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

Želetava a okolí

REKLAMNÍ A  INFORMAČNÍ NOVINY  –  ÚNOR 2022  –  ROČNÍK XXVIII

roznášeno 
do domácností  
ve 180 obcích 

jihozápadní Moravy
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jarmarkjarmark
CHYTRÝ PŘIVÝDĚLEK S FAIR CREDIT
• týdenní provize, pravidelná výplata

www.privydelek.cz 
www.faircredit.cz731 137 499

Domluvte si schůzku
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tel: 384 420 257, 384 420 258

PROVOZNÍ DOBA: 
po–pá  7.00–11.30   12.00–16.00

so  7.30–12.00

p
q

NEJLEVN JŠÍ 
NEJLEVN JŠÍ 

UHLÍUHLÍ

HNĚDÉ UHLÍ 
bílina/ledvice   

kostka  4–10 cm
ořech I  2–4 cm
ořech II  1–2,5 cm

Odvoz suti, stavebního materálu, převoz stroje do 3,5 tuny.

UHELNÉ SKLADY DAČICE
     

PÍSEK  plavený 0–4 mm  maltový 0–2 mm  betonový 0–4 mm
OBLÁZKY TK  8–16 mm  
ŠTĚRK DK 0–4 mm   až  DK 16–32 mm

ČERNÉ UHLÍ 
kovářské  1–3 cm

BRIKETY 
Rekord 4“  10,5–7,3 cm
Rekord 2“  5,2–6,1 cm
Union 3“  6,3–7,4 cm

BALENÉ ZBOŽÍ
ořech II   25 kg

brikety svazek  25 kg

brikety fólie  10 kg

koks  25 kg

kovářské  25 kg

dř. brikety  25 kg

dř. brikety  10 kg

PRODEJ LPG

ŠTĚRKY SKLADEM Půjčovna vibrační desky 130 kg

Nov :
DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLŮ do 30 tun

PŘEVOZ STROJNÍ TECHNIKY do 23 tunSCANIA TAHAČ 

AUTODOPRAVA: 

  ODVOZ HLÍNY, SUTI

DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU, BETONU 

 (po dohodě i SO a NE)

SCANIA 14 tun 6x4

MERCEDES HYDRAULICKÁ RUKA

Potřebujete 

odvoz?

M o r a v s k é  B u d ě j o v i c e

731 408 000

 Jsme tu pro 

Vás!!

ČISTÍRNA PEŘÍ PÁROU a UV-C
ŠITÍ DEK A POLŠTÁŘŮ

  velký výběr sypkovin

čištění párou a UV-C ničení bakteríí

kompletní servis

AKCE 10% SLEVA Příjem zakázek DAČICE A TŘEBÍČ

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

VÝPRODEJ ZA STARÉ CENY

 VOLEJTE PROSÍM PŘEDEM NA 721 277 347 !!!LUCIE BURDOVÁ

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 

PŘIJÍMÁN 

OBJEDNÁVKY 

NA ZAHRADNÍ

TECHNIKU 

ŠICÍ STROJE 

A OVERLOCKY 

SE SERVISEM

Ing. Zbyněk Daňhel, Budíškovice 8

tel. 384 495 128 

SAMOZŘEJMOSTÍ NA U NÁS ZAKOUPENÉ STROJE 

JE NADSTANDARDNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS V BUDÍŠKOVICÍCH.

DAKR RODINNÁ ČESKÁ ZNAČKA
STROJE JEDNODUCHÉ, SNADNO OPRAVITELNÉ NÁHRADNÍMI DÍLY 

ZA PŘIMĚŘENOU CENU.

Litinová převodovka s přímými ozube-

nými koly, 3 stupně vpřed a zpátečka. 

Výhodou převodovky AGZAT s přímým 

ozubením oproti šnekovému převodu 

v   jiných  převodovkách je vyšší účinnost 

a z ní plynoucí vyšší tažná síla nápravy 

při srovnatelném výkonu motoru. A vyšší 

životnost převodovky AGZAT. Výhodou 

odstředivé spojky AGZAT o průměru 120 

mm je její veliká spolehlivost, trvanlivost 

a nízké náklady na její renovaci. Snadné 

ovládání řazení a uzávěrky diferenciálu z 

místa řízení.

AGZAT KVALITA A TRVANLIVOST JEŠTĚ EXISTUJEST JEŠTĚ EXISTUJE  
NEVYHODÍTE PRACNĚ VYDĚLANÉ PENÍZE ZA VĚC NA PÁR ROKŮ.

PŮVODNÍ ČESKOSLOVENSKÁ ROBUSTNÍ, TRVANLIVÁ A SPOLEHLIVÁ 

KONSTRUKCE.

V konstrukci je založen princip stroje na 

dlouhou dobu užívání, princip snadné 

obsluhy a údržby.

Protože tyto stroje dlouho vydrží  a 

dají se opravovat, není nutno je po pár 

letech vyhodit a vyrábět stále dokola 

nové a  nové modely s nižší a nižší život-

ností. Kam to vede, vidíme.

O veškerých produktech STIHL 

se aktuálně dozvíte na www.stihl.cz nebo se informujte telefonicky.

VYRÁBÍME PODLE VAŠEHO ŘETĚZU ŘETĚZY NA VŠECHNY ZNAČKY PIL.

Interiérové DVEŘE 

a zárubně SAPELI, 
JAVAB aj.

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

- ZAMĚŘENÍ, DODÁNÍ A MONTÁŽ
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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
VYKOUPÍME KULATINU ČERSTVÉHO KŮROVCE (SMRK)

PŘIJMEME ŘIDIČE 
NA MEZINÁRODNÍ KAMIONOVOU DOPRAVU

Poskytneme fi nanční prostředky na řidičský průkaz skupiny C a CE.

Finanční ohodnocení 40 - 45 000 Kč.

Více informací na tel.č. 605 231 991

JEMNICE

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V LESNICTVÍ

Aktuální ceník najdete na našich webových stránkách. 

Ceny jsou závislé od lokality, kvality, tloušťkového 

stupně. 

Pro aktuální cenu Vašeho dřeva volejte na telefon. 

TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA
Disponujeme jak harvestorovými uzly, tak klasická těžba (traktor, pila)

DOPRAVA

PĚSTEBNÍ ČINNOST (oplocenky, sázení, vyžínání)

www.vasitezari.cz

Prodej dřeva už od 8 cm. 

Cena kůrovcového dřeva až 2 300 Kč/m3.

Cena čerstvého dřeva 2 800 Kč/m3.

Vykoupíme i staré popraskané dřevo nastojato.

P2R s.r.o., Bělčovice 12, Dešná tel. 737 575 956

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

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

ČARMA

AKCEAKCE  do vyprodání zásobdo vyprodání zásob

 
O
 
 
 

Lepidlo PROFI-FLEX 

25 kg     

175 Kč s DPH

Tmel FUGENFÜLLER 

stěrková hmota 

pro sádrokarton

25 kg

469 Kč s DPH

pondělí – pátek     7:00 – 11:30 12:30 – 16:00

sobota                        8:00 – 11:00

POKRÝVAČSKÁ 

MALTA 

25 kg

104 Kč s DPH

ROKOFINAL PLUS

Finální sádrokartonový 

tmel

15 kg   

260 Kč s DPH

PROFIFROST přísada 

protimrazová, 

urychlovač tvrdnutí

 1 l       54 Kč s DPH

 5 l     218  Kč s DPH

 10 l     411  Kč s DPH

SOUDAFOAM GUN 

professional zimní 

nízkoexpanzní, 

rychletuhnoucí, 

zvýšená vydatnost 

168 Kč s DPH

Tmel spárovací fl ex 

3 kg

Barva: 

140 Kč s DPH

Rukavice pracovní 

WINTER Fox vel.10    

39 Kč s DPH

Pěna MONTON zimní 750 ml

Pistolová  127  Kč s DPH

Trubičková  119 Kč s DPH 

Lapač střešních 

splavenin 

CR100 (geiger) 

šedý      

205 Kč s DPH
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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.:  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

MONTÁŽNÍKA
 – jednodenní tuzemské a zahraniční montáže

ŘIDIČE VZV A MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA
 – možnost zajištění řidičského oprávnění jako benefi t

LAKÝRNÍKA – do dřevovýroby

TRUHLÁŘE

OTEVŘENO PO - PÁ: 8-12;  13-17 HOD. PROSÍM VOLEJTE PŘEDEM

MATRACE
MANŽELSKÉ POSTELE

Obchod - Nové Syrovice 104
 736 631 532, 736 631 533

Josef Janoušek

 736 631 532

PRODEJ: POVLEČENÍ A PROSTĚRADEL

NABÍZÍME:

737 073 000
Telč a okolí (Horní Myslová 9)

VÝROBA A SERVIS 

HYDRAULICKÝCH HADIC
MOBILNÍ SERVIS

NONSTOP SERVIS 24 HOD.

M L Č Á K

KABELKY Z PRAVÉ I SYNTETICKÉ K ŽE 

VELKÝ VÝB R SPOLE ENSKÝCH ŠAT
A PÁNSKÝCH OBLEK

PÁNSKÉ KOŠILE, KRAVATY, KOŽENÉ PÁSKY
DÁMSKÉ I PÁNSKÉ PEN ŽENKY

DÁ
RK

O
VÉ
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O

UK
AZ

Y

SLEVY DÁMSKÝCH I PÁNSKÝCH ZIMNÍCH BUND A KABÁT

Firma HM - Metal

výrobce komponentů pro zemědělskou techniku, 

vytápěcí systémy a bagrových lžic 

s 50 zaměstnanci 

Bílkov 111, Dačice

HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY / KANDIDÁTKY NA POZICE

SVÁŘEČ CO2

OPERÁTOR LASERU

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT 

na telefonu 777 495 915 nebo na E-mailu milos.nesnidal@hm-metal.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
Dále
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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

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

 

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

  látkové rolety
venkovní rolety
sítě proti hmyzu
těsnění do oken a dveří
markýzy

Jaroslav ŠEDA 

nám. Republiky 30, DAČICE

Tel.: 723 926 573

Jaroslav.seda@Quick.cz

do všech typů oken

Žaluzie

www.zaluzie-seda.cz

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

RYCHLOST A PŘESNOST JE SAMOZŘEJMOSTÍ…

PŘESNĚ NAŘEŽEME
trámy, fošny, prkna, latě…

navrhneme Vám optimální schéma pořezu

max. délka 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

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

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

VÝKUP PILAŘSKÉ 

KULATINY 
čerstvé i 

kůrovce

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE 

ČI BRIGÁDNÍKY 

NA POZICI 

POMOCNÝ DĚLNÍK
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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

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

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

ww
w.

jar
mark

-no
vin

y.c
zinformace 

a ceník 
najdete 
také 
na

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

Stanislav Šenkypl, Hornice, tel. 728 229 516

PŘIJEDU AŽ K VÁM DOMŮ A NAŘEŽU:
vazby, pergoly, prkna, fošny, ATYPICKOU KULATINU aj. 
MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ KULATINY  PROŘEZ JEN 3 MM.

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

Po ez kulatinyPo ez kulatiny  
pásovou piloupásovou pilou

Broušení pilových pásů a kotoučů

ELEKTRIKÁ  
PROVÁDÍM ELEKTROINSTALACE 

– Novostavby

– Rekonstrukce 

OPRAVY – Non–stop

SAMOZŘEJMOSTÍ JSOU REVIZE.

Stanislav Šenkypl, tel: 728 229 516

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.czVLASTKOVEC     SLAVONICE

MOBILNÍ PEDIKÚRA STAČÍ ZAVOLAT 

- PŘIJEDU

777 66 59 06
IVETA HEŘMÁNKOVÁ

TerenglTech.cz
 kuchyňské linky na míru

 renovace kuchyňských linek

 drobné opravy v domácnostech

 obložkové zárubně

 pokládka podlah

 opravy starožitného nábytku

 správa a údržba nemovitostí

KONTAKT: tel. 737 399 053

terengltech@email.cz

www.terengltech.cz

UZÁVĚRKA BŘEZNOVÉHO 

VYDÁNÍ 

JARMARKU 

18. února 
2022 

ve 12 hod.
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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
  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

minerální vata WOOLARDAkceAkce

www.restako.cz

 Tloušťka                                            PC            po slevě

 5 cm  –  21,6 m2/role  595 Kč  535 Kč

 10 cm  –  10,8 m2/role  595 Kč  535 Kč

 14 cm  –  6,6 m2/role  510 Kč  459 Kč

 16 cm  –  6,0 m2/role  530 Kč  477 Kč

 20 cm  –  4,8 m2/role  530 Kč  477 Kč

PRONÁJEM BYTŮ V JEMNICI 
12 bytů 2 kk cca 60 m2 

+ sklepní koje

K NASTĚHOVÁNÍ OD ÚNORA 2022 
Bližší informace k pronájmu p. Fedra, 774 812 915

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

www.jar
mark

-no
viny

.cz
aktuální i starší 
vydání novin 
najdete v sekci 
archív 
na
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     HYDRAULICKÉ

       HYDRAULICKÉ H

     HYDRAULICKÉ 

J&C hydraulika s.r.o.

Na Předlískách 1147

675 31 Jemnice

HYDRAULICKÉ 
HADICE

607 873 299

723 745 475

www.JCHYDRAULIKA.cz

29999
J&C

SERVIS 24 HOD.

PROVÁDÍME:

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

KANALIZACE

VODOVODY

OPĚRNÉ ZDI

LESNÍ CESTY

ČIŠTĚNÍ POTOKŮ A RYBNÍKŮ

ULOŽENÍ SUTĚ

VEŠKERÉ REALIZACE NA KLÍČ

Zajistíme 
i projektovou 
dokumentaci

p. Trojan: 720 319 320

ČIŠTĚNĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
DEZINFEKCE OZONEM! 

HRADECKÁ 136, DAČICE 
(bývalý K+M auto - areál před Benzinou směr JH)

objednávky na tel.: 608 873 068

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM 
PRAVIDELNÉ I JEDNORÁZOVÉ

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH SOUPRAV

objednávky na tel.: 608 873 068

www.uklid-dacice.cz

www.stacirnadacice.cz

FB: 

Jitka SuperCleaner

ZD Police, družstvo

Požadujeme:  • spolehlivost, svědomitost, samostatnost

 • chuť pracovat v zemědělství

Nabízíme:   • podnikové benefi ty pro zaměstnance

 •  závodní stravování… atd..

PŘIJME:

info: 606 717 080

Pracovníka do dílen a rostlinné výroby

Pracovníka na opravy v živočišné výrobě

Pracovníka do živočišné výroby
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Blahopřání

Vzpomínky

Jsou lidé, 
kteří pro nás 
znamenají 
celý svět…

Dne 
13. února 2022 
oslaví 
80. narozeniny 

paní Marie Lojdová z Peče.
Mnoho zdraví, dobré nálady 
a spokojenosti naší mamince, babičce 
a prababičce
přeje rodina.

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 1. února 2022 by oslavil pan 
Milan Odrážka z Písečného
75. narozeniny 
a dne 22. února 2022 by oslavila paní 
Alena Odrážková  z Písečného
70. narozeniny. 
S úctou, vděčností a láskou stále 
vzpomínají 
dcery a syn s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Placená inzerce

Sluníčko zapadlo, 
všechno šlo spát,
srdíčko dotlouklo, 
zůstal jen bol 
a žal.
Z Tvých očí zářila 
láska a dobrota,
budeš nám chybět 
do konce života.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, babičko, chybíš nám všem.
Dne 17. února 2022 uplyne 6 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná babička, paní
Hana Klementová z Bílkova.
S  láskou, vděčností a  bolestí v  srdci 
stále vzpomínají 
vnučky Vladimíra, Jarmila a Hana.

Večer, když slunce 
zemi opustilo, 
Tvé srdce se 
navždy zastavilo. 
Loučit ses nechtěl, 
tolik jsi chtěl žít, 
ale osud tomu 
nechtěl a  musel 
jsi odejít. Ta rána 

stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 20. ledna 2022 uplynulo již 24 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, pan
Milan Černý z Bílkova.
S láskou vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme, 
dcery Vladimíra, Jarmila a Hana.

Čas ubíhá 
a nevrací, co vzal,
ale vzpomínky 
v srdcích žijí dál.

Dne 

25. ledna 2022 

uplynuly

3. smutné roky, 

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.

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 2022 tomu byly 
tři 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.

Dne 2. února 2022 uplynuly 3 roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 
Vlasta Valová z Třebelovic, 
která by letos 17. ledna oslavila
90. narozeniny. 
V tentýž den 17. ledna 2022 uplynulo 
27 let od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan
Josef Vala z Třebelovic, 
který by v letošním roce 
14. července oslavil 91. narozeniny.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 
syn Josef s manželkou Marií, vnuk Jan 
a Josef s rodinami.

Čas rány nehojí, 
bolest v srdci 
zůstává.
Zbývá nám 
jen vzpomínání.
Dne 
3. února 2022 
už to jsou 
4 smutné roky, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, 
babička a prababička, paní 
Marie Křivánková z Bělčovic.
S láskou v srdci stále vzpomínají
dcery Ivanka, Marie, Hana 
a syn Jan s rodinami.

Věnujme tichou 
vzpomínku Tobě, 
který jsi odešel 
tam, odkud není 
návratu...
Zůstala po Tobě 
v našem srdci 
láska.

Dne 9. února 2022 vzpomeneme
4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan
Břetislav Huňáček ze Slavonic.
Stále vzpomínají
rodiče, děti a sestra s rodinou.

Byl jsi plný života, 
tvá mysl plná 
snění, 
a nikdo z nás 
se nenadál, 
jak rychle se vše 
změní. 
Utichly kroky 
i tvůj hlas, 

vzpomínky na tebe, tatínku, 
zůstávají v nás.
Dne 11. února 2022 uplyne 5 smutných 
let, kdy nás navždy opustil pan 
Václav Bitala z Ostojkovic. 
S láskou vzpomínají 
rodina, kolegové a známí.

V životě 
se loučíme 
mnohokrát, 
s maminkou 
jen jednou.
Kdybychom si oči 
vyplakali, 
její už se 
neohlédnou.

Dne 13. února 2022 uplyne 
20 smutných let od úmrtí paní 
Růženy Hricové z Dešné. 
S láskou vzpomíná 
dcera Bohumila s rodinou a vnoučata.

Dne 13. února 2022 uplyne 
20 let od úmrtí paní 
Růžený Hricové 
a 17. února 2022 5 let od úmrtí pana
Pavla Hrice z Dešné.
S láskou vzpomínají 
syn Jaromír, Pavel a dcera Hana 
s rodinou.

13. února 2022 
je den,kdy by 
oslavil své 
60. narozeniny 
pan 
Luboš Kuchta. 
Kdo jste jej znali, 
vzpomeňte 
s námi. 

Jménem rodiny 
manželka, dcery, bratr a sestra 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 

17. února 2022
uplyne 

23 smutných let, 

kdy nás navždy 

opustil pan

František 
Matějka 
z Bílkova.

S láskou vzpomínají 

děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Zhasly oči 
plné lásky
naší drahé 
maminky,
nezhasnou však 
na ni nikdy
v našich srdcích 
vzpomínky.

Dne 19. února 2022 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila paní
Marie Havlíková z Dobrohoště.
S láskou v srdci vzpomíná 
Milan s rodinou.

Dne 
2. února 2022 
oslaví náš milý 
manžel, tatínek, 
dědeček a pra-
dědeček, pan 
Jan Vyletěl 
z Radotic
85.narozeniny.

Za lásku a obětavost děkují 
a do dalších let hodně zdraví a štěstí 
v kruhu svých nejbližších přejí
manželka Hana,
dcery Hana, Jana a Miluše 
s rodinami,
vnoučata Mirek, Michal, Miloš 
a Jana s rodinami , Dušan a Miluše
a pravnoučata Tommy, Denny, 
Kamilka, František, Honzík a Vašík

Odešel jsi, jak si to 
osud přál,
vzpomínky 
na Tebe zůstávají 
v nás.
Dne 
7. února 2022
uplyne 
10. smutné výročí,

kdy nás navždy opustil pan
Jan Kadlec ze Slavonic.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, syn a dcery s rodinami.

Vzpomínky
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Poděkování

BLAHOPŘÁNÍ, 
VZPOMÍNKY 

A PODĚKOVÁNÍ 
můžete posílat 

e-mailem na adresu

jarmark.noviny@
centrum.cz

Platební údaje pro úhradu 

z účtu vám zašleme 

jako odpověď 

na vaši zprávu.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili 
poděkování sestřičkám Domácí péče 
Dačice a pracovníkům z pečovatelské 
služby RESIDENT 2000 za jejich pro-
fesionální přístup při péči o manžela, 
tatínka a dědečka pana 
Františka Wohosku 
z Dolního Bolíkova. 
Jen díky nim jsme období jeho nemoci 
zvládli v prostředí domova a umožnili 
mu důstojný odchod v  kruhu nejbliž-
ších. 
Děkujeme také pohřební službě Pietas 
– Vysibla za důstojné rozloučení. 
Manželka a děti.

Čas plyne,
život jde dál,
jen bolest v srdci
zůstala nám.

Dne 
14. února 2022 
uplyne 7 let, 
kdy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček pan 
Jan Štolba z Cizkrajova.
S láskou vzpomíná 
manželka Marie, dcera Jana, 
synové Milan, Zdeněk a vnoučata.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm
cestička ke hrobu 
zůstala jen.
Vzpomínka 
na Tebe stále 
tolik bolí,
nikdy nám zapo-
menout nedovolí.

Dne 17. února 2022 uplynou 2 smutné 
roky, kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, 
pan
Josef Šimánek z Lipolce.
S láskou vzpomínají 
manželka Bohuslava, děti, vnoučata 
a pravnoučata a ostatní příbuzní.

Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hrobu zůstala jen.
Dne 20. února 2022 vzpomeneme 
22. výročí, kdy nás navždy opustil pan 
František Bartoň z Cizkrajova. 
S láskou, úctou a bolestí v srdci 
vzpomíná
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 29. března 2022 vzpomeneme 
6. výročí, kdy nás navždy opustil bratr, 
pan 
František Bartoň z Cizkrajova. 
S láskou, úctou a bolestí v srdci 
vzpomíná 
sestra s rodinou a ostatní příbuzní.

Kdo tě znal, 
vzpomene.
Kdo tě měl rád, 
nezapomene,

Dne 
22. února 2022 
uplyne 5 let,
co nás opustil pan 
Josef Karpíšek 
ze Slavonic.

Za vzpomínku děkuje 
rodina Karpíškova.

Čas ubíhá 
a nevrátí, co vzal.
Jen láska, úcta 
a vzpomínky 
v srdci zůstávají...
Dne 
22. února 2022 
uplyne 
smutný rok, 

kdy nás po těžké nemoci navždy opustil 
tatínek pan 
František Nehyba z Mladoňovic.
S úctou a láskou vzpomínají 
manželka, maminka, syn Radek, 
dcery Eva a Simona s rodinou, 
vnučka Štěpánka, bratr Jan s rodinou, 
sestra Marie a ostatní příbuzní.

Kdo v srdcích žije 
– neumírá...
Dne 
25. února 2022 
uplyne 
22 smutných let, 
kdy tragicky ze-
mřel náš milovaný 
syn a bratr 

Kája Šindelář ze Studené.
S láskou a úctou stále vzpomínáme 
a nikdy nezapomeneme.
Tatínek, sestry Jana a Ludmila 
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 2022 tomu bude 
6 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.

Jen kytičku květů 
na hrob,
můžeme Ti dát 
a s láskou na Tebe 
vzpomínat.
Dne 
26. února 2022
uplyne 15 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.

Čas ubíhá 
a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta 
a vzpomínky 
v srdcích 
zůstávají.
Dne 
28. února 2022,
uplynou 3 roky, 

co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek dědeček a pradědeček, pan
Antonín Mrkva z Rancířova.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Ludmila, dcery Iveta 
a Ludmila s rodinami, syn Antonín 
s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 
chybíš nám, 
tatínku, 
všude a všem.
Nikdy už, tatínku, 
nikdy nám 
neporadíš,

nikdy se neusměješ, vnoučata nepohladíš.
Vzpomínky na tebe krásné máme, 
které se po celý život uschováme.
Dne 28. února 2022 uplyne 9 let, 
co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček, bratr, pan
Josef Březina z Českého Rudolce.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, synové s rodinami, vnoučata 
Tomáš, Žaneta, Milánek a  Martínek, 
sestra s manželem 
a ostatní příbuzní a známí.

I nejkrásnější 
sny umírají,
když oči tatínka 
se zavírají,
kdo tě znal, 
jen v dobrém 
vzpomíná,

kdo tě měl rád, nikdy nezapomíná.
Dne 28. února 2022 uplyne 31 let,
kdy nás opustil pan 
Josef Musil z Vesce.
S úctou a láskou vzpomínají
dcera Stanislava s rodinami.

Vzpomínky VYŠLY (STARO) NOVÉ 
Pověsti 

z jihozápadní Moravy
V loňském roce vydalo nakladatelství 
Akcent v Třebíči knížku s názvem Po-
věsti z jihozápadní Moravy. 
Mohlo by se sice zdát, že vydání pověs-
tí z této oblasti není nic tak neobvyk-
lého, tato publikace však výjimečná 
určitě je. Protože jižní část jihozápadní 
Moravy byla po  staletí obývána mo-
ravskými Němci, není nečekané, že 
i mezi nimi se tradovaly pověsti, které 
se vážou ke  zdejším místům a  lidem, 
kteří zde žili. 
A  právě pověsti z  německojazyčného 
prostředí jihozápadní Moravy, které 
v  době první republiky připravil k  vy-
dání německý učitel Ignaz Göth, jsou 
otištěny v této knížce. Byly shromáždě-
ny v rámci činnosti učitelského spolku 
Znaim-Land a  přispěli do  ní např. na-
dučitel ze Starého Hobzí R. Hruschka, 
řídící ze Stálkova J. Keck, řídící z  Běl-
čovic H. Kouschim, nadučitel z Písečné 
F. Stangl a další.

Nejobsáhlejší oddíl knihy sice tvoří po-
věsti z širšího  okolí Znojma, najdete 
zde však i pověsti z  Miroslavi a  Mo-
ravského Krumlova a  v poslední části 
pubikace také oddíl pověstí ze Slavo-
nicka. A v ní si můžete přečíst, co si ně-
mečtí obyvatelé vyprávěli např. o zalo-
žení kostela sv. Ducha ve Slavonicích, 
o  založení obcí Panenská, Markéta 
a Václavov, najdete zde i pověst o mos-
tě v  Mutné nebo vyprávění o  zaniklé 
obci Pfaff enschlag. Chybět nemohou 
ani nadpřirozené bytosti – drak, stra-
šidelný myslivec, ohniví mužíčci, ohni-
vá koule nebo Bílá paní. A nebyly by to 
pověsti ze Slavonicka, kdyby mezi nimi 
nebyla ta o loupežníku Graselovi. Část 
těchto skazek je samozřejmě známá 
i z českého prostředí a vyšla v různých 
sbírkách pověstí z našeho okolí, někte-
ré zde ovšem budete číst poprvé.
Pověsti vyšly německy ve  Znojmě 
v roku 1929, plánováno bylo i doplně-
né vydání, ale na to, bohužel, už nedo-
šlo. Kniha Pověsti z  jihozápadní Mo-
ravy z vydavatelství Akcent je prvním 
českým vydáním a  zasloužil se o  ně 
Václav Nečada s přispěním ilustrátor-
ky Kristýny Seidlové.
Případní zájemci ji mohou koupit 
v Knihkupectví Ladislava Hejla v Da-
čicích.
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MOR. BUDĚJOVICE

Kam za kulturou?

Upozornění
S ohledem na nejistou situ-
aci, prosíme čtenáře, aby si 
konání akcí vždy ověřili na 
webových či facebookových 
stránkách pořadatelů!

DAČICE

do 28. února
MASOPUST ZTRACENÝ 
V ČASE
Tematická stezka
Dačice
so 5. února v 15.00 h
DĚTSKÝ KARNEVAL 
v říši pohádek
KD Beseda, Dačice
so 19. února v 15.00 h 
DÁŠENKA ČILI ŽIVOT 
ŠTĚNĚTE 
Pohádka
KD Beseda, Dačice

KINO BESEDA
čt 3. února v 19.00 h
HRANICE ODVAHY
Norský fi lm z  období druhé 
světové války. 
pá 4. února v 19.00 h
pá 11. února v 19.00 h
ne 13. února v 19.00 h
ne 20. února v 19.00 h
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Česká komedie režiséra J. Ha-
velky.
ne 6. února v 16.00 h
čt 24. února v 19.00 h
SRDCE NA DLANI
Česká komedie režiséra M. Hor-
ského s B. Polívkou a E. Balze-
rovou v hlavních rolích.
čt 10. února v 10.00 h
ZÁTOPEK
Životopisné drama režiséra 
D. Ondříčka.
so 12. února v 16.00 h
ne 13. února v 16.00 h
ne 20. února v 16.00 h
ne 27. února v 16.00 h
TAJEMSTVÍ STARÉ 
BAMBITKY 2
Česká pohádka. Příběh na-

JEMNICE

JINDŘICHŮV HRADEC
do 31. března 2022
MAGDALENA KŘENKOVÁ
FLORIANOVÁ
Obrazy staroříšské výtvarnice.
Galerie Okresního soudu Jind-
řichův Hradec, 1.patro, Kláš-
terská 123/ll, otevřeno: pon-
dělí–pátek 8.00–15.30 h

praveného loupežníka Karaby, 
jeho odvážné dcery Aničky.
so 12. února v 19.00 h
so 26. února v 19.00 h
VEM SI MĚ
Francouzská romantická ko-
medie o partnerských vztazích.
čt 17. února v 19.00 h
C´M ON C´M ON
Americké drama s  J. Phoeni-
xem v hlavní roli.
pá 18. února v 19.00 h
pá 25. února v 19.00 h
V  LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE 
MÁM
Slovensko-česká komedie 
s  T.  Kostkovou a  O. Sokolem 
v hlavních rolích.
so 19. února v 19.00 h
UNCHARTED
Americký dobrodružný fi lm. 
Potomek slavného hledače po-
kladů N. Drake, konečně našel 
stopu k  prokleté zlaté sošce 
ze Zlatého města v El Doradu. 
Když se však vydá na  cestu, 
za zády se mu náhle objeví za-
keřní konkurenti.
so 26. února v 16.00 h
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
Český rodinný muzikál 
J. Lengyela.
ne 27. února v 19.00 h
SMRT NA NILU
Nově zpracované známé ame-
rické kriminální drama podle 
románu Agathy Christie.

MĚSTSKÉ MUZEUM 
A GALERIE DAČICE
4. února – 18. dubna
NĚŽNÉ SUROVOSTI
Eva Turnová + Martin Frind
Vernisáž výstavy 4. 2. 2022 
v  17.00 h. Hudební doprovod 
Eva Turnová a  Tomáš Hradil. 
Úvodní slovo novinář a  spiso-
vatel Jiří Tichý. Autorské čtení 
z knih E. Turnové. 
Výstavní prostory 
MMaG Dačice, I. patro. 
1. února – 17. dubna
Pozor, přijíždí vlak! 120 let 
místní dráhy Telč–Slavonice. 

Výstavní chodba MMaG Dačice.
6. února – 6. května
HLEDÁNÍ
Malby a  Bohuslavy Beránkové 
(+ olejomalby Dačic). Vernisáž 
výstavy 6. 2. 2022 v 17.00 h.
Galerijní chodba MMaG Dačice 
na Starém zámku.
Změna programu vyhrazena. 
Aktuální informace: www.
muzeumdacice.cz a  faceboo-
kovém profi lu: www.facebook.
com/muzeumdacice.cz.

KATOLICKÝ DŮM DAČICE 
A RODINNÉ CENTRUM 
KŘIŽOVATKA
neděle 13. února od 15.00 h
CESTA KOLEM MADEIRY 
ZA 71 DNÍ
Přijďte si poslechnout před-
nášku dvou dačických kama-
rádů, kteří strávili dva a  půl 
měsíce na tomto ostrově upro-
střed Atlantiku. Evropská Ha-
vaj, ostrov věčného jara… nic 
z toho nedokáže věrně vyjádřit 
nádhernou přírodu, úžasné lidi 
a všudypřítomnou pozitivní at-
mosféru Madeiry.
Po  dobu přednášky bude ote-
vřena hernička pro děti.
úterý 22. února od 17.00 h
JAK ČÍST ETIKETY POTRAVIN
Jak vybrat pro Vás vhodnou po-
travinu... – obsah živin, kaloric-
ká hodnota, glykemická nálož, 
potravinová aktiva, sladidla, 
tuky, bílkoviny, soli… Naučíte 
se rychle se zorientovat, než 
dáte zboží do košíku. Přednáší 
Mgr. Martina Kasalová.
Po  dobu přednášky bude ote-
vřena hernička pro děti.

NABÍZÍME TYTO VOLNOČA-
SOVÉ AKTIVITY
Cvičení s Hankou Kopečkovou 
– pro zdravý a bezbolestný po-
hyb – každé pondělí 19:00 až 
20:00 (bez věkového omezení)
Stolní tenis pro děti a  mlá-
dež – každé úterý od  18:00 
do  20:00 - kroužek stolního 

4.–20. února
PRÁZDNINOVÁ ŠIPKOVANÁ
Venkovní aktivita pro celou ro-
dinu, okruh po Městském lese, 
cca 5 km
pořadatel město Jemnice
23. února v 16.00 h
BESEDA
Stanislav Vohryzek – Milan Vo-
káč – David Zimola
Téma: Archeologie Jemnicka
kulturní dům Jemnice
pořadatel Muzejní spolek Jem-
nice a město Jemnice
26. února
JEMNICKÝ MASOPUST
 13.45 h sraz masek 
  v areálu zámku
 14.00–15.00 h průvod masek 
  centrem města
 15.05 h vyhlášení soutěže 
  o nejhezčí dětskou 
  masku v areálu zámku
 15.15 h pohřbívání 
  masopustní basy 
  v areálu zámku
pořadatel spolek Mladí 
za rozvoj Jemnice

Beseda www.besedamb.cz 
a  www.facebook.com/bese-
damb, případně na plakátech.

středa 2. února 
HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
Další promítání historických 
fotografi í Moravských Budě-
jovic s komentářem Ing. Fran-
tiška Lustiga, člena muzejního 
spolku. Vstupné dobrovolné.
Začátek v 18 hodin. 
MKS Beseda - sál Budivoj
středa 2. února
BOWLINGOVÉ TRÉNOVÁNÍ
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s., ZO Morav-
ské Budějovice. Každý sudý tý-
den v úterý od 14–15 hodin tur-
naj v bowlingu v Bowling Sport 
Baru Moravské Budějovice.
Bowling Sport Bar
čtvrtek 10. února
BOWLING –
SPORTOVNÍ ZÁPOLENÍ
Sportovní zápolení od 13 do 15 
hodin v Bowling Sport Baru
(ul. Tyršova). Pořádá Klub dů-
chodců při MKS Beseda.
Bowling Sport Bar
čtvrtek 17. února
UMÍME ČELIT STRESU?
Přednáška MUDr.  Marcely Pi-
drové - pouze pro ženy. Pořádá
Klub důchodců při MKS Bese-
da. Vstup zdarma.
Začátek v 16 hodin. 
MKS Beseda – sál Budivoj
úterý 22. února
ONDRA ZMEŠKAL – INSPI-
RATIVNÍ PŘEDNÁŠKA
Zpověď sportovce, kterému 
ztráta zraku pomohla najít 
smy sl života. To dokazuje nejen 
svými sportovními úspěchy, ale 
také nezdolným optimismem. 
Přijďte si i vy vyslechnout jeho 
životní příběh. Vstupné dobro-
volné.
MKS Beseda – sál Budivoj
Začátek v 18 hodin.
25. února – 17. března
VOJTĚCH VLK – MASKY
Výstava fotografi í Vojtěcha 
Vlka, rodáka z Moravských Bu-
dějovic. Vernisáž výstavy 25. 
2. v  18 hodin. Vystoupí Pavel 
a Patrik Szabó a Petr Hos.
Otevřeno po–pá 10–12 a 14–
16 hodin, so–ne 14–16 hodin.
Zámecké konírny
neděle 27. února 
KARNEVAL NA SNĚHU
Bude-li sníh, přijďte od 14 do 16 
hodin na  Smetanovu ul. (pod 
Besedou). Děti i dospělí v mas-
kách vítáni, sjezd na čemkoliv, 
nejlepší dostanou medaili, pro 
masky čaj zdarma, svařák za-
jištěn, moderuje Miroslav Kra-
tochvíl. Vstup zdarma.
Smetanova ul.
pátek 11. března
JARDA BAND
Pohodový koncert při svíčkách 
s  Jardou Urbánkem a  jeho ka- 
pelou (znáte z Loučení s prázd-
ninami). 
Začátek ve 20 hodin.
MKS Beseda – velký sál

tenisu (pálku a sportovní obuv 
s sebou) 
Káčko – každý čtvrtek 
od 16.00 h – pohybové, hudeb-
ní a výtvarné aktivity pro děti 
0–7 let s rodiči
Káčko S  – každé úterý 
od 16.00–17.00 h – sportovní 
aktivity pro školáčky a šikovné 
předškoláky – míčové hry, šta-
fety, lezecká stěna, seznamo-
vání s různými sporty
Dopoledníček – pondělky 
a  středy, 8.30 až 11.30  h – 
klubík pro rodiče s dětmi v herně
Otevřená herna pro rodiče 
s dětmi – každý čtvrtek 16.00 
až 18.00 h
Setkání nad Biblí – každé úte-
rý 16.00 až 17.00 h
Cvičení pro zdraví – každou 
středu 17.30 až 18.30 h (bez 
věkového omezení)
Stolní tenis pro veřejnost 
– každou středu od  18.30 
do  20.30 a  každou neděli 
od 9.30 do 11.30 (trenér p. Ha-
vlík)
Badminton, lezecká stě-
na, dětská herna pro veřej-
nost – po  domluvě na  tel. 
722 743 748
Více informací 
na www.katolicky-dum.cz

Pokud to bude možné, usku-
teční se následující akce. Ak-
tuální situaci doporučujeme 
sledovat na  stránkách MKS 
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TELČ

Pořádají Muzeum Vysočiny 
Jihlava, pobočka Telč, Muzej-
ní spolek v  Telči a  Univerzitní 
centrum Telč ve  spolupráci 
s Etnografi ckým ústavem Mo-
ravského zemského muzea .
knihovna Univerzitního centra

VÝSTAVY
1. února – 31. března
DO BRNA ŠIROKÁ CESTA
Kramářské písně se světskou 
tematikou. Na výstavu zve Mu-
zeum Vysočiny Jihlava, poboč-
ka Telč a  Univerzitní centrum 
MU Telč ve spolupráci s Etno-
grafi ckým ústavem Moravské-
ho zemského muzea. Výstavu 
zahájí PhDr.  Jana Poláková 
Ph.D. v úterý 1. 2. v 16.00 hod.
Univerzitní centrum
7. února – 31. března
MÍSTA UNESCO OBJEKTIVEM 
VĚRY ZADINOVÉ
Muzeum Vysočiny Jihlava, po-
bočka Telč a Univerzitní cent-
rum MU Telč zvou na výstavu
k  30. výročí zapsání Telče 
na  Seznam světového dědic-
tví UNESCO. Vernisáž se koná 
v pondělí 7. 2. v 16.00 hod.
Univerzitní centrum

Prací muzejníků není pouze 
pořádání výstav, přednášek 
a jiných kulturních akcí. Mu-
zeum jako sbírkotvorná pa-
měťová instituce také dbá o 
své svěřené exponáty. Každý 
exponát si zaslouží péči a na-
ším cílem je uchovat jej v  co 
nejlepším stavu pro budoucí 
generace. Nese přeci v  sobě 
kus historie. 

Ti z  Vás, kteří na-
vštívili zámeckou 
kapli, si zajisté všimli 
cechovní truhly dačic-
kých kožešníků z  roku 
1740. Tato truhla dnes 
slouží jako pokladnička 
na dobrovolné vstup-
né do zámecké kap-
le. Výtěžek z  tohoto 
vstupného se užívá na 
restaurování sbírko-
vých předmětů. Díky 
tomuto dobrovolnému 
příspěvku jsme mohli 
v  loňském roce ne-
chat restaurovat dvě 
perkusní pušky členů 
Městského sboru da-
čických ostrostřelců 
z  muzejních sbírek, 
jejichž původní stav 
byl již značně chatrný. 
Jsme nesmírně rádi, že 
se nám zásahem od-
borného restaurátora 
L. Fialy podařilo tyto 
dva cenné exponáty 
zachránit. Restaurátor 
rovněž během restau-
rátorských a konzer-
vačních prací dopo-
drobna prozkoumá 
exponát a detailně ho 
popíše, čímž přinese i 
nové dosud neznámé 
informace. Jaké infor-
mace detailní průzkum 
přinesl?

Perkusní lovecká 
„dvojka“ se svazkem 
válcových hlavní s hlad-
kým vývrtem v brokové 
ráži kolem “16“ (inv. č. 

14.455). Ryté zámkové desky 
rozvilinami nesou rozdělenou 
signaturu Farník a Pilgram. Ko-
vání je ocelové. Pravostranná 
pažba německého typu s  líc-
nicí je ze světlého jasanového 
dřeva s  dřevěnou prstovou 
opěrkou. Pažba je druhotně 
amatérsky vyrobená (obsahuje 
i kousek kůry) a na protilícni-
cové straně je opatřena sedmi 

Z DAČICKÉHO MUZEA

Něco málo o restaurování sbírkových předmětů 
MMaG Dačice v roce 2021

pečetěmi z  období Rakouska-
-Uherska, které původně nesly 
kartičku s textem: An das k.k. 
Bezirksgericht in Datzchitz 
(okresní soud) a razítkem z jiné 
dobové instituce. Celková dél-
ka zbraně činí 115 cm, datace: 
polovina 19. století, provenien-
ce: Čechy.

Perkusní polopažbená puš-
ka „jednuška“ s  oktogonální 

hlavní plynule pře-
cházející do kruhu 
v  brokové ráži “12“, 
hladkým vývrtem 
a dnovým šroubem 
(inv. č. 14. 458) byla 
vyrobena kompilací – 
novější hlaveň, starší 
pažba). Na hlavni jsou 
dva přiletované nabi-
jákové toulce. Pravo-
stranný zámek nese 
zbytky signatury Pavl. 
D. Kování je mosazné. 
Pravostranná pažba 
francouzského typu 
s  lícnicí z  ořechového 
dřeva je zdobená ba-
rokní řezbou (voluty, 
rozviliny) v  oblasti 
hlaviště a kolem krku. 
Po dobu své existence 
byla prvně příčně roz-
půlená pažba opatře-
na laicky čepem (pyt-
lácká úprava zbraně). 
Celková délka zbraně 
činí 106 cm, datace: 
původně barokní kře-
sadlová puška trans-
formovaná po roce 
1820, provenience: 
Evropa.

Ze sbírky zbraní čle-
nů Městského sboru 
Dačických ostrostřel-
ců zbývá již zrestau-
rovat poslední dvě 
zbraně. Tuto akci by-
chom rádi realizovali 
již v tomto roce. Snad 
se dílo vydaří.

Martin Rychlík

DALŠÍ AKCE
sobota 5. února
HROMNIČNÍ VÝSTUP 
NA TAŠKY
Na únor chystáme Hromniční 
pochod na horu Tašky u Šeb-
kovic. Sraz bude na vlakovém 
nádraží v 10.15. 
Aktuální informace o konání 
akce na www.mbsokol.cz.
sobota 5. března
MDŽ NA SÁDKU
Vydejte se s moravskobudějo-
vickými turisty na pohodový 
výlet na Sádek. Vhodné i pro 
rodiče s dětmi a méně zdatné 
turisty. Sraz účastníků v 10.15 
na vlakovém nádraží. 

9. února v 19.00 h
Koncert KPH
PRO ARTE BOHEMICA
Michaela Ambrosi – fl étna 
a Petra Žďárská – cembalo
Lannerův dům

PŘEDNÁŠKA
21. února v 17.00 h
DO BRNA ŠIROKÁ CESTA
Kramářské písně se svět-
skou tematikou. Přednáška 
PhDr. Jany Polákové Ph.D.

Městské muzeum a galerie v Dačicích oblékne háv 21. století  
V dačickém Městském muzeu a galerii již téměř rok působí 
nový ředitel a postupně pracuje na realizaci koncepce dalšího 
rozvoje a fungování muzea, kterou předložil již při výběrovém 
řízení na obsazení ředitelského postu. 

Na 100. rady města Dačiczase-
dání ředitel Městského muzea 
a galerie, Mgr. Martin Rychlík 
představil radním zpracova-
nou projektovou dokumenta-
ci, která obsahuje kompletní 
proměnu výstavních expozic 
s  ohledem na jejich moderni-
zaci, a hlavně jejich přizpůso-
bení moderním trendům sou-
časného muzejnictví. 

„V  nových expozicích dojde 
nejen ke změnám v  prosto-
rovém řešení, ale také k  vy-
užití nových typů vitrín s ve-
stavěnými zásuvkami, které 
umožňují zvýšení počtu vy-
stavených exponátů, různých 
grafi ckých panelů, interak-
tivních prvků, her a  mnoho 
dalšího. Jednalo se o velmi 
důkladně a podrobně zpraco-

vaný dokument, který podle 
mého názoru opravdu zau-
jal všechny přítomné. Cílem 
nové expozice je převyprávět 
příběh o Dačicích, povzbudit 
v  občanech hrdost na jejich 
město a připomenout morav-
skou minulost Dačic. Doufám, 
že v  dalších krocích směřují-
cích k realizaci této i fi nančně 
náročné akce, se nám podaří 
využít některý z  dotačních 
titulů“ uvedl dačický starosta 
Karel Macků.
Tisková zpráva rady 
města Dačic

Informace o vašich kulturních 
a sportovníchakcích zasílejte na adresu:

jarmark.noviny 
@centrum.cz
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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)

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

Moravskobudějovický mikroregion

2022
BABICE, BÍTOVÁNKY, BOLÍKOVICE, CIDLINA, ČASTOHOSTICE, DĚDICE, DEŠOV, DOMAMIL, HORKY, HORNÍ LAŽANY, HORNICE, JACKOV, 

JAKUBOV U MOR. BUDĚJOVIC, KOJATICE, KOMÁROVICE, KRNČICE, LÁZ, LAŽÍNKY, LESNÁ, LESONICE, LITOHOŘ, LUKOV, MARTÍNKOV, MEZIŘÍČKO, 

MOR. BUDĚJOVICE, NIMPŠOV, NOVÉ SYROVICE, RADKOVICE U BUDČE, ŠAŠOVICE, VELKÝ ÚJEZD, VESCE, VÍCENICE, VRANÍN, ZVĚRKOVICE, ŽELETAVA
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V  únoru se v  MKS Beseda 
uskuteční přednáška muže, 
který ztratil zrak, ale neztra-
til chuť do  života. To doka-
zuje nejen svými sportovními 
úspěchy, ale také nezdolným 
optimismem. Jmenuje se On-
dřej Zmeškal a pochází z No-
vého Telečkova na Třebíčsku. 
Absolvoval triatlonového Iron-
mana, běžel maraton na Velké 
čínské zdi, přeběhl napříč Čes-
kou republiku a v sedle tande-
mového kola zdolal jako první 
nevidomý sportovec celou 
trasu nejslavnějšího cyklistic-
kého závodu Tour de France. 
Když ve  svých dvaceti letech 
přišel o  zrak, místo truchlení 
nad hrozným osudem začal 
pomáhat ostatním lidem, pro 
které je dnes živoucí motivací 
„proč to nezabalit“ a jít dál. 

Ondra si rád dává výzvy 
a má proto samozřejmě i vize 
do  budoucna, kdy chce ne-
jen pracovat sám na  sobě, 
k  čemuž patří překonávat 
své sportovní limity a  hrani-
ce, ale také motivovat svým 
příběhem širokou veřejnost. 
V tomto roce by rád vydal fi l-
mový fotodokument a  knihu 
ze slavného cyklistického zá-
vodu Tour de France. 
Do  moravskobudějovické Be-
sedy zavítá v  úterý 22.úno-
ra a  odvypráví nám zde svůj 
příběh. Příběh člověka, který 
v životě zažil situace, které ho 
mohly zlomit, ale nezlomily. 
Ondřej Zmeškal totiž pokra-
čuje v  tom, co má rád a  co 
ho naplňuje. Přijďte si ho po-
slechnout…
Kristýna Lukášová

Sportovec, jemuž ztráta zraku pomohla 
najít smysl života

POZVÁNKA NA VÝSTAVU DO TELČE

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Univerzitní cen-
trum MU Telč    ve  spolupráci s  Etnografi ckým ústavem Mo-
ravského zemského muzea zvou na  výstavu  Do  Brna široká 
cesta. Kramářské písně se světskou tématikou. Výstavu zahá-
jí PhDr. Jana Poláková Ph.D. 1. února v 16 hodin v prostorách 
Univerzitního centra MU. Výstava potrvá do 31. března 2022.

noviny a  televize, v minulosti 
to byly světské kramářské či 
jarmareční písně. A právě jim 
je výstava věnována.
Zpívaná forma zpravodajství 
má prastaré kořeny sahající až 
k legendárním potulným pěv-

cům, kteří za doprovodu har-
fy, píšťaly či loutny sugestivní 
formou líčili příběhy hrdinů. 
Od 18. století to jsou jednodu-
ché několikastránkové sešit-
ky, jejichž titulní stránka byla 
většinou více či méně doved-
ně vyzdobená dřevořezbovou 
ilustrací. Texty písní prodáva-
li, ale také zpívali a za pomo-
ci velkých malovaných cedulí 
předváděli na trzích a poutích 
potulní zpěváci. Lidé si je ku-
povali a  postupně svazovali 
do tzv. špalíčků.
Texty písní informovaly o  ak-
tuálních novinkách, bitvách, 
přírodních katastrofách, aten-
tátech nebo vynálezech. Na-
jdou se však i  písně osvětové 
– třeba o  nebezpečí tabáku 
a alkoholu nebo o prospěšnos-
ti brambor či výhodách práce 
na železnici. Oblíbené a rozší-
řené byly tzv. morytáty, děsivé 
příběhy vznikající na  základě 
skutečných událostí. Ty šo-
kovaly detailními drastickými 
popisy události, v závěru však 
vždy směřovaly k  dosažení 
spravedlnosti a poučení. 
Výstava představuje kramář-
ské tisky z  několika úhlů po-
hledu: historie, jejich funkce, 
hudební stránka, způsob pře-
dávání a  přebírání širokými 
společenskými vrstvami, ob-
sah představený na  konkrét-
ních případech nebo událos-
tech i recepci do současnosti. 
Všechny tyto aspekty, z nichž 
některé jsou prezentovány 
v  souvislosti s  tématem kra-
mářských tisků vůbec popr-
vé, bude návštěvník vnímat 
v  běžné psané i  vizuální po-
době. 
Výstava zapůjčená z Etnogra-
fi ckého ústavu Moravského 
zemského muzea vznikla z fi -
nančních prostředků Minis-
terstva kultury České republi-
ky prostřednictvím Programu 
na podporu aplikovaného vý-
zkumu a  experimentálního 
vývoje národní a  kulturní 
identity (NAKI II). 
Helena Grycová

Do Brna cesta široká

Lidská zvědavost, touha 
po  informacích a  senzacích 
zůstává stále stejná, co se 
proměňuje, jsou způsoby, 
kterými se informace šíří. Za-
tímco dnes nám zprávy zpro-
středkovávají sociální sítě, 

Krátce
Město Dačice uzavřelo v  lis-
topadu jednání o koupi are-
álu bývalé Klangovy továrny 
(později mj. sídlo průmyslo-
vého kombinátu). O  koupi se 
jednalo více než rok, přičemž 
se dohadovala nákupní cena a 
zvažovaly se možnosti budou-
cího využití areálu. Důležitým 
motivem byla zejména snaha 
zachovat průchod areálem 
z Krajířovy ulice do ulice Bra-
trské.

Vlastník společnosti Jemča 
ohlásil zájem o získání dalších 

pozemků v  bývalém auto-
parku v  Jemnici, kde by chtěl 
mimo rozšíření své stávající 
jemnické výroby vyrábět i  lé-
čivé čaje a čaje v kategorii do-
plňky stravy a  do  budoucna 
vybudovat i nový polygrafi cký 
závod na  výrobu obalů pro 
všechny své společnosti.

V  tradiční předvánoční akci, 

jíž je sbírka s  názvem Coff ee 
to Help, vybrali moravsko-
budějovičktí skauti rekordní 
částku 181.161 Kč. V  loňském 
roce byl výtěžek určen pro po-
moc Nikolasi Ježkovi z Panen-
ské u  Jemnice. Do  Tříkrálové 
sbírky na  počátku letošního 
roku pak přispěli moravsko-
budějovičtí občané celkovou 
částkou 169.803 Kč.

Poté, co na sklonku loňského 
roku odstoupil z vedení jem-
nického spolku Mladí za rozvoj 
Jemnice dosavadní předseda 
Petr Novotný, obsadil od led-
na jeho místo dosavadní mís-
topředseda Martin Doucha. 
Místopředsedou spolku se stal 
Mgr. David Chvátal.

Nominace na Cenu města 
Dačice za rok 2021

Do 31. března 2022 mohou 
dačičtí občané, právnické oso-
by či kolektivy podat písemně 
na adresu rady města nomina-
ce na udělení ceny města, kte-
rá se každoročně uděluje jako 
ocenění mimořádných počinů, 
které přispívají k rozvoji Dačic 
a k šíření jejich dobrého jmé-
na. Uděluje se jak za  celoži-
votní přínos, tak za  výraznou 
činnost v průběhu roku 2021.

Informace najdete na adre-
se: https://www.dacice.cz/
mesto/cena-mesta-dacice/
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Centropen a.s.

9. května 161/V

380 01 Dačice

NABÍZÍ VOLNOU PRACOVNÍ POZICI 

DĚLNÍK V EXPEDICI VÝROBKŮ
Centropen a.s. je:

• Stabilní česká společnost. Výrobce psacích a kreslicích potřeb pro kance-  

 lářské, školní, kreativní i profesionální použití. 

 Kromě silné pozice na domácím trhu, jsou výrobky vyváženy do více než 

 50 zemí světa. Druhý největší zaměstnavatel v regionu

Pracovní náplň:

•  Manipulace s ručně vedeným VZV

•  Příprava výrobků určených k balení a následné expedici

•  Práce s čtečkou čárových kódů

•  Vychystávání výrobků dle podkladů od skladníka expedice

Požadavky:

•  Vzdělání - vyučen

•  Trestní bezúhonnost

•  Práce na hlavní pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně 

•  Pracovní doba od 6:00 do 14:30 hod. 

•  Spolehlivost, samostatnost, fl exibilita a výkonnost 

Nabízíme:

•  Nástupní mzda: 20 500 Kč měsíčně a další fi nanční benefi ty, první zvýšení  

 mzdy nastává po uplynutí zkušební doby

•  Pracovní smlouvu na dobu určitou  - 5 měsíců, po ukončení této doby 

 určitě bude zaměstnanci nabídnuta práce ve výrobě, tři směny

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

•  5 týdnů dovolené, možnost využití podnikového rekreačního zařízení

•  Stravování ve vlastní jídelně s dotovanou cenou jídel

•  Bezúročné půjčky

NÁSTUP IHNED

Přihlášky zasílejte na adresu: Jaroslava Komínová, vedoucí personálního 

oddělení   kominova@centropen.cz              Tel. 384 406 216

Centropen a.s.

9. května 161/V

380 01 Dačice

SKLADNÍK
Centropen a.s. je:

• Stabilní česká společnost. Výrobce psacích a kreslicích potřeb pro kance-  

 lářské, školní, kreativní i profesionální použití. 

 Kromě silné pozice na domácím trhu, jsou výrobky vyváženy do více než 

 50 zemí světa. Druhý největší zaměstnavatel v regionu

Pracovní náplň:

•  Koordinace nakládky a vykládky materiálů. Příjem a výdej materiálů

•  Kontrola shody s průvodními doklady. Evidence stavů zásob

•  Práce na PC

Požadavky:

•  SŠ vzdělání 

•  Trestní bezúhonnost

•  Práce na hlavní pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně 

•  Pracovní doba od 6:00 do 14:30 hod. 

•  Spolehlivost, samostatnost, fl exibilita a výkonnost 

•  Řidičské oprávnění skupiny „T“ – podmínkou

•  Microsoft Offi  ce – Word, Excel a Outlook

Nabízíme:

•  Nástupní mzda – bez praxe   24.000,- Kč, s praxí 25.000,- Kč 

•  Každoroční navyšování mzdy, první zvýšení mzdy nastává po uplynutí   

 zkušební doby

•  Pracovní smlouvu na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce, po   

 zaučení a následném zhodnocení – doba neurčitá

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

•  5 týdnů dovolené, možnost využití podnikového rekreačního zařízení

•  Stravování ve vlastní jídelně s dotovanou cenou jídel

•  Bezúročné půjčky

NÁSTUP DLE DOHODY

Přihlášky zasílejte na adresu: Jaroslava Komínová, vedoucí personálního 

oddělení   kominova@centropen.cz              Tel. 384 406 216

NABÍZÍ VOLNOU PRACOVNÍ POZICI 

 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
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 K posílení našeho týmu hledáme:

Seřizovače vstřikovacích lisů

Nabízíme zajímavou práci

v rozvíjející se zahraniční společnosti, 

příjemné pracovní prostředí,

25 dnů dovolené, 

odměnu za odpracované roky

a další fi remní benefi ty.

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., Učňovská 573, 380 01 Dačice V

www.gaudlitz.de/en

Jemnice

Staré Hobzí

Pálovice
Panenská

Báňovice

HEJNICE

MANAŽER ZAKÁZEK

Česká společnost JEMČA a.s. 
se sídlem v Jemnici, Znojemská 687

PŘIJME SPOLUPRACOVNÍKA 

NA PRACOVNÍ POZICI:

Požadujeme:

SŠ vzdělání

Německý jazyk slovem a písmem, 

 další cizí jazyk výhodou, ale ne podmínkou

Výborné organizační schopnosti, samostatnost

Příjemné vystupování

Ochota učit se novým věcem

Praxe výhodou, ale ne podmínkou

Náplň práce:

Zpracovávání pravidelných objednávek zahraničních zákazníků

Zajišťování vývozové dokumentace

Zajišťování logistiky 

Nabízíme:

Zázemí stabilní, dynamicky rostoucí rodinné společnosti

Dlouhodobou perspektivu

Odpovídající platové ohodnocení

Možnost dalšího vzdělávání, osobní rozvoj a profesní růst

Příspěvek na penzijní připojištění

Zvýhodnění závodní stravování

5 týdnů dovolené

Žádosti s krátkým profesním životopisem zasílejte elektronicky na adresu:
job@jemca.cz
Kontaktní osoba: Jana Dvořáková, tel.: 777 354 673

VÝKON ZAMĚSTNÁNÍ JEMNICE

NÁSTUP IHNED
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Zahradní traktůrek 
Wheel Horse, jednoválcový 
motor s orig. nastavit. pluhem, 
závaží v  kolech a přívěs. vozí-
kem s STK. Tel.: 732 102 905.

Prodám zahradní traktor 
MTD 15,5 k, hydrostat, 4 nože, 
zadní výhoz, koš 340 l, starší 
funkční. Jemnice, tel.: 724 128 
848.

Koňskou vlečku – vůz. 
Velká, Agrostroj. Možno i  za 
traktor. 4.800 Kč. Tel.: 776 469 
263.

OSTATNÍ
Dřevěný chlebník 

světlé dřevo, žehlicí prkno, vše 
levně. Tel.: 774 033 252.

Akvárium 300L, rotoped 
a sekačku, cena dohodou. Tel.: 
722 916 624.

KOUPĚ
Koupím levně závěsnou 

dvouskříňku od kuchyňské lin-
ky a  spolehlivou LED televizi 
s  uhlopříčkou asi 100 cm. Tel: 
777 142 214.

Akordeon – harmoniku 
Delicia Arnaldo, Carmen, nebo 
Chorál. Tel.: 604 504 899.

Laminátovou loď, pramici. 
Tel.: 603 236 695.

Řezivo smrk, dub. 
Tel.: 605 166 867.

Starou trojúhelníkovou 
plechovku od  motorového 
oleje značky Shell, Aeroshell, 
Mobiloil. Děkuji moc. Tel: 734 
448 294.

AUTO-MOTO
PRODEJ
PEUGEOT 301 

1,6 naft a, výbava allure, hnědá 
metalíza, najeto 100 870km, 
cena 165.000 Kč. Jemnice. Více 
informací na tel.: 724 115 909

4 x letní pneu 165/56 
R 14, vzorek 6 mm, na  plech. 

discích (Fiat Punto) + sněh. ře-
tězy. Levně. Tel.: 776 343 081.

4 ks zimních pneu 185/ 60 
R 14 na plech. disku plus letní 
pneu 4 ks, 185/ 60 / 14 na alu 
disku, levně (Nissan). Tel.: 606 
399 030.

Zimní pneu 195 65 16, 
2 kusy, Michelin, 6 mm vzorek. 
Domluva na tel.: 728 710 626.

Letní kola na auto 
č. 14 za 2.000 Kč. Zánovní sou-
částí z elektrony. Tel.: 604 174 
320.

Disky al 14“ 4 děrové 
VW – Seat + závěs s  elektri-
kou a  atestem, tlak. spínač + 
jistič, pilu McCulloch + obžínač 
na díly, vše levně. Tel.: 776 262 
686.

Lehký střešní nosič 
na kola – Hakr. Uzamykatelný 
málo používaný. 2 ks. Levně. 
Tel:: 724 186 541.

Nosič na kola na tažné 
zařízení HAKR Trip 3 TOP Plus 
na  tři kola. Možnost přidat 
držák na  čtvrté kolo. Použito 
dvakrát. Cena 7  000 Kč. (PC 
12.700 Kč). Tel: 730 846 190.

KOUPĚ
Motocykl Jawa Panelka, 

Kejvačka, Pérák,  Pařez, Pionýr, 
Mustang, Stadion apod. Tel: 
734 448 294.

Koupím motocykly 
značky Jawa, ČZ, Velorex, 
Stadion, Babeta, Puch atd. 
Na opravu, za rozumnou cenu, 
příp. alespoň díly. Tel.: 737 411 
258.

Pneu 5,50 x 15. 
Tel.: 605 194 360.

BYTY &
NEMOVITOSTI
PRONÁJMY

Pronajmu nový zaříz. byt 
2 + kk s terasou pro 1 – 2 os. 
v Krasonicích, 13 km od Jemni-

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

třeby dovezu. Cena 3.900 Kč. 
Tel.: +420 607 312 461.

TOPIDLA
Prodám 1 rok starou 

troubu na  grilování zn. Silver-
crest, 5 kombinací grilování, 
příkon 1500 W, 2 x kleště, 1x 
rotující rošt atd. Cena 1.500 Kč, 
dohoda možná. Tel.: 724 301 
454.

Pařák 60 l, dle dohody. 
Kohouty k  chovu za  100 Kč. 
Tel.: 725 828 826.

NÁŘADÍ
Kovářskou výheň. Domácí 

vejce. Tel.: 736 740 692.
Brusku na řetězy 

za 800 Kč. Tel.: 702 397 884.
Kompresor dvoupíst. 

zn. Vendita bez motoru, r.  v. 
1931 za 500 Kč. Voliéru d. v. š. 
65 x 60 x 30 za 500 Kč. Motor 
1,1 kW za 500 Kč. Tel.: 723 719 
255.

STAVEBNÍ MATERIÁL
Plechovou skříň elektro 

rozvaděče, rozměry 65 x 55 x 
20 cm, cena 200 Kč. Tel.: 732 
642 993.

ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Tažený pohrabovač sena 

a obracák bez potřeby náhonu. 
Levně. Tel.: 606 224 177.

na chalupu. Tel.: 721 709 000.
Látky, různé druhy, 

rozměry (knofl íky, nitě…). Ceny 
dohodou. Tel.: 723 528 309.

NÁBYTEK
Křeslo houpací tmavé 

čalouněné. Jako nové. Cena 
1.800 Kč. Tel.: 606 398 186.

Rohovou kuchyni Olše 
+ spotřebiče. Stůl, 4 židle. Tel.: 
604 294 228.

Za symbolickou cenu 
dva konferenční stolky, tři lus-
try, router Starnet. Po 19. hodi-
ně na tel.: 777 144 506.

Starou světlou 
nábytkovou sestavu do  obý-
vacího pokoje, cena dohodou. 
Možno zaslat foto e-mailem. 
Tel. 724 301 454.

PŘÍSTROJE 
PRO DOMÁCNOST
Bezsáčkový vysavač Lidl 

300 Kč, tyčový vysavač ETA 
sáčkový plus náhradní sáčky 
300 Kč. Vše velmi zachovalé. 
Dačice. Tel.: 721 179 534.

Starší mrazák Zanusi 
120 L, funkční, 1  000 Kč. Profi  
motorovou pilu Alfa výkon 6 
kW, nová, zabalená, 7  000 Kč.   
Tel.: 730 846 190.

Prodám starší pultový 
mrazák Vestfrost 190 litrů plně 
funkční, čistý, včetně jednoho 
koše, 60 x 90 x 84 cm (h x š x 
v), již nevyužitý, v případě po-

PRODEJ

POČÍTAČ
Notebooky HP, 15,6, 

W 10, 500 GB, P. Bell, st. par. 
jako HP, 750 GB, sbírku DVD 
– 1000 ks, DVD př. Toshiba, 
VHS Panasonic. Dačice. Tel.: 
720 690 840.

VĚCI PRO DĚTI
Dětské oblečení 

ve  výborném stavu. Tel.: 720 
188 612.

Dětské jízdní kolo „ZO“. 
Zachovalé. Cena 2.500 Kč. Tel.: 
776 378 596.

 Dětské kolo 
bez přehazovačky, vel. 20, mož-
no foto poslat e-mailem, cena 
dohodou. Dačice. Tel.: 724 301 
454.

Chlapecké lední brusle 
velikost 29–32, malé použí-
vané, cena 600 Kč, chlapecké 
kopačky zn. Topwin, vel. 30, 
cena   400 Kč. Dačice. tel. 724 
301 454.

OBLEČENÍ, TEXTIL
Péřovou prošívanou deku 

200 x 140 a  polštář 90 x 70. 
Vyčištěné, nový sypek. Vhodné 

Svůj první parkovací dům postaví 
Kraj Vysočina pro Třebíč

Časový harmonogram stavby historicky prvního parkovací-
ho domu, jehož investorem bude Kraj Vysočina, dostává přes-
né obrysy. Bude stát v Třebíči, u hlavního vjezdu do areálu 
krajské Nemocnice Třebíč na pozemcích kraje a pozemcích, 
které darovalo město. Jak informoval hejtman Kraje Vysočina 
Vítězslav Schrek, do dvou týdnů je Kraj Vysočina připraven 
uzavřít smlouvu na dodání projektové dokumentace na jeho 
stavbu. Ta má být projektována a realizována moderně pro-
střednictvím metody BIM.

„Čtyřpatrový parkovací dům 
pro 218 aut, v  přízemí s  ko-
merčními prostory, by se mohl 
začít stavět už v polovině příš-
tího roku. Odhadované náklady 
stavby jsou cca 165 milionů ko-
run. Budova vytvoří protihluko-

vou bariéru k frekventované sil-
nici podél jižního okraje areálu 
nemocnice,“ informoval radní 
Kraje Vysočina pro oblast ma-
jetku Karel Janoušek. V provozu 
by mohl být parkovací dům do 
konce roku 2024. 

„O dalším krajem realizova-
ném parkovacím domě se bude 
jednat například v Havlíčko-
vě Brodě, kde taktéž vidíme 
potřeby krajské nemocnice. 
I tam chybí dostatek parko-
vacích míst pro veřejnost. To 
znamená, že i s městem Ha-
vlíčkův Brod bude vedená in-
tenzivní diskuze o možnostech 
společném projektu,“ doplnil 
hejtman Kraje Vysočina Vítěz-
slav Schrek. Havlíčkobrodské 
vedení města nedávno kraji 
darovalo pozemek v  blízkosti 
areálu nemocnice pro výstav-
bu hospice. 

BIM (Informační model bu-
dovy): Metoda představuje 
vytváření a správu dat budo-
vy při jejím životním cyklu, od 
návrhu po demolici. Má před-
cházet chybám v projektové 
dokumentaci, pracuje s roz-
počty či harmonogramy. 

TZ Kraje Vysočina

UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE I INZERENTY, 
že vzhledem ke kratšímu měsíci únoru bude
uzávěrka březnového vydání Jarmarku už

v pátek 18. února 2022 ve 12.00 h!

JAWA
VYKOUPÍM JAKÝKOLI MOTOCYKL 

ČZ, STADION, VELOREX, JAWA

Tel. 774 496 886

TRUHLÁŘSTVÍ 

J. Čurda Mladoňovice 

PŘIJME DĚLNÍKA 

DO TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY

Tel.: 603 444 382

PRODÁM BRAMBORY 
odrůdy Anuschka, Antonia, 

červená Laura. Cena dohodou. 

Mob:  737 267 353

KOUPÍM 
DŮM, CHALUPU 

do 20 km 

od Moravských Budějovic

PLATBA HOTOVĚ

Tel. 569 422 135 
po 15 h. 

DĚKUJI ZA NABÍDKY

Prodej brambor
konzumní 6 Kč/kg

krmné 3 Kč/kg

Tel: 723 046 292

Pronajmu zrekonstruovaný 

byt 2+1 s obchodem 

v centru Mor. Budějovic

Tel.: 602 413 327

ŠTĚŇÁTKO 

JORKŠÍRSKÝ TERIÉR
Odběr ihned. Pejsci.

Tel.: 731 473 115
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Řádková inzerce není ur če na 
pro inzeráty, kte ré jak ko li sou-
visejí 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, 

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 2/2022 vyšlo1. 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 18. února 2022 ve 12.00 hod.

zde odstřihněte

zde odstřihněte

Označte 
rubriku:

 Prodej
 Koupě

 Auto-moto
 Byty nemovitosti

 Zvířectvo
 Zaměstnání

 Různé 
 Seznámení

(jen „hledám práci)

3/2022
březen

JMÉNO A ADRESA

(adresa uvedená zde se netiskne)

TEXT VAŠEHO 
INZERÁTU:

tel.:

ti
št

ěn
é 

úd
a j

e

CENY JEDNOTLIVÝCH OZNÁMENÍ:
Text bez fotografi e: 140 Kč vč. DPH
Text s fotografi í: 260 Kč vč. DPH (dvojportrét nebo další foto-
grafi 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 telefo-
nické domluvě)
písemně: na adresu Hana Kalábová, Jarmark, Slavíkovice 54, 
675  31 (úhrada předem složenkou – přiložte, prosím, kopii 
ústřižku složenky k Vašemu dopisu)

OZNÁMENÍ DO RUBRIK BLAHOPŘÁNÍ, 
VZPOMÍNKY, PODĚKOVÁNÍ

POŠTOU na ad re su: HANA KALÁBOVÁ, Sla ví ko vi ce 54, 675 31 Jemnice
DAČICE: Göthova ul. 66, schránka Jarmarku v průjezdu
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! 

Kde můžete podat váš řádkový inzerát?

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ ŘÁDKOVÉHO INZERÁTU

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 novin. 
Nezapomeňte uvést Vaši adresu. Děkujeme.

ce, 17 km od Dačic. Bez zvířat. 
Od května. Tel.: 602 327 229.

Pronajmu byt 3+1 V RD 
v Jemnici. Info na tel.: 730 704 
706.

Pronajmu zahradu 
v  kolonii U  Hradištka. Pro-
dám nový křovinořez, žebřík 
na  ústřední topení 100 x 120. 
Tel.: 606 145 499.

Pronajmu garáž 
v Dačicích, ul. B. Němcové, 22 
m2. Tel.: 724 734 322.

KOUPĚ
Koupím garáž v Dačicích 

nebo Slavonicích, příp. zahra-
du v okolí Dačic. Tel. 608 030 
162.

ZVÍŘECTVO
DARUJI
Koťata. 

Tel.: 736 718 577.

PRODÁM
Rosela Penant, pár 21, 

2000, Rosela pestrá 550, Kore-
la 250, zebřička 80, králíky bur-
gundské, 3 měsíce, 250. Mla-

doňovice. Tel.: 606 510 286.
Dva indické běžce, mladé 

kluky. tel.: 728 642 644.
Zakrslé králíčky, za jednoho 

400. Tel.: 739 066 236.

RŮZNÉ
Hledám pro moji imobilní 

maminku domácí pečovatelku. 
Od půl šesté do tří hodin. Rad-
kovice u Budče. 150 Kč/ h. Tel.: 
734 482 968.

Konferenční stůl + rohový 
stolek pod televizi za  odvoz. 
Tel.: 602 458 997.

Ložnici ze 70. let v dobrém 
stavu dám za  odvoz. Postele 
bez matrací. Tel.: 724 812 154.

Daruji válendy 2 ks. 
Tel: 730 846 190.

Hledám zedníka, který 
by provedl obezdívku krbové 
vložky. Tel.: 722 008 884.

Hledám učitele klavíru – 
klávesy. Může být i  žák kon-
zervatoře, abs. LŠU, potřebuji 
naučit základy. Mohu dojíždět. 
Dačice. Tel.: 720 690 840.

Amatérský klávesák hledá 
zpěvačku s  vlastním nahrává-
ním zpěvu. Tel.: 604 504 899.

dále pro dej ze mě děl ských pře-
bytků a  vý pěst ků, palivového 
dříví a řeziva, 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 způ-
sobem (bez kupónu, na  starém 
či zkopírovaném kupónu) budou 
vyřazeny!

Řádkovou inzerci nepřijímáme 
telefonicky.

POUZE 2 ŘÁDKOVÉ INZERÁ-
TY 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. Re-
dakce si vyhrazuje prá vo v pří pa-
dě po chyb nos tí o  ne ko merč ním 
charakteru in zer ce podaný in ze-
rát vyřadit. Vyřazeny budou také 
inzeráty, které by mohly jakým-
koli 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. Ad-
resu uvedenou pod textem inze-
rátu netiskneme..

Bližší informace na tel.: 
602 767 954 
(POUZE V PRACOVNÍ DNY)

Podnikavý důchodce 
a  králíkář Jaromír 65 let hle-
dá rodinu, pana zedníka, paní 
hospodyni, na drůbežím statku 
ke stavění a hospodaření. Tel.: 
733 295 835.

SEZNÁMENÍ
Hledám přítelkyni. 

Jsem vdovec, mám dům, auto. 
Věk 65–70. Je mi smutno. Tel.: 
774 151 804.

Muž 63 fi nančně zajištěný 
hledá přítelkyni, hodnou, upřím-
nou pro krásné přátelství i  lás-
ku, jen vážně. SMS na tel.: 723 
237 582.

Zdeněk 55/ 180 hledá 
partnerku. Spolu to rozjedeme 
na plný pecky! Tel.: 777 856 611.

Muž 53 hledá ženu 
štíhlejší postavy do 55 let. Tel.: 
723 034 427.

Hledám kamarádku 
na  pokec i  něco možná více. 
Budu se těšit na  tvoji zprávu. 
Petr. Tel.: 737 296 632.

NEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA
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tel.:  384 420 140
e-mail.: info@oknabastl.cz
 info@klicvasehobydleni.cz

NAVŠTIVTE NÁS NA VZORKOVÉ PRODEJNĚ DAČICE

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

PLASTOVÁ OKNA
VCHODOVÉ DVEŘE

Tel.: 773 555 528

Email: ludekzak77@seznam.cz

Web: betonovepodlahyzak.cz
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VÝROBCE VZORNÍK  SE SÍDLEM V TEL I hledá nové kolegy 

MISTR/-OVÁ VÝROBY 
ízení a plánování v rámci sv eného výrobního 

úseku a pracovník  
zajiš ování dodržování technologické a pracovní kázn , kvality, 
BOZP/PO a ostatních sm rnic 
Jednosm nný provoz 
Mzda 28 000-32 000 K /m síc 

OPERÁTOR VÝROBY 
Ru ní kompletace výrobk , obsluha jednoduchých stroj  
1 až 2 sm nný provoz 
Mzda až 22 000 K /m síc 

SE IZOVA  
Se izování, nastavování, údržba a obsluha  stroj , ešení 
technických zm n; kontrola výrobk  dle technické dokumentace 
1 až 3 sm nný provoz  
Mzda 30 000-40 000 K /m síc 

SKLADNÍK 
P íjem, skladování, kontrola a expedice zboží a materiálu 
Zajišt ní související evidence a dokumentace,  
Obsluha manipula ních prost edk  (VZV) 
Jednosm nný provoz 
Mzda 21 000-23 000 K /m síc 

Nabízíme: 
Zajímavou a r znorodou práci s odpov dností za výsledky 
Dotované stravování 
Práce v pohodovém, istém a tichém prost edí 
Volné víkendy, svátky 

563 035 005 eva.kubesova@maxxisample.cz 

Požadujeme:

  minimálně výuční list

  dobrý zdravotní stav

  řidičské oprávnění skupiny „B“

  zodpovědnost a spolehlivost

Bližší informace o pracovním místě 

a kontaktní osoba: 

Jiří Pánek

tel.: 606 684 246 

(pracovní dny 6:00 – 14:00)

e-mail: jiri.panek@agrovykup.cz

Agrovýkup, a.s.
Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: MORAVSKÉ BUDĚJOVICE                                                                                      NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

PŘIJME 

MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA, SILOMISTRAMANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA, SILOMISTRA
Nabízíme:

  odpovídající platové ohodnocení

  příspěvek na stravování

  5 týdnů dovolené

  13. plat

  penzijní a životní pojištění

Petr Žižka
tel.: 737 527 578
e-mail: info@fotozizka.cz

Svatební
fotograf

www.fotozizka.cz

FB: Petr Žižka 
- Svatební fotografi e

Prodám moc pěkný, skoro nenošený 

dámský kožich na konfekční postavu 168 

cm, délka od límce 78 cm, rukáv 67 cm. 

Cena 500 Kč

Prodám krásný, velmi málo nošený ko-

žich, velikost se hodí na konfekční po-

stavu 168 cm, délka 78 cm, rukáv 67 cm.

Cena 500 Kč

Kontakt tel.: 603 234 829
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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

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_____

CNC
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