIŽ OD:

JE
 M

O
Ž

N
É
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Y

   VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY
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 K posílení našeho týmu hledáme:

Operátora vstřikovacích lisů  

Operátora montáže a oprav

Nabízíme zajímavou práci

v rozvíjející se zahraniční společnosti, 

příjemné pracovní prostředí,

25 dnů dovolené.

V případě Vašeho zájmu najdete detailní 

informace o pozicích na:

https://w ww.gaudlitz.de/en/career/job-vaccancies

https://www.gaudlitz.de/karriere/off ene-stellen  

Pokud Vás nabídka oslovila, kontaktujte 

nás:

Kontakt: renata.hronova@gaudlitz.cz, tel. +420 602 696 577

Gaudlitz Precision s.r.o., Dělnická 413/V, 380 01 Dačice

www.gaudlitz.de

VSP-KOVO s.r.o. 

Svatoanenská 79
588 56 Telč 
www.vsp-kovo.cz

provozovna:

Ke Karlovu 340/III
380 01 Dačice
e-mail: info@vsp-kovo.cz

- společnost zaměřená na výrobu jednoúčelových strojů a zařízení

PŘIJME
spolupracovníky pro provozovnu v Dačicích na pozici:

Požadavky:

  vyučení v oboru / SŠ technického směru

orientace v technické dokumentaci

schopnost samostatné práce

přesnost, pečlivost, spolehlivost

ochota pracovat ve dvousměnném provozu

chuť učit se nové věci

Nabízíme:

zajímavé fi nanční ohodnocení, zaručený výdělek

možnost odborného růstu

zaměstnanecké výhody (příspěvek na obědy, 5 týdnů dovolené)

zajímavá náplň práce

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete Váš životopis na e-mailovou 

adresu info@vsp-kovo.cz nebo volejte 606 685 027, 724 090 095.

NÁSTROJÁŘ, OBRÁBĚČ KOVŮ, SOUSTRUŽNÍK

Nabízíme:

Dobré platové ohodnocení

Požadujeme: 

Ochotu pracovat ve dvousměnném provozu, zodpovědnost, 

pracovitost

Bonusy:

Stravenky, mimořádné prémie, přátelská atmosféra

JITRANS logistik, spol. s r.o.
Ke Karlovu 339/III 

DAČICE

HLEDÁ NOVÉ KOLEGYNĚ, KOLEGY NA POZICE:

SKLADOVÝ DĚLNÍK 

  KONTROLOR KVALITY

Kontakt:

Pan Josef Soldán 

Tel.: 605 247 806

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ
  malování bytových i nebytových prostor

nátěry fasád a plechových střech

DROBNÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
montáž nábytku (Ikea, Asko apod.)

pokládka dřevěných a laminátových podlah

montáž dveří a zárubní

KONTAKT

Petr Štěpán 777 798 424

Radek Beseda 775 667 980

ZD Police, družstvo

Požadujeme:  • spolehlivost, svědomitost, samostatnost

 • chuť pracovat v zemědělství

Nabízíme:   • podnikové benefi ty pro zaměstnance

 •  závodní stravování… atd..

Pracovníka do dílen a rostlinné výroby

Pracovníka do živočišné výroby středisko Kostníky

PŘIJME:

info: 606 717 080
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Vzpomínky

Dne 

7. ledna 2021 

oslavil náš 

tatínek, dědeček, 

pradědeček, 

přítel, tchán, 

bratr, švagr 

a strýc, pan 

Antonín Jakubec 
své krásné kulaté jubileum 80 let. 

Buď stále plný energie, vitality, síly 

a ať Tě nadále baví svět. Máme Tě rádi. 

Tvoje rodina.

Blahopřání

Placená inzerce

Z Vašich očí zářila láska a dobrota, 

budete nám chybět do konce života. 

Nestihli jsme Vám naposledy sbohem dát, 

za vše, co jste pro nás udělali poděkovat.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Co víc Vám za Vaši lásku a péči dnes 

můžeme dát? 

Jen kytici květů na hrob můžeme dát, 

svíčku zapálit, modlitbu tiše zašeptat 

a s bolestí v srdci vzpomínat. 

Dne 7. prosince 2020 uplynulo 

11. smutné výročí, kdy nás opustila milá 

maminka, babička a prababička, paní 

Františka Dočkalová z Třebelovic.
Dne 12. února 2021 vzpomeneme 

15. smutné výročí, kdy nás opustil milý 

tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Karel Dočkal z Třebelovic. 
S  láskou, úctou a  bolestí v  srdci stále 

vzpomínají a za vše děkují 

dcera Marie, vnuk Vláďa s dcerou, vnučky 

Zlatka a Máša s rodinami a pravnuk David 

s rodinou.

Kdo   v  srdcích žije, 

neumírá.

Dne 

3. ledna 2021 

uplynulo 5 let 

od chvíle, kdy nás 

navždy opustil pan 

Josef Kopeček z Budče.
Stále vzpomínají manželka 

Alena, dcera Alena s rodinou 

a syn Josef s rodinou.

Těžko se s Tebou 

loučilo, těžké je bez 

Tebe žít.

Smrtí však láska 

nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 15. ledna 2021 uplynulo 10 let, 

co nás navždy opustil náš milovaný 

tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Milan Odrážka z Písečného.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

dcery a syn s rodinami a ostatní příbuzní.

V lednu 2021 uplynulo 10 let, 

co nás navždy opustili

5. ledna 2011 ve věku 86 let paní 

Marie Strašilová, 
rodačka ze Slavíkovic
a 6. ledna 2011 ve věku 93 let pan

Jaroslav Strašil, rodák z Police, 
dlouhá léta hajný v Kytíně.

Převážnou část života prožili v Čechách 

v Kytíně a na Chouzavé, ale srdcem stále 

zůstali Moravané.

Za vzpomínku děkuje rodina.

Čas ubíhá 

a nevrací, co vzal,

ale vzpomínky 

v srdcích žijí dál.

Dne 

25. ledna 2021 

uplynul 2. smutný 
rok, kdy nás náhle 

opustil náš drahý 

manžel, tatínek a dědeček, pan 

Josef Beseda z Hříšice.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Chybíš nám…

Dne 

1. února 2021
uplynulo 10 let,

co nás navždy 

opustil pan 

Jiří Virgl z Lomů.
Za vzpomínku 

děkují 

maminka, syn Jiří s rodinou, 

Marcela s rodinou.

Čas rány nehojí, 

bolest v srdci 

zůstává.

Zbývá nám jen 

vzpomínání.

Dne 

3. února 2021 

uplynou 

3 smutné roky, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, 

babička a prababička, paní

Marie Křivánková z Bělčovic. 
S láskou stále vzpomínají 

dcery Ivanka, Marie, Hana 

a syn Jan s rodinami.

V životě jsou chvíle, 

kdy vám někdo tak 

moc chybí,

že byste ho chtěli 

vyjmout 

ze svých snů 

a skutečně 

obejmout.

Dne 9. února 2021 vzpomeneme

3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan

Břetislav Huňáček ze Slavonic.
Stále vzpomínají

rodiče, děti a sestra s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 9. února 2021 uplyne již deváté
smutné  výročí od úmrtí pana 

Josefa Tesaře 
a dne 4. března 2021 uplyne první
smutné výročí od úmrtí paní 

Marie Tesařové z Kostník.
Na oba rodiče vzpomínají s láskou 

a úctou 

synové s rodinami.

Dne 

12. února 2021 

by se dožil 90 let 

pan 

František Roman 
z Vnorovic.
S láskou 

vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Těžko je zapomenout, 

když slzy v očích stojí,

těžko je vzpomenout, 

když srdce stále bolí.

10. února 2021 uplyne 7 roků, 

co nás opustil pan 

Kája Vejmělek ze Slavonic
a 14. února 2021 je to 2 roky, 

kdy odešla jeho sestra, paní

Maruška Zvěřinová,
za rok ji následoval její manžel 

Jan Zvěřina.
Všem, kdo jste je znali a měli je rádi, 

děkujeme za vzpomínku.

Rodina.

Dne 

17. února 2021
uplyne 

22 smutných let, 

kdy nás navždy 

opustil pan

František 
Matějka 
z Bílkova.

S láskou vzpomínají 

děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Měl jsem vás všech-

ny rád, chtělo se mi 

žít, přišla však ne-

moc zlá, musel jsem 

odejít.

Dne 17. února 
2021 uplyne 

1. smutný rok, 

kdy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček, pan 

Josef Šimánek z Lipolce.
S láskou stále vzpomínají

manželka Bohuslava, děti s  rodinami, 

vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

Devět dlouhých 

roků odvál čas,

a smutný měsíc 

je tu zas.

Vzpomínky na Tebe 

stále bolí

a zapomenout 

nedovolí.

Dne 19. února 2021 uplyne 9 let, 

co nás navždy opustila paní

Marie Havlíková z Dobrohoště.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 

Milan s rodinou.

Kdo v srdcích žije – 

neumírá… 

Dne 

25. února 2021 

uplyne 

21 smutných let, 

kdy tragicky ze-

mřel náš milovaný 

syn a bratr 

Kája Šindelář ze Studené. 
S láskou a úctou vzpomínáme 

a nikdy nezapomeneme. 

Tatínek, sestry Jana a Ludmila s rodinami.

Jen kytičku květů 

na hrob můžeme 

Ti dát

a s láskou 

na Tebe vzpomínat.

Dne 

26. února 2021 

uplyne 14 let, co 

nás navždy opustil 

náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan 

František Matějka ze Slavíkovic. 
S láskou vzpomínají 

manželka, syn a dcery s rodinami.

Vzpomínky
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Vzpomínky

Bez Tebe, tatínku, 

se nám těžko kráčí,

při vzpomínce 

na Tebe 

se nám slzy 

do očí tlačí.

Nestihli jsme Ti 

naposled sbohem dát,

za vše, co jsi pro nás udělal, poděkovat.

Dne 17. února 2021, tomu bude 11 let, 

kdy nás navždy opustil nás drahý tatínek, 

dědeček, pradědeček, pan

Bedřich Doležal z Dačic.
S láskou a úctou v srdci stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 

dcery Anna a Renata s rodinou 

a syn Bedřich s rodinou.

Odešla jsi nám tam, 

odkud není 

návratu, 

jen smutno 

a prázdnota 

po Tobě zbyly tu.

Jak proudí voda 

v potoce, 

ubíhá rok po roce, čas plyne neúprosně dál 

a nevrací, co nám vzal.

Dne 27. února 2021 vzpomeneme 

nedožitých 81. narozenin paní

Anny Doležalové z Dačic.
S láskou a úctou v srdci stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 

dcery Anna a Renata s rodinami 

a syn Bedřich s rodinou.

Život jde dál,jak řeky proud,

jen bolest zůstává a nelze zapomenout.

Dne 26. února 2021 uplyne 1. smutné  
výročí, co nás opustila paní 

Libuše Mátlová z Horní Slatiny.

S láskou vzpomínají 

dcery s rodinami a ostatní přibuzní.

Kdo byl milován, 

nebude nikdy 

zapomenut.

Dne 

27. února 2021 

uplyne 

15. smutných let, 

kdy nás navždy opustil pan 

Miroslav Krejča z Cizkrajova. 
S láskou a úctou vzpomínáme 

a nikdy nezapomeneme. 

Manželka Alena, synové Radek a Miroslav 

s rodinami.

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví,

čím byla maminka každému z nás.

Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, 

nikdy již nezazní nám její hlas.

Dne 26. února 2021 tomu bude 

5 roků, co nás navždy opustila naše 

milovaná manželka, maminka 

a babička, paní

Jiřina Průšová z Dačic.
S bolestí a láskou vzpomínají 

manžel, syn a vnoučata Kájík a Nikolka.

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 28. února 2021 uplyne 8 let, 

co nás navždy opustil náš drahý manžel, 

tatínek, dědeček a bratr, pan 

Josef Březina z Českého Rudolce.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka, synové s rodinami, vnoučata 

Tomáš, Žanetka, Milan a  Martin, sestra 

s manželem a ostatní příbuzní a známí.

Za Tvou lásku, 

za Tvé velké oběti,

zůstaneš, 

dědečku, navždy 

v naší paměti.

Sluníčko zapadlo, 

všechno šlo spát,

srdéčko dotlouklo, 

zůstal jen bol a žal.

Loučit ses nechtěl, tolik jsi chtěl žít,

nás milovat a mnoho toho ještě říct.

Z Tvých očí zářila láska a dobrota,

budeš nám chybět do konce života.

Ten, kdo Tě miloval, nepřestane

na Tebe vzpomínat.

Dne 28. února 2021 uplyne 30 let,

kdy nás opustil pan 

Josef Musil z Vesce.
S úctou a láskou vzpomínají

dcery Stanislava, Iveta a Dana s rodinami.

PRODEJ

ELEKTRONIKA

Málo používanou televizi 

Strong 10 mm, má DVB-T2, cena 

3.600 Kč. Tel.: 776 265 972.

Set top box TE 300 

ještě v  záruce, cena 200 Kč. V  Jemnici. 

Zn. Tesla. Tel.: 724 705 240.

SPORTOVNÍ POTŘEBY

Nové sáňky pro dvě 

osoby, běžky nové, hůlky a  boty ne-

použité, řiditelné boby pro děti. Tel.: 

602 413 327.

VĚCI PRO DĚTI

Dětskou vaničku, 

zelenkavá světlá barva. Cena dohodou. 

S potiskem nová. Tel.: 728 423 619.

Prodám dětskou 

rozkládací sedačku, cena dohodou. Tel.: 

720 525 032. 

OBLEČENÍ

Saka za lacino 

pánská, dámský kožich verulák a bundu 

dámskou delší, novou, béžovou s kapu-

cí a je to také na léto. Tel.: 604 174 320.

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

Městská rada v Dačicích schválila prominutí

 části nájemného dačickým podnikatelům
Na svém 66. zasedání dne 13. 1. 2021 dačická městská rada rozhodla o prominutí 

části nájemného ve výši 50% za 4. čtvrtletí roku 2020 za užívání prostor sloužících 

k podnikání v budovách města Dačice.  

„Vládní omezení zasáhla do životů nás všech. Tak se alespoň tímto krokem snaží-

me pomoci podnikatelům a živnostníkům v našem městě, kteří mají své provozov-

ny v budovách v majetku města Dačic a snížit negativní dopady nouzového stavu. 

Jedná se o provozovny, které musely být kvůli nařízením vlády uzavřené“ přiblížil 

starosta Karel Macků.

„Podpora těchto, většinou malých, provozoven je i v zájmu města, neboť jejich čin-

nost poskytuje a doplňuje nezbytné služby pro pokrytí potřeb občanů Dačic a okolí. 

Je proto přínosné snažit se jejich fungování podpořit a zachovat,“ uzavřel Macků.

TZ MěÚ Dačice

Kraj Vysočina chystá v Jemnici 
rekonstrukci průtahu městem

Jednou z větších dopravních staveb, které Kraj Vysočina  letos na jaře za-
hájí, je rekonstrukce průtahu měste m Jemnice. V tomto případě je rekon-
strukce rozdělena do čtyř stavebních etap, přičemž úsek ulice Na Podolí 
a ulice Tyršova by měl být zprovozněn do 31. 10. 2021, ulice Velká Brána 
(dva úseky) pak do konce září příštího roku. Rada Kraje Vysočina již roz-
hodla o zahájení zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

Stavební práce zahrnují rekonstrukci stávající silnice II/152 od  křižovatky ulic 

Tyršova  a ulice Lipová po křižovatku silnic II/152 a silnice II/408 ve městě Jemnice 

v přibližně kilometrové délce. Součásti stavby je také úprava křižovatky s ulicí V Ráji, 

napojení místních komunikací, sjezdů a časti přilehlých chodníků včetně přeložky 

inženýrských sítí. Dojde také k výstavbě nové zárubní zdi a nezbytnému zajištění 

svahu. V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce jednoho mostu a opra-

va stávající kanalizace a vodovodu. Také v tomto případě se Kraj Vysočina dohodl 

na společném postupu zadavatelů s městem Jemnice a společností Vodovody a ka-

nalizace. Stavba bude realizovaná ve čtyřech stavebních etapách a počítá se s čás-

tečným omezením provozu po polovinách vozovky, kdy bude doprava řízena ky-

vadlově. V určitých fázích stavby dojde k úplné uzávěře a doprava bude odkloněna 

na objízdné trasy. Průjezd stavbou bude umožněn složkám IZS a také bude zajištěn 

přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí. Kraj počítá se spolufi nancováním sta-

vebních prací z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové nákla-

dy stavby se odhadují na necelých 50 milionů korun bez DPH, podíl Kraje Vysočina 

je asi 30 milionů korun, 90 % krajských způsobilých výdajů pokryje evropská dotace 

a příspěvek ze státního rozpočtu. Do konce října tohoto roku by měl být zrekonstru-

ován a zprůjezdněn úsek ulice Na Podolí a ulice Tyršova včetně mostu, přes zimní 

období 2021/2022 bude probíhat běžný provoz v celém průtahu městem. Zbývají-

cí části ulice Velká Brána budou následně rekonstruovány od jara a zprůjezdněny 

do konce září příštího roku. Kompletně by měla být stavba dokončena do konce 

listopadu 2022.   TZ Kraje Vysočina

 Rada města Dačic  schválila vyhlášení 

výběrového řízení na výměnu povrchu 

sportovního hřiště Za Lávkami,  ke které 

by mělo dojít letos v dubnu a květnu.

 Do soutěže o Historické město roku 

2020 se z kraje Vysočina přihlásila také 

města Jaroměřice, Jemnice, Moravské 

Budějovice a Telč. V  této soutěži jsou 

města oceňována za přípravu a realizaci 

Programu regenerace městský památ-

kových rezervací a městských památko-

vých zón.

 Město Moravské Budějovice získalo 

nejvyšší ocenění (kategorii A) v  hod-

nocení fi nanční kondice měst za léta 

2015–2019.

 Z důvodu rekonstrukce a opravy kro-

vu na části objektu Státního zámku Telč 

bude v ulici Na Baště od 10. ledna do 30. 

května 2021 postaveno lešení.

 Základní škola T. G. Masaryka v  Mo-

ravských Budějovicích  získala po tříleté 

práci na zlepšování životního prostředí 

titul Ekoškola.

 Jestli jste vloni v  létě nestihli zhléd-

nout výstavu s názvem Telč a jezuité, řád 

a jeho mecenáši, můžete to ještě stih-

nout virtuálně, pokud do svého interne-

tového prohlížeče zadáte odkaz: https://

my.matterport.com/show/?m=dN2KqcjJ-

TWs&play=1&hl=1&play=1

Výstava je nově doplněna o videa při-

bližující souvislosti mezi vystavenými 

předměty a také o internetové odkazy 

na odbornou literaturu a k digitalizacím 

starých tisků či rukopisů.

 Od devátého ledna zavedlo Rakousko 

kontroly na hranicích s Českou republi-

kou, od 14. ledna pak uzavřelo i některé 

přechody. Přechody Fratres–Slavonice 

(od 6 do 24 h) a Grametten–Nová Bystři-

ce (neomezeně) zůstaly otevřené.

 Ze stávajících 50 km / h až na 80 km/ h 

by mohla být ve vytipovaných úsecích 

zvýšena rychlost vlakových souprav na 

železniční trati Kostelec–Slavonice po 

její modernizací, kterou nyní připravuje 

správa železnic.

 Město Dačice se také letos (a celkově 

už po šestnácté) připojí vyvěšením ti-

betské vlajky k  mezinárodní kampani 

Vlajka pro Tibet.

 V Domamili dokončili na konci minu-

lého roku obnovu budovy pošty.

Drobné zprávy 

dokončení na str. 12
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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)

„Po  druhé světové 

válce budějovičtí 

skauti nocovali 

v  jednom dřevě-

ném lágrovém 

baráku na  Praž-

ské ulici ve  Zno-

jmě. Po  ulehnutí je 

začaly obtěžovat štěnice. Na  nešťastníky 

padaly i  ze stropu. Kolem půlnoci už to 

nešlo vydržet, tak Mirek Smrčka, syn mo-

ravskobudějovického továrníka, navrhl, 

že můžou jít spát do  domu na  Divišově 

náměstí, který vlastnila otcova fi rma...“, 

tak začíná jeden z  úsměvných příběhů 

v  nově vydané knížce Skautské stole-

tí v  Moravských Budějovicích. Čtenář 

na  stránkách objeví mimo jiné i  odpo-

vědi na otázky, jak souvisel tábor s ciga-

retami s „velbloudem“ nebo proč se pří-

slušníci Policie ČR ohřáli u slavnostního 

ohně. I  když veselá mysl patří ke  skau-

tingu, publikace vypráví také o nesnad-

ných cestách hnutí, o  nedostatku klu-

boven a o nacistickém a komunistickém 

pronásledování.

Knihu Skautské století v  Moravských 

Budějovicích vydalo místní středisko 

k příležitosti kulatého jubilea od vzniku 

prvního oddílu ve  městě. Tento počin 

by se jen těžko mohl uskutečnit bez 

fi nanční podpory junáckého ústředí 

v  Praze a  fi rmy Ferrum s. r. o. Oběma 

subjektům patří veliké díky!

Knihu lze objednat na  emailu orli-

cemb@skaut.cz, nebo je již od 18. led-

na ke koupi v Informačním centru MKS 

Beseda Moravské Budějovice. Upozor-

ňujeme, že počet výtisků je omezený.

–pb–

Knížka o historii moravskobudějovického skautinguZávěr roku ve vydavatelství Jarmark
Přestože byl loňský rok ve všem poznamenán opatřeními proti pandemii 

viru Covid-19, i za těchto okolností vyšlo několik publikací, na nichž jsme se 
mohli s vydavatelstvím Jarmark podílet.

Knížku o osudech nekatolíků v okolí 

Velké Lhoty jsme už na stránkách Jar-

marku představili v listopadu, ještě jed-

nou připomínáme obálkou tuto velmi 

zajímavou knihu.

V závěru loňského roku vznikla také 

kniha o kardinálu Schwarzenbergovi 

s velmi úctyhodným rozsahem téměř 

550 stran vydaná jako soukromý tisk 

vlastním nákladem autora. Není sice 

úplně nejobjemnější publikace, jakou 

jsme vyráběli, ale mezi ty nejobsáhlejší 

určitě patří . 

Posledním titulem, na kterém jsme 

vloni ve vydavatelství Jarmark  praco-

vali, je kniha o historii moravskobudě-

jovického skautingu, kterou předsta-

vujeme samostatným článkem na této 

straně.

Upozornění pro inzerenty a čtenáře.
UZÁVĚRKA březnového vydání Jarmarku bude už

v pátek 19. února 2021!
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KOMPLETNĚ STŘECHY
ZÁMEČNICKÉ PRÁCEpr

ov
ád

í

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

V Kaštanech 36/II
380 01 Dačice

Výrobna speciálních hnojiv Želetava
(dříve lihovar, sušárna brambor)

ECOLAB Znojmo, spol. s r.o.

ul. 9. května 237

Želetava

Bližší informace na telefonním čísle:

737 259 500

Do výrobny tabletových hnojiv v Želetavě 

přijmeme 

PROVOZNÍ DĚLNÍKY 

NA MANUÁLNÍ 

PRÁCI 
PO ZAPRACOVÁNÍ - POZICE SMĚNOVÉHO MISTRA

OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU VÍTÁNA

Stanislav Šenkypl, Hornice, tel. 728 229 516

PŘIJEDU AŽ K VÁM DOMŮ A NAŘEŽU:
vazby, pergoly, altánky, prkna, fošny aj. dle vašeho přání.
MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ KULATINY BEZ NÁKLADŮ NA DOPRAVU.

Max. ø kmene 70 cm a délka 6,2 m (po domluvě 8 m).
Ceny od 600 Kč/m3, nutná el. přípojka 380 V.

Okres TOkres TR, ZN, JI, JHR, ZN, JI, JH

Po ez kulatinyPo ez kulatiny  
mobilním katremmobilním katrem
Wood-Mizer

Interiérové DVEŘE 

a zárubně SAPELI, 
JAVAB aj.

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

- ZAMĚŘENÍ, DODÁNÍ A MONTÁŽ

Eurosport, Discovery,

a UFC přes satelit nebo 

internet do Vaší tv.

TELEVIZNÍ DOTACE!
Tel.: 778  880  006

DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

V PŘÍPADĚ, 

ŽE VÁS NAŠE NABÍDKA OSLOVILA 

KONTAKTUJTE NÁS:

plucarova@pkd.cz, tel. +420 730 193 639

PKD s.r.o., Dělnická 413/V, 380 01 Dačice

Nabízíme komplexní řešení od návrhu, 

výroby a montáže ocelových konstrukcí.

PKD je rodinná fi rma 

s mezinárodními aktivitami 

a bohatou historií. 

www.pkd.cz

ELEKTRIKÁŘ
MONTÁŽNÍK

SVÁŘEČ KOVŮ

OBCHODNÍ MANAŽER
PROJEKTOVÝ MANAŽER 

– ROZPOČTÁŘ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
VEDOUCÍ VÝROBY

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K POZICI:

https://www.pkd.cz/cs/volne-pozice

Ing. Kateřina Podhrázská 

EXTERNÍ ÚČETNÍ

KONTAKT: 

tel. 777 335 509
email: katerina.podhrazska@seznam.cz

www.ucetnictvi-podhrazska.cz

KLASICKÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

A DAŇOVÉ EVIDENCE

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 

ÚČETNICTVÍ 

okamžité zaúčtování, bez předávání 

dokladů

ZPRACOVÁNÍ MEZD 

pro OSVČ, s.r.o., neziskovky, 

příspěvkové org., obce

  látkové rolety
venkovní rolety
sítě proti hmyzu
screenové rolety
markýzy

Jaroslav ŠEDA 

nám. Republiky 30, DAČICE

Tel.: 723 926 573

Jaroslav.seda@Quick.cz

do všech typů oken

Žaluzie

www.zaluzie-seda.cz
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(dokončení ze str. 9)

Kočičku, vhodná pro 

babičku. Tel.: 736 718 577.

Tříbarevné kočičky, 

pouze do  dobrých rukou. Tel.: 

728 346 272.

Dvě rohaté kozy, malá 

a  velká. Volejte na  číslo: 

602 852 835.

PRODEJ

Novou 6 kotcovou 

králíkárnu s  krmným prosto-

rem nevyužitou. Končíme 

s chovem. Cena dohodou. De-

šov. Tel.: 728 412 104.

Kočovný vůz s pracovnou 

na  32 včelstev, nyní zimujících 

24. Moravskobudějovicko. Tel.: 

777 964 239.

KOUPĚ

Pěkného barevného 

králíka samce, nejraději druh – 

beran. Tel.: 733 295 835.

RŮZNÉ
Přenechám za odvoz 

věci z  bytu: pračku Bosch, mi-

krovlnku, kombin. sporák aj. 

Dačice. Tel.: 724 994 413.

4 ks plech. disky 6 ½ 

x 16 H2 E 42, 5 otvorů, rozteč 

66 mm, vhodné na  VW, Ško-

da, Audi, vše za  500 Kč. Tel.: 

603 862 814.

KOUPĚ

Babetta 225 koupím 

v  nepojízdném stavu, levně. 

Tel.: 702 325 874.

JAWA kejvačka, panelka, 

pérák, pařez apod. motocykl. 

Tel: 734 448 294.

Staré plechovky 

od  motorových olejů, staré 

reklamní smalt cedule. Tel: 

734 448 294.

BYTY &
NEMOVITOSTI

PRODEJ

Byt  2+1 v Dačicích. 

Byt je po celkové rekonstrukci. 

Tel. 720 266 050.

RD v obci Pálovice 

k rekonstrukci. Cena dohodou. 

Tel.: 607 525 860.

Prodám zemědělskou 

usedlost s  uzavřeným dvorem 

a  velkou zahradou. U  Studené. 

Cena dohodou. Tel: 722 733 738.

KOUPĚ

Byt v Telči,2+1 příp. 3+kk. 

Do  osobního vlastnictví. Plat-

ba v hotovosti. Slušné a rychlé 

jednání. Nejsem RK. Tel.: 737 

417 559.

PRONÁJMY

Slušní důchodci hledají 

slušný a  tichý pronájem nejlé-

pe chalupy, chaty. Není pod-

mínkou. T el.: 723 844 089.

Hledám k pronájmu 

popřípadě ke  koupi garáž 

v okolí Jemnice cca 50 m čtve-

rečních, ale klidně i více. Děkuji 

za nabídky. Tel.: 774 707 899.

Pronajmu byt 1+1 

v Dačicích. Tel.: 721 124 296.

Pronajmu byt v Dačicích 

2+1, zařízený, v  rodinném 

domě, zvláštní vchod, parkova-

cí stání, volný od 1. 3. 2021. Tel.: 

704 521 489.

Pronajmu nový zaříz. byt  

2+kk s  terasou  v  Krasonicích, 

13 km od  Jemnice, 17 km 

od Dačic. Pro 1–2 osoby od 1. 4. 

Tel.: 602 327 229.

ZAMĚSTNÁNÍ
Hledám práci. 

praxe ve  stavebnictví cca 40 

let. Nabízím spolehlivost, sa-

mostatnost. Tel.: 603 489 687.

ZVÍŘECTVO

DARUJI 

Kočičku a kocourka. 

Tel.: 606 756 988.

Daruji za odvoz 

příslušenství na  kuch. robot 

Bosch zn. Mix 46 Profi . Tel.: 

723 463 816.

Daruji za odvoz 

válendu s úložným prostorem. 

Tel.: 720 266 050.

Daruji hračku 

plyšového medvěda, výška 

100 cm. Tel.: 720 525 032.

Pronajmu polohovací 

postel se zdravotní matrací 

a hrazdou. Tel: 607 986 671.

SEZNÁMENÍ
Vdova 67 hledá 

kamaráda. Tel.: 721 913 562.

Muž 63 hledá ženu 

na krásný trvalý vztah, založe-

ný na upřímnosti a  lásce a dů-

věře. Už nebudeme sami. SMS 

na tel.: 723 237 582.

Muž hledá přítelkyni, 

kamarádku pro nový začátek. 

Proč to nezkusit. Věk 55 až 65 

let. Tel.: 720 303 628.

Hledám kamarádku 

na  pokec i  něco možná více. 

Budu se těšit na  tvoji zprávu. 

Petr. Tel.: 733 306 988.

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

NÁBYTEK

ervenou koženkovou 

sedací soupravu 3+2+1, dob-

rý stav, cena 5  000,- Kč. Foto 

mohu zaslat na  e-mail. Tel. 

607 286 430.

Světlý psací stolek 

jednostranný 120 Kč, kancelář-

ská židle otočná 120 Kč, tmavě 

červené křeslo celočalouněné, 

120 Kč. Tel.: 739 843 141.

Moderní nepoužitá 

dvě křesla, levně 1.700 Kč, je-

den kus. Volejte k večeru kolem 

5. hodiny, Mor. Budějovice. Tel.: 

792 302 297.

Nová vanová zástěna 

„Ravak VS2“ bílá – čirá, v. = 140, 

š = 2 x 50 cm. Sleva na 3.500 Kč. 

V záruce. Tel.: 737 163 650.

PŘÍSTROJE 

PRO DOMÁCNOST
Ledničku s mrazákem, 

výška 180 cm za 2.990 Kč. Prač-

ku za  1.990 Kč, vše pěkné. Tel.: 

723 744 276.

Lednici s mrazákem. 

Perfekt. motor. Elektrolux, výš-

ka 173 cm, objem lednice 200 l, 

mrazák 100 l, cena 900 Kč. Za-

chovalá. Tel.: 734 601 673.

Kdo by měl zájem 

o  funkční šnekovou pračku se 

ždímačkou a pračku s hvězdou 

také funkční, za  symbolickou 

cenu. Tel.: 723 266 918.

Calex de Luxe s malým 

vestavěným mrazáčkem, r. v. 

80léta, plně funkční, cena 500,- 

Studená. Tel.: 602 576 460.

SPORÁKY A TOPIDLA

Málo používaná, pokojová 

litinová kamna, cena 1.500 Kč. 

Tel.: 721 507 549.

Brutar 3.500 Kč, MF70, 

oprava nutná 7.500 Kč, 5 x litá 

kola na Š Octavii a 5.000 Kč, 5 x 

100 rozteč, menší kamna na dře-

vo 1.300 Kč. Tel.: 704 717 034.

Plyn. kamna na vel. 

bombu – 2.000 Kč, nový mo-

dem a set top box – 02 za polo-

vinu; 4 nové zimní pneu – 195/ 

65 R 12 na  hliník. discích – ½. 

Tel.: 724 870 302.

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE

Tlakovou myčku typ Oleo 

Mac 13 Ppa, cena 2.000 Kč, málo 

používaná. Tel.: 776 884 774.

Motorek do štípačky 

na 220V /1,8kW, 2848 ot. / min. 

I  s  nožem na  řezání. Tel.: 776 

268 228.

STAVEBNÍ POTŘEBY

Okno 120 x 60 

a  2 x okno 90 x 60 cm, cena 

700 Kč/ ks. Otočný regál na ša-

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

nony. 2 patra, cena 1.500 Kč. 

Tel.: 602 530 473.

WC mísu se splachováním 

spodní odpad, cena dohodou. 

Tel.: 606 604 510.

BEST zákrytová deska 

plochá d x š x v  400 x 300 x 

60 mm – 36 ks, nepoužité. Cena 

80 Kč/ks. Přidám 4 ks neúplné. 

Tel. 724 208 905.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ 

POTŘEBY
Boudu pro psa středního 

plemene z voděodolné překliž-

ky, cena dohodou. Tel.: 732 102 

905.

Nože rotačka 220; 

bantam 4 x 2,50; plášť 4 y 16, 

rošt Slokov; ráčnu moment; 

eternit 40 x 40; kolo; kozačky 

lyžařské boty; brzd. disk. Tel.: 

775 221 618.

Vari systém fréza tov. 

nová, postřikovač nesený Crys-

tal 8011, Škoda 1,9 TDi motor 

elek. 2,2 kW, nautilu čerpadlo. 

Tel.: 605 379 247.

OSTATNÍ

Elektro retro stavebnici 

číslicové techniky Logitronic 

O2-Top stav. Tel.: 384 498 022.

Pracovní listy do prvouky 

a  jazyka českého, vhod-

né na  dist. výuku. Mapu ČR 

155x115 a  Jihozápadní Asii 

125x114. Tel.: 702 142 584.

Litrové keramické 

výparníky na  ústřední topení 

hnědé v  podobě bandasek 

glazované asi 30 kusů - velmi 

levně. Tel.: 737 609 245.

Stojany na zboží a regály 

do  prodejny, foto zašlu e-mai-

lem, do výlohy, prodám staho-

vací žaluzii (250 x 220 cm). Tel.: 

602 413 327.

KOUPĚ
Hand mixer Braun 

Multiquick. Jedná se mi o ruční 

šlehač, nebo kdo by ho opravil. 

Tel.: 723 853 277,

Koupím starou – starší 

vzduchovku. Dobře zaplatím 

také staré vojenské nože, ba-

jonety a  bodáky a  zbraně. Tel: 

725 763 202.

Koupím zvonek na staré 

jízdní kolo značky ESKA, ČZ 

apod. Děkuji. Tel: 734 448 294.

AUTO-MOTO

PRODEJ

Peugeot 306 na náhradní 

díly, pojízdný, bez STK, velmi 

levně. Tel.: 606 183 796.

4 ks letní pneu Uniroyal 

195/ 65 R 15, málo jeté s alu dis-

ky. Tel.: 723 948 431.

Zimní pneu na plech. 

discích 145/ 70 R 13, Barum. 

Vzorek 95 %. Třeba na  Fiat 

Seicento. Cena dohodou. Tel.: 

728 423 619.

IHNED KOUPÍME 
VAŠI ZADLUŽENOU 

NEMOVITOST 
exekucemi, hypotékou 

s tím, že můžete zůstat 

dál bydlet ve “svém”, 

linka zdarma 800 100 576 

– nezávazná konzultace

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

VYKOUPÍME KULATINU 
ČERSTVÉHO KŮROVCE SMRK

TEL. 737 550 296

PŘIJMU SERVÍRKU
SCHLOSSSTÜBERL HANDL 

DOBERSBERG

RAKOUSKO

VÍCE INFO 

V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH 

NA TEL. Č. 

+ 43 2843 2267

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

Obec Lhotka 

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE 
s řidičským průkazem T. 

Jedná se o údržbu

zeleně a jiné práce na obci. 

Nástup březen 2021 

mzda 120 kč/ h.

Informace:  777 189 121
p. Janoušek, starosta
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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)

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: Göthova 66, 380 01 Dačice. Tiskne MAFRA, a. s., tiskárna Praha. Číslo 2/2021 vyšlo 1. února 

2021. – Redakce novin Jarmark neodpovídá za pravdivost informací ani v soukromé ani v komerční inzerci.

Uzávěrka březnového JAR MAR KU pro plošnou i řádkovou in zer ci je 19. února 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“)

3/2021

březenNEKOMERČNÍ 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: 140 Kč vč. DPH

Text s fotografi í: 260 Kč vč. DPH (dvojportrét nebo další fotografi e + 120 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

PRODLOUŽENÍ ZIMNÍCH SLEV 
NA OKNA A DVEŘE 
DO 26. ÚNORA

  německý sedmikomorový profi l, tř. A, prvoplast
  izolační trojsklo a 3 těsnění
  záruka 7 let na celý výrobek a 10 let na zasklení
  sleva se vztahuje na všechny profi lové systémy
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PŘIJME SPOLUPRACOVNÍKA NA PRACOVNÍ POZICI:

Obsluha výrobního stroje

Česká společnost

JEMČA a.s. 

Znojemská 687

675 31 Jemnice

Požadujeme:

-  min. vzdělání: základní

-  práce ve 2-3 směnném provozu

-  zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, zájem o práci

-  práce s PC - výhodou

Nabízíme:

-  zázemí rozšiřující se stabilní rodinné fi rmy

-  motivující odměňování

-  osobní rozvoj a profesní růst

-  příspěvek na penzijní připojištění

-  zvýhodněný rodinný tarif pro mobilní telefon

-  zvýhodněné závodní stravování

-  místo práce Jemnice

Žádosti s krátkým profesním životopisem  zasílejte 

na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na adresu:

helena.vankova@jemca.cz

Kontaktní osoba: Helena Vaňková, tel.: 567 770 720

PŘIJME SPOLUPRACOVNÍKA NA PRACOVNÍ POZICI:

Údržbář / Seřizovač / Elektrikář

Požadujeme:
-  vzdělání - SOU/SŠ v oboru elektro

-  vyhláška 50/1978Sb., praxe v oboru výhodou

-  práce ve 2-3 směnném provozu, zodpovědnost, samostatnost, 

 spolehlivost

-  práce s PC

Nabízíme:
-  zázemí rozšiřující se stabilní rodinné fi rmy

-  motivující odměňování

-  osobní rozvoj a profesní růst

-  příspěvek na penzijní připojištění

-  zvýhodněný rodinný tarif pro mobilní telefon

-  zvýhodněné závodní stravování

-  místo práce Jemnice

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Žádosti s krátkým profesním životopisem  zasílejte 

na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na adresu:

helena.vankova@jemca.cz

Kontaktní osoba: Helena Vaňková, tel.: 567 770 720

Česká společnost

JEMČA a.s. 

Znojemská 687

675 31 Jemnice

Centropen a.s.

9. května 161/V

380 01 Dačice

NABÍZÍ VOLNOU PRACOVNÍ POZICI 

DĚLNÍK/ICE VE VÝROBĚ
Centropen a.s. je:

• stabilní společnost s 80-ti letou tradicí

• výrobce psacích prostředků na bází tampon-inkoust

• naše výrobky vyvážíme do 50 zemí světa

• druhý největší zaměstnavatel v regionu

 Pracovní náplň:

• práce na montážních, balicích a potiskovacích automatech, práce na lisech

 Požadavky, které byste měl(a) splňovat:

• spolehlivost, samostatnost a výkonnost

• práce na hlavní pracovní poměr – plný úvazek, 37,5 hodin týdně

• pracovní doba: třísměnný provoz – začátek směny 6:00, 14:00, 22:00 hod.

• pracovní smlouva na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce, 

 po zaučení a následném zhodnocení – doba neurčitá

Nabízíme:

• 5 týdnů dovolené

• pololetní a roční bonusy (13. a 14. plat)

• roční navyšování mzdy 

• stravování ve vlastní jídelně s dotovanou cenou jídel

• fi nanční odměnu za doporučení nového zaměstnance

• první zvýšení mzdy nastává po uplynutí zkušební doby

• nástupní mzda od 19 000 Kč měsíčně (včetně příplatků)

• náborový příspěvek 10 000 Kč

NÁSTUP: dle dohody

Přihlášky můžete zasílat na adresu:

Jaroslava Komínová, vedoucí personálního odboru

kominova@da.centropen.cz, 384 406 216 

Centropen a.s.

9. května 161/V

380 01 Dačice

NABÍZÍ VOLNOU PRACOVNÍ POZICI 

MANIPULANT VE VÝROBĚ
Centropen a.s. je:

• stabilní společnost s 80-ti letou tradicí

• výrobce psacích prostředků na bází tampon-inkoust

• naše výrobky vyvážíme do 50 zemí světa

• druhý největší zaměstnavatel v regionu

Pracovní náplň:

• zajišťování dopravy materiálů pro výrobu popisovačů na montážních, balicích 

 a potiskovacích automatech, odvážení hotových výrobků do skladu

Požadavky:

• spolehlivost, samostatnost a výkonnost 

• práce na hlavní pracovní poměr - plný úvazek, 37,5 hodin týdně

• pracovní doba: třísměnný provoz - začátek směny 6:00, 14:00, 22.00 hod. 

• pracovní smlouva na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce, 

 po zaučení a následném zhodnocení - doba neurčitá

• vzdělání SŠ/ střední odborné učiliště, řidičský průkaz skupiny T 

Nabízíme:

• 5 týdnů dovolené

• pololetní a roční odměny (13. a 14. plat) 

• roční navyšování mzdy 

• stravování ve vlastní jídelně s dotovanou cenou jídel

• fi nanční odměnu za doporučení nového zaměstnance

• první zvýšení mzdy nastává po uplynutí zkušební doby  

• nástupní mzda: od 21 500 Kč/měsíc včetně příplatků a prémií

• náborový příspěvek 10 000 Kč 

NÁSTUP: možný ihned nebo dle dohody

Přihlášky můžete zasílat na adresu: 

Jaroslava Komínová, vedoucí personálního odboru

kominova@da.centropen.cz, 384 406 216
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NÁBYTEK

DVEŘE, SCHODY, OKNA

KUCHYNĚ NA MÍRU a další

cenová nabídka zdarma                                                   jsme plátci DPH

       Bártů Karel 
  606 690 034

karelbartu@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

INTERNET

MÍSTNÍ  
SERVISNÍ TÝM  

A RYCHLÁ 
PODPORA

měsíčně vč. DPH
250 Kč900 Mbit/s až

bez limitů a FUP

od

Akce trvá od 13. 1. do 24. 2. 2021.

Husqvarna 550 XP® II
Výkonná, odolná a snadno ovladatelná řetězová pila o výkonu

50 ccm pro kácení stromů, odvětvování a zkracování. Pila má 

štíhlý design a je vybavena řadou inovativních funkcí.

Výkon 3,0 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm), 
hmotnost bez lišty a řetězu 5,3 kg

Akční cena: 18 899 Kč
Běžná cena: 19 999 Kč

Husqvarna 135 II
Perfektní řetězová pila pro příležitostné řezání na 

zahradě, řezání palivového dříví či kácení menších

stromů. Rychle startuje a snadno se ovládá a boční 

napínání řetězu je rychlé a pohodlné. 

Výkon 1,6 kW, délka lišty 14“ (35 cm),
hmotnost bez lišty 
a řetězu 4,7 kg

Akční cena: 6 199 Kč
Běžná cena: 6 499 Kč

Husqvarna 440
Lehká a výkonná pila druhé generace pro všestranné

použití je ideální pro ty, kteří hledají snadno ovla-

datelnou pilu. Poháněná motorem X-Torq® s nižší 

spotřebou paliva a sníženou hladinou emisí.

Výkon 1,8 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm), 
hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg

Akční cena: 10 799 Kč 
Běžná cena: 11 499 Kč

Husqvarna 555
Pila má dokonalý design a skrývá v sobě surovou sílu, 

která zajišťuje potřebný výkon. Má sníženou spotřebu 

paliva až o 20 % a o 75 % méně výfukových emisí. 

Výkon 3,1 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm),
hmotnost bez lišty a řetězu 5,9 kg

Akční cena: 20 299 Kč
Běžná cena: 21 499 Kč

Husqvarna 560 XP®

Pila je určena pro profesionální lesní pracovníky 

a zkušené uživatele. Vyznačuje se moderním 

designem a inovativními řešeními. Technologie

RevBoost™ zajišťuje okamžitou vysokou rychlost

řetězu pro extra účinné odvětvování.

Výkon 3,5 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm),
hmotnost bez lišty a řetězu 5,9 kg

Akční cena: 21 299 Kč 
Běžná cena: 22 499 Kč

Husqvarna 572 XP®

Vynikající chlazení a vysoce účinná filtrace pomáhají 

udržet stabilně vysoký výkon této pily, zatímco inte-

ligentní design a snadná obsluha přispívají k vysoké 

produktivitě, a to i při práci s dlouhou vodicí lištou. 

Výkon 4,3 kW, délka lišty 18“ (45 cm), 
hmotnost bez lišty a řetězu 6,6 kg

Akční cena: 26 999 Kč 
Běžná cena: 28 999 Kč

JACKWERTH
Masarykova 99, TELČ

tel: 567 243 759, mobil: 775 673 267 

email: jackwerth@seznam.cz
PO  PÁ: 8 – 12   13 – 17

SO: 8 – 11

Firma Menzing, s.r.o. je v Moravských Bu-

dějovicích již třináctým rokem. 

Na jediné pobočce v Česku zaměstnává 

okolo třiceti zaměstnanců. Společnost se 

zabývá výrobou průmyslových praček, kte-

ré se užívají například v autoservisech k  od-

mašťování komponentů do automobilů. 

Zajímavostí je, že kromě sídla zákazníka v 

Anglii, je pobočka v Moravských Budějovicích 

největším výrobcem tohoto produktu v EU. 

Dalším z výrobků fi rmy je montáž drenáž-

ních zařízení za traktory pro společnost 

Sieger, které slouží k čištění závlahových 

systémů na polích. 

Třetí skupinou výrobků jsou polotovary 

do zařízení pro elektrické sítě. 

Menzing, s.r.o.
Rodinná fi rma z Moravských Budějovic

V holandské centrále pak fi rma poskytuje vývoj vlastních 

produktů pro zemědělský a zpracovatelský průmysl, ale 

i  vývoj pro své zákazníky. Z nejnovějších projektů je to na-

příklad drenážní zařízení s instalovanou GPS technologií, 

které bude jediné na trhu. 

Svým zaměstnancům se fi rma snaží poskytovat to nejlepší 

zázemí a výhodné pracovní podmínky. 

„Práce zaujme každého, kdo rád něco mon-

tuje, sestavuje a nevadí mu práce s kovy,“ říká 

Eva Fujdlová, která je zaměstnankyní fi rmy 

tři roky. Za velkou výhodu považuje také 

jednosměnný provoz, práci v místě bydliště 

a malý kolektiv, kde se všichni znají. Kolegy 

ve fi rmě si chválí i brigádnice Tereza Karafi -

átová. „Nemusela jsem se nikoho bát na nic 

zeptat, což je taky důležité.“ A jak jí vyhovují 

pouze ranní směny? „Sice mi chvíli trvá, než 

se rozkoukám, ale pak mám volné odpoled-

ne, což se poštěstí v málokteré práci. Navíc 

je to práce manuální, a tak odcházím domů 

s  čistou hlavou.“ 

Tereza také prozradila, že se do fi rmy velmi 

ráda vrátí i na příští prázdniny jako brigádnice.

Kontakt: 
Menzing, s.r.o.
Fibichova 1272

676 02 Moravské Bud jovice
Email: Jobs@menzing.nl 

Tel:  +420 727 887 101

PRÁVĚ HLEDÁME KOLEGY NA TYTO POZICE

 

POPIS PRÁCE

  Příprava výrobních a kontrolních podkladů pro výrobu

Analýza rizik v rámci výrobních postupů a koordinace zlepšování

Řízení vývoje montážních a kontrolních přípravků a zařízení

Zodpovědnost za nové projekty a jejich plné zavádění do sériové výroby

Koordinace údržby zařízení

POŽADOVANÉ ZNALOSTI

USO / SŠ vzdělání technického směru (pozice je vhodné i pro absolventy)

Znalost práce v konstrukčních programech (CAD-programy) výhodou

Práce na PC (MS Offi  ce: Outlook/Word/Excel/PowerPoint)

AJ popřípadě NJ - komunikativní úroveň

Komunikační schopnosti (častá interakce s dílnou/výrobou, obchodním odd.)

Samostatnost a zodpovědnost

Ochota hledat kreativní řešení a učit se

BENEFITY

Práce na plný úvazek (40ti-hodinový týden)

Stabilita společnosti a dlouhodobá spolupráce

Možnost občasné práce z domova

Příspěvek zaměstnavatele na stravování formou stravenek

Nápoje na pracovišti zdarma

Flexibilní pracovní fond

Zázemí prosperující společnosti s tradicí

POPIS PRÁCE

Elektromontáž a fi nální testování průmys- 

 lových zařízení a zemědělských zařízení

Práce na plný úvazek

POŽADOVANÉ ZNALOSTI

Středoškolské nebo odborné vyučení  

 s maturitou

Platná vyhláška 50/1978 sb. minimálně  

 paragraf 5

Manuální zručnost

Spolehlivost, dochvilnost, samostatnost  

 a  zodpovědnost

BENEFITY

Pracovní doba od 6:00 – 14:30

Příspěvek zaměstnavatele na stravování  

 formou stravenek

Vzdělávací kurzy

Nápoje na pracovišti zdarma

Zázemí prosperující společnosti s tradicí

Možnost pracovního fl exibilního konta

PRACOVNÍK TECHNICKÉ PODPORY VÝROBY ELEKTROMECHANIK


