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

Želetava a okolí

REKLAMNÍ A  INFORMAČNÍ NOVINY  –  ZÁŘÍ 2022  –  ROČNÍK XXVIII

roznášeno 
do domácností  
ve 180 obcích 

jihozápadní Moravy

21 450 ks 9/ 22

jarmark

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

ZAHRADNÍ TECHNIKA FUČÍK 

Po - Pá 8-12  13-17 h.;  So  9-12 h. 

Na Podolí 310, Jemnice

PŘEDSEZÓNNÍ 
PŘÍPRAVA 

PŘIJÍMÁM 
OBJEDNÁVKY 
NA ZAHRADNÍ

TECHNIKU 

sk
la

do
vá

no
 v 

za
st

ře
še

né
 h

al
e  


  o

d 
10

 q
 u

hl
í d

op
ra

va
 

zd
ar

m
 a 



sk

lá
dá

ní
 d

op
ra

vn
ík

em
 o

d 
30

 q
 zd

ar
m

a

tel: 384 420 257, 384 420 258

PROVOZNÍ DOBA: 
po–pá  7.00–11.30   12.00–16.00
so  7.30–12.00
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NEJLEVNĚJŠÍ 

UHLÍ

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 AŽ 22 TUN.

UHELNÉ SKLADY DAČICE
 

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

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
kovářské  25 kg
dř. brikety  25 kg

PRODEJ LPGAUTODOPRAVA: 
  ODVOZ HLÍNY, SUTI
DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU, BETONU 
SCANIA 14 tun 6x4
MERCEDES HYDRAULICKÁ RUKA

 ŠTĚRKY SKLADEM              Půjčovna vibrační desky 130 kg 

CHYTRÝ PŘIVÝDĚLEK S FAIR CREDIT
• týdenní provize, pravidelná výplata

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

Domluvte si schůzku

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

VYKOUPÍM VEŠKERÉ MOTOCYKLY A DÍLY

Tel.: 731 790 203

JAWA, ČZ, MZ, Babeta, Jaweta, Simson, 
Puch, Stadion, Velorex, vozík PAv i jiné

ZA ROZUMNOU CENU

ŠICÍ STROJE A OVERLOCKY 

SE SERVISEM

Ing. Zbyněk Daňhel, Budíškovice 8
tel. 384 495 128 

O veškerých produktech STIHL 
se aktuálně informujte telefonicky

PRODÁVÁM STROJE S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ 
A SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ZAJIŠŤUJI PŘEDNOSTNÍ SERVIS

FS 240
Ideální 

pro vyžínání 
porostů 

na zemědělských 
a zahradních 

plochách.

DAKR RODINNÁ ČESKÁ ZNAČKA
STROJE JEDNODUCHÉ, SNADNO OPRAVITELNÉ NÁHRADNÍMI DÍLY 

ZA PŘIMĚŘENOU CENU.

V konstrukci je založen princip stroje na 
dlouhou dobu užívání, princip snadné ob-
sluhy 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 životností.

DAKR JE SEKÁNÍ ...

VÍCE NA  : www.elsun.cz

MS 211
Moderní, lehká motorová pila 

o výkonu 1,7kW

VYRÁBÍME PODLE VAŠEHO ŘETĚZU ŘETĚZY NA VŠECHNY ZNAČKY PIL

448 TC
Robustní 
benzinová 
sekačka 
se šířkou záběru 
při sečení 46 cm 
pro středně velké plochy

RMI 632
Samostatně pracující 
robotická sekačka Vás 
zbaví nutnosti nosit koše 
s trávou, seče za Vás a týdně Vám ušetří hodiny času. 
A pokud ji dáte na nejvyšší výšku, vyrostou Vám na 
trávníku i sedmikrásky, nebo jiná drobná kvítka 
a trávník je krásný, pestrý 
a sytě zelený.

HOBBY I FARMÁŘSKÉ PILY PRO PŘÍPRAVU PALIVOVÉHO DŘEVA.

PALIVOVÉ DŘEVO PRO VÁS MÁME NA PILE V BUDÍŠKOVICÍCH.

ČISTÍRNA PEŘÍ PÁROU a UV-C
ŠITÍ DEK A POLŠTÁŘŮ
  velký výběr sypkovin
čištění párou a UV-C ničení bakteríí
 kompletní servis

Příjem zakázek  DAČICE  a  TŘEBÍČ
 VOLEJTE PROSÍM PŘEDEM NA 721 277 347 !!!LUCIE BURDOVÁ

POSLEDNÍ ZÁSOBY 
ZA STARÉ 

CENY!
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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

KOUPÍM NÁHRADNÍ DÍLY 
na československé motocykly nebo i 
CELÉ NEPOJÍZDNÉ MOTORKY

Tel.: 733 506 362

JAWA, ČZ, MZ, Babeta, 
Jaweta, Simson,Puch, 
Stadion, Velorex, 
vozík PAv i jiné

ZA ROZUMNOU CENU

STAVEBNINY – STELA S.R.O.

ÚVOZ 956, JEMNICE

e-mail:  stela.jemnice@seznam.cz
 lenka.stejskal@centrum.cz

stavebniny
                     VSTŘÍCNOST
ODPOVĚDNOST
                       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

ČZDARMA

AKCE do vyprodání zásob

 
O
 
 
 

PONDĚLÍ – PÁTEK: 
7:00 – 11:30;    12:30 – 17:00

SOBOTA:    8:00 – 11:00Gelová NANO penetrace 
0,75 l  53 Kč s DPH
2,5 l    153 Kč s DPH

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ
 100x25x5 cm  92 Kč s DPH
 50x25x5 cm  46 Kč s DPH
 50x20x5 cm   44 Kč s DPH

Lepidlo TILE-FLEX 
25 kg
129 Kč s DPH

Ztracené bednění BEST
50x25x10 cm  48 Kč s DPH
50x25x15 cm  51 Kč s DPH
50x25x20 cm  53 Kč s DPH

PCI Pericem 510, 25 kg 
cementová samonivelační 
stěrka i pro podlahové 
vytápění..
399 Kč s DPH

ROXORY
TYČ  6 mm     69 Kč/ks s DPH
TYČ  8 mm         99 Kč/ks s DPH

DLAŽBA CHODNÍKOVÁ BEST 
přírodnÍ
50x50x5 cm
399 Kč/m2 s DPH
40x40x5 cm
399 Kč/m2 s DPH

Sanační štuková 
omítka
20 KG
144 Kč s DPH   

Trapézový plech 
PE25 
HNĚDÝ
3,5 ks  po 6 m 
8.322 Kč s DPH

Rychloomítník 6 mm/2,6 m 
24 Kč s DPH

PCI Pecicret K01, 30 kg
malta jádrová a zdící 
110 Kč s DPH

Pytel ROLO žlutý 
700 x 1100 100my
10 ks/balení
88 Kč s DPH

Sádrokarton GKFi 
12,5 mm
255 Kč s DPH

Lapač střešních splavenin 
CR100 (geiger) šedý
204 Kč s DPH

Vlákno výztužné do betonu 
výztuž z PP vláken do potěrových betonů, malt 
apod., - „kari síť v sáčku“
150 g,  45 Kč s DPH

NABÍDKA DALŠÍCH SLEV U NÁS NA PRODEJNĚ
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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:

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

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

Firma HM - Metal
výrobce komponentů pro zemědělskou techniku, 

vytápěcí systémy a bagrových lžic 
s 60 zaměstnanci 

Bílkov 111, Dačice

HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY / KANDIDÁTKY NA POZICE

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT 
na telefonu 777 495 915 nebo na E-mailu milos.nesnidal@hm-metal.cz

OPERÁTOR OHRAŇOVACÍHO LISU

PRACOVNÍK MONTÁŽE

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:

MATRACE  90x200 cm / výška 23 cm / nosnost 130 kg / cena 4 485

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 pětadvacetiletou tradicí.

KONTAKT:

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

 MONTÁŽNÍKA 
 TRUHLÁŘE
 OBSLUHU CNC STROJE 
 ZÁMEČNÍKA / SVÁŘEČE
 LAKÝRNÍKA do dřevovýroby

 LAKÝRNÍKA do kovovýroby

 MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA

MALÉ SPOLEČENSKÉ ŠATY
PÁNSKÉ OBLEKY, KOŠILE, KRAVATY...
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DAMSKÉ A PÁNSKÉ PENĚŽENKY Z PRAVÉ KŮŽE, PÁNSKÉ KOŽENÉ OPASKY
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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

 

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
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D
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.

Info a objednávky na tel.: 607 124 511
sádrokartonářské

  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

o  Přípravné práce pro stavby
o  Vodohospodářské stavby
Vlastní doprava, regiony Dačicko, Jemnicko
739 416 925; info@krejci-cz.cz

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

 

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
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m
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tc
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D
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Info a objednávky na tel.: 607 124 511
sádrokartonářské

  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

o  Přípravné práce pro stavby
o  Vodohospodářské stavby
Vlastní doprava, regiony Dačicko, Jemnicko
739 416 925; info@krejci-cz.cz

ZEMNÍ PRÁCE Ladislav Krejčí
traktorbagry JCB 3CX 
minibagrem JCB ZTS 
pásovým rypadlem CAT312CL
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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 - IZOLACE uzávěrka říjnového 
vydání Jarmarku 

23. září 2022
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).
Nutná el. přípojka 380 V.

Pořez kulatiny 
pásovou pilou

Broušení pilových pásů a kotoučů

ELEKTRIKÁŘ 
PROVÁDÍM ELEKTROINSTALACE 
– Novostavby
– Rekonstrukce 

OPRAVY – Non–stop
SAMOZŘEJMOSTÍ JSOU REVIZE.
Stanislav Šenkypl, tel: 728 229 516

 Výběr různobarevných zahr. žul
 Prodej náhrobních doplňků
 Obnovy přípisů a nápisů

KAMENOSOCHAØSTVÍ
BULIČKA

Veškeré přípisy do kamene, zlacení 
a stříbření, krátké dodací lhůty

mob.: 721 733 827; 724 243 833
Dílny a pro dej na: Chotěbudice č.53     

 www.bulicka.cz

Broušení a rovnání pomníku bez rozebrání na místě 
Opravy nebo zhotovení nových podezdívek
Výroba skleněných nápisových desek a přípisů 
 na skla a pomníky pískováním 
Výroba kamenných parapetů, schodnic 
 - zahradních krbů a zahradních dekorací

Výroba interiérových krbů
VÝROBA PO MNÍ KŮ Z PŘÍ ROD NÍ HO KAMENE

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

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

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

firma Burda N. Říše nabízí

VŠE PO TELEFONICKÉ DOHODĚ: 607 606 759 
Dotazy a objednávky na telefonu nebo emailu burdabet@seznam.cz

w.betburda.cz        

+  VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE. Možnost vyzvednutí zakázky u Vás
 MONTÁŽ SÍTÍ PROTI HMYZU DO OKEN A DVEŘÍ

+  ZATEPLOVÁNÍ ŠPALETOVÝCH A ŠROUBOVANÝCH OKEN 
 izolačním dvojsklem

+  ZATEPLOVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN A EUROOKEN DVOJSKLY 
 s tepelnou fólií heat mirror

+  VÝROBA DVOJSKEL A TROJSKEL

+  VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DVOJSKEL A TROJSKEL

+  PRODEJ A MONTÁŽ OKENNÍCH PARAPETŮ 
 vnitřních plastových, vnějších hliníkových

+  INTERIÉROVÉ ŽALUZIE NA OKNA I DVEŘE

nabídka
pro obce a města
pro fyzické osoby
pro právnické osoby

dotace 100% 
na výsadby listnatých stromů

OVOCNÝ SAD ČI LIPOVOU ALEJ?

zajistíme poradenství, vypracování
odborných posudků, administraci
projektů i kompletní dodávky
matriálu

více info na tel. 777 331 363
nebo www.zakovsky.xyz

Hradišťko 26
380 01 DAČICE

Montáž klimatizací LG 
Dodávka a montáž tepelných čerpadel 

denk@chladirensky-servis.cz
mobil: 602 526 735

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

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

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

vyklízení objektů

autocurda@seznam.cz

737 434 932
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ZEMNÍ PRÁCE
Rypadlonakladač Venieri 1.33 B- 3300 kg

JEMNICE, Velká brána 503

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

  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

www.restako.cz

OMÍTKY
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
SANAČNÍ SYSTÉM
ZDICÍ MALTY
POTĚRY, STĚRKY
OBKLADOVÁ TECHNIKA
BETONY
SPECIÁLNÍ PRODUKTY

FASÁDNÍ BARVY 
- PROBARVENÉ OMÍTKY VŠE SKLADEM

ZDÍCÍ SYSTÉMY . . . SÁDROKARTONY

ŠIROKÁ NABÍDKA ZBOŽÍ SKLADEM

po–pá     7–17 hod.,   so 8–11 hod.
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J&C hydraulika s.r.o.
Na Předlískách 1147
675 31 Jemnice

     HYDRAULICKÉ
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SERVIS 24 HOD.

ÚČETNÍ

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

Žádosti včetně strukturovaného životopisu zasílejte na e-mailovou adresu: 
job@jemca.cz
Kontaktní osoba: Jana Dvořáková, tel.: 777 354 673

HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉHO KOLEGU / KOLEGYNI NA POZICI:

Náplň práce:
 Podílí se na vedení účetní agendy společnosti, především:
  Evidence a účtování došlých faktur, bankovních výpisů, pokladních dokladů
  Evidence a účtování skladů a výroby
  Evidence majetku společnosti
  Tvorba dohadných položek, rezerv a opravných položek
  Kontrola pohledávek a závazků společnosti
 Příprava podkladů pro měsíční a roční účetní závěrky společnosti 
 Příprava podkladů pro daňová přiznání
 Spolupráce na auditu roční závěrky společnosti
 Spolupráce s daňovými poradci, komunikace s auditory 

Požadujeme:
 Min. SŠ vzdělání ekonomického směru
 Znalost účetnictví a souvisejících daňových zákonů
 PC dovednosti – znalost MS Offi  ce, zejména MS Excel na pokročilé úrovni,  
 zkušenosti s IS Helios výhodou
 Schopnost samostatné práce, komunikace, zodpovědnost a spolehlivost
 Zájem o prohlubování znalostí a dovedností
 Praxe na obdobné pozici výhodou

Nabízíme:
 Zázemí stabilní, dynamicky rostoucí rodinné společnosti
 Odpovídající platové ohodnocení
 Flexibilní pracovní doba
 Možnost dalšího vzdělávání 
 Služební telefon + notebook
 Zaměstnanecké benefi ty NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

 Tomáš Jelínek                                                                          Tel. 728 267 840

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 traktorbagr 

Terex TLB 890

DOPRAVA 
Tatra 815 sklápěč 

Obchod: 605 961 929         Výkup: 607 855 281
607 573 343

SKLO, PORCELÁN, STARÝ NÁBYTEK, 
OBRAZY, HODINY, ŠPERKY, MINCE, ODZNAKY, 

1.–2. SVĚTOVÁ VÁLKA, STARÉ CEDULE, 
PIVNÍ LÁHVE, MOTO – AUTO DÍLY ...

PŘIJEDEME, OCENÍME, PLATBA HOTOVĚ
– SLUŠNÉ JEDNÁNÍ.

DOPORUČUJEME PŘI VYKLÍZENÍ NIC NEVYHAZOVAT

VÝKUP VĚCÍ STARŠÍCH 30 LET
 Z PŮD–BYTŮ–SKLEPŮ, VÝKUP POZŮSTALOSTÍ

   
   

  O
BCHŮDEK POD SCHODY
KRAJÍŘOVA 15/I, DAČICE

BAZAR DAČICE
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Vzpomínky
Odešel jsi ráno, 
když slunce 
vycházelo, 
aniž bys nám 
sbohem dal, 
vzpomínky bolavé 
a slzy 
jsi nám zanechal.

Dne 28. srpna 2022 uplynulo 8 roků, 
co nás opustil pan 
Josef Smejkal z Police. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 
29. srpna 2022 
uplynul 1 rok 
od úmrtí pana 
Bohumíra Trojana 
z Hříšice. 
S  láskou vzpomí-
nají a za tichou 
vzpomínku děkují

manželka, děti s rodinami a bratr 
s rodinou.

Těžko se s Tebou 
loučilo,
těžké je bez 
Tebe žít.
Smrtí však láska 
nekončí,
v srdci Tě navždy 
budeme mít.

Dne 2. září 2022
vzpomeneme 5. smutné výročí, 
kdy nás opustil pan
František Pola z Kostník.
S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Lidé, kteří jsou 
pro nás důležití, 
zanechávají svůj 
otisk v našich 
životech. Ať už 
ve skutečnosti 
zůstanou nebo 
odejdou. V našich 
srdcích jsou napo-

řád, protože je pomáhali utvářet. A pro-
to se na ně nedá nijak zapomenout.
Dne 9. září 2022 uplyne 7 let, 
kdy nás navždy opustila paní 
Jana Markočiová, 
roz. Kubátová z Dačic.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.
Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Odešel jsi tiše, 
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích žiješ dál.
Dne 
10. září 2022 
uplyne 5. smutný 
rok od chvíle, kdy 
nás opustil pan

Zdeněk Krejčí z Dolních Němčic.
Stále vzpomínají 
manželka Jana, synové Zdeněk 
a Miroslav s dětmi 
a sestra Jarka s rodinou.

Jen kytičku květů 
na hrob 
můžeme Ti dát
a s láskou na Tebe 
vzpomínat.
Dne 
12. září 2022 
uplyne 
12 smutných let, 

co nás navždy opustila naše babička
Stanislava Matějková ze Slavíkovic.
S láskou a úctou vzpomínají
snacha Helena, vnoučata Jitka, Helena 
a František s rodinami.

Již není mezi námi, 
již není slyšet 
známý hlas,
nám zůstalo 
jen vzpomínání 
na toho,
kdo rád žil a  měl 
nás tolik rád...

Dne 14. září 2022 vzpomeneme 
5. smutné výročí od úmrtí paní 
Anny Bartoňové z Mutišova.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina. Již není mezi 

námi, již není 
slyšet 
známý hlas,
nám zůstalo 
jen vzpomínání 
na toho,
kdo rád žil a měl 
nás tolik rád...

Dne 16. září 2022 uplyne 7 roků, 
co nás navždy opustila paní 
Marta Strašáková ze Slavíkovic.
S láskou vzpomínají 
syn František s manželkou Filou, 
vnoučata Pavel a Magda s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Vzpomenout si 
na tebe je snadné, 
dělám to každý 
den,
ale chybíš mi,
je to zármutek, 
který nikdy 
nezmizí. 

Dne 22. září 2022 je to rok, 
co nás opustil manžel,
tatínek, dědeček, pan 
Stanislav Kofroň z Dačic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku

Odešli jste a není slov, 
jak poděkovat za vaši lásku,
za vaši péči, za vaši starost. 
A nikdo už vás nikdy nezastoupí.
Dne 10. září 2022 uplynou 6 roků, 
kdy nás opustila naše maminka, 
babička a prababička, paní
Alena Mourycová z Českého Rudolce
a dne 9. srpna 2022 uplynulo 14 let
od úmrtí našeho tatínka a dědečka, 
pana
Rudolfa Mouryce.
S láskou v srdci na ně vzpomínáme.
Syn Zdeněk s rodinou. Čas utíká

a nevrací, co vzal
Vzpomínky v srd-
cích
Zůstaly nám.
Dne 
24. září 2022
by oslavil 
50.narozeniny

Ing. Rudolf Karpíšek ze Slavonic.
S láskou vzpomínají
manželka Martina, syn Viktor, rodiče, 
sestry s rodinami a přátelé.

Odešel tiše, 
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích žiješ dál.

Dne 29. září 2022
uplynou 4 roky 
od úmrtí pana

Emanuela Veselého ze Slavíkovic.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a synové s rodinami.

Kam za kulturou?

CIZKRAJOV

BÍTOV

9. září
NOČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY
11. září
DĚTSKÉ HASIČSKÉ ZÁVODY

VLÁČKY A MINIATURY
BÍTOV
Výstava modelů a  funkčních 
kolejišť pro malé i velké.
Bítov náměstí vedle Tatra Muse-
um. Otevřeno září každou v  so-
botu + svátek 28. 9.:  11–12 
a 13–15 hod.

BÍTOV–HRAD
do 30. září
PAVEL DAVID 
Krásy Želetavky a  Dyje očima 
a  štětcem Pavla Davida.  Vý-
stava obrazů známého znojem-
ského malíře. S oblibou maluje 
znojemská panoramata, idy-
lická zákoutí říčky Želetavky 
a vesničky Zblovice. 
Výstava bude otevřena v  rámci 
II. prohlídkového okruhu Vstup 
do hradu od 1.5. do 30. 9. 2022. 
Vstupné je zahrnuto ve vstupném 

na okruhy č. I. až IV., v otevírací 
době hradu.
od 1. července
BÍTOV BARONA 
JIŘÍHO HAASE
110. výročí příchodu barona Ji-
řího Haase na hrad – výstava 
seznámí návštěvníky s historií 
rodu Haasů a jejich porcelánky 
Haas a Czjžek.
V rámci okruhů č. I. až IV. v oteví-
rací době hradu.
17.–18. září 2022
12. DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
Pro návštěvníky je připraven 
vstup ZDARMA na II. prohlíd-
kový okruh „Vstup do  hradu“ 
(prohlídka obou výstav, kaple, 
zahrady, nádvoří a  expozici 
hradního pivovaru). Dále zdar-
ma vstup na  I. prohlídkový 
okruh pro organizované výpra-
vy mládeže od  20 osob a  pro 
děti do  15 let. Zdarma pro-
hlídka IV. okruhu Hladomorna, 
mučírna, vězení bez průvodce.

24. až 25. září
HRADNÍ  KAPROBRANÍ
Třináctý ročník akce uzavírající 
hradní sezonu. V neděli si mo-
hou děti v  doprovodu rodičů 
vyzkoušet své rybářské umě-
ní a  vylovit si vlastního kapra 
z hradního rybníka. 
Doporučujeme rezervaci vstupe-
nek. 
Poslední prohlídka po  oba dny 
začíná v 16.00 hod.  
SHŠ Buhurt pozve návštěvní-
ky vždy od 11.30–13.00 a 14.30 
hod. do hradní zahrady na his-
torickou scénku Bludný kořen 
spojenou s ochutnávkou staro-
českých placek a ukázkou zbra-
ní a zbroje.

DAČICE

AKCE
st 7. září v 17:00 h 
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 
místo: KD Beseda, Dačice

10. a 11. září
VÍKEND S MĚSTSKÝMI LESY 
DAČICE
Oslavy 20 let městských lesů
Les Kázek, Státní zámek Dačice, 
kostel sv. Vavřince, Lesní školka 
Vostezy
so 10. září 
od 14.00 h, 
POJĎTE S NÁMI DO LESA
• ukázky lesní techniky
• lesní pedagogika pro děti
• střelba ze vzduchovky
• ukázky práce s motorovou
• obnova lesa po kalamitě
les Kázek
19.00 h 
LOVECKÉ POTRUBOVÁNÍ
ukázky lovecké hudby v podání
souboru Trubači OMS Přerov

Státní zámek Dačice
ne 11. září v 8:00 h
HUBERTSKÁ MŠE
kostel sv. Vavřince v Dačicích
14.00 h
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v lesní školce Vostezy
Ukázky pěstování lesních sa-
zenic
Lesní školka Vostezy, Český 
Rudolec

st 14. září, 9.00–17.00 h
DEN PREVENCE
Kampaň Zdravého města 
Dačice
místo: Kancnýřův sad, Dačice
pá 16. září v 17.30 h
CESTA KE ZDRAVÉMU 
POHYBU A DRŽENÍ TĚLA 
pomocí jógy a dechu 
s Hankou Noskovou
Sportovní hala, Dačice
17. a 18. září
DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2022
MMaG Dačice, Klášterní kostel
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Vzpomínky
Odešel jsi ráno, 
když slunce 
vycházelo, 
aniž bys nám 
sbohem dal, 
vzpomínky bolavé 
a slzy 
jsi nám zanechal.

Dne 28. srpna 2022 uplynulo 8 roků, 
co nás opustil pan 
Josef Smejkal z Police. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 
29. srpna 2022 
uplynul 1 rok 
od úmrtí pana 
Bohumíra Trojana 
z Hříšice. 
S  láskou vzpomí-
nají a za tichou 
vzpomínku děkují

manželka, děti s rodinami a bratr 
s rodinou.

Těžko se s Tebou 
loučilo,
těžké je bez 
Tebe žít.
Smrtí však láska 
nekončí,
v srdci Tě navždy 
budeme mít.

Dne 2. září 2022
vzpomeneme 5. smutné výročí, 
kdy nás opustil pan
František Pola z Kostník.
S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Lidé, kteří jsou 
pro nás důležití, 
zanechávají svůj 
otisk v našich 
životech. Ať už 
ve skutečnosti 
zůstanou nebo 
odejdou. V našich 
srdcích jsou napo-

řád, protože je pomáhali utvářet. A pro-
to se na ně nedá nijak zapomenout.
Dne 9. září 2022 uplyne 7 let, 
kdy nás navždy opustila paní 
Jana Markočiová, 
roz. Kubátová z Dačic.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.
Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Odešel jsi tiše, 
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích žiješ dál.
Dne 
10. září 2022 
uplyne 5. smutný 
rok od chvíle, kdy 
nás opustil pan

Zdeněk Krejčí z Dolních Němčic.
Stále vzpomínají 
manželka Jana, synové Zdeněk 
a Miroslav s dětmi 
a sestra Jarka s rodinou.

Jen kytičku květů 
na hrob 
můžeme Ti dát
a s láskou na Tebe 
vzpomínat.
Dne 
12. září 2022 
uplyne 
12 smutných let, 

co nás navždy opustila naše babička
Stanislava Matějková ze Slavíkovic.
S láskou a úctou vzpomínají
snacha Helena, vnoučata Jitka, Helena 
a František s rodinami.

Již není mezi námi, 
již není slyšet 
známý hlas,
nám zůstalo 
jen vzpomínání 
na toho,
kdo rád žil a  měl 
nás tolik rád...

Dne 14. září 2022 vzpomeneme 
5. smutné výročí od úmrtí paní 
Anny Bartoňové z Mutišova.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina. Již není mezi 

námi, již není 
slyšet 
známý hlas,
nám zůstalo 
jen vzpomínání 
na toho,
kdo rád žil a měl 
nás tolik rád...

Dne 16. září 2022 uplyne 7 roků, 
co nás navždy opustila paní 
Marta Strašáková ze Slavíkovic.
S láskou vzpomínají 
syn František s manželkou Filou, 
vnoučata Pavel a Magda s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Vzpomenout si 
na tebe je snadné, 
dělám to každý 
den,
ale chybíš mi,
je to zármutek, 
který nikdy 
nezmizí. 

Dne 22. září 2022 je to rok, 
co nás opustil manžel,
tatínek, dědeček, pan 
Stanislav Kofroň z Dačic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku

Odešli jste a není slov, 
jak poděkovat za vaši lásku,
za vaši péči, za vaši starost. 
A nikdo už vás nikdy nezastoupí.
Dne 10. září 2022 uplynou 6 roků, 
kdy nás opustila naše maminka, 
babička a prababička, paní
Alena Mourycová z Českého Rudolce
a dne 9. srpna 2022 uplynulo 14 let
od úmrtí našeho tatínka a dědečka, 
pana
Rudolfa Mouryce.
S láskou v srdci na ně vzpomínáme.
Syn Zdeněk s rodinou. Čas utíká

a nevrací, co vzal
Vzpomínky v srd-
cích
Zůstaly nám.
Dne 
24. září 2022
by oslavil 
50.narozeniny

Ing. Rudolf Karpíšek ze Slavonic.
S láskou vzpomínají
manželka Martina, syn Viktor, rodiče, 
sestry s rodinami a přátelé.

Odešel tiše, 
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích žiješ dál.

Dne 29. září 2022
uplynou 4 roky 
od úmrtí pana

Emanuela Veselého ze Slavíkovic.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a synové s rodinami.

Kam za kulturou?
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9. září
NOČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY
11. září
DĚTSKÉ HASIČSKÉ ZÁVODY

VLÁČKY A MINIATURY
BÍTOV
Výstava modelů a  funkčních 
kolejišť pro malé i velké.
Bítov náměstí vedle Tatra Muse-
um. Otevřeno září každou v  so-
botu + svátek 28. 9.:  11–12 
a 13–15 hod.

BÍTOV–HRAD
do 30. září
PAVEL DAVID 
Krásy Želetavky a  Dyje očima 
a  štětcem Pavla Davida.  Vý-
stava obrazů známého znojem-
ského malíře. S oblibou maluje 
znojemská panoramata, idy-
lická zákoutí říčky Želetavky 
a vesničky Zblovice. 
Výstava bude otevřena v  rámci 
II. prohlídkového okruhu Vstup 
do hradu od 1.5. do 30. 9. 2022. 
Vstupné je zahrnuto ve vstupném 

na okruhy č. I. až IV., v otevírací 
době hradu.
od 1. července
BÍTOV BARONA 
JIŘÍHO HAASE
110. výročí příchodu barona Ji-
řího Haase na hrad – výstava 
seznámí návštěvníky s historií 
rodu Haasů a jejich porcelánky 
Haas a Czjžek.
V rámci okruhů č. I. až IV. v oteví-
rací době hradu.
17.–18. září 2022
12. DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
Pro návštěvníky je připraven 
vstup ZDARMA na II. prohlíd-
kový okruh „Vstup do  hradu“ 
(prohlídka obou výstav, kaple, 
zahrady, nádvoří a  expozici 
hradního pivovaru). Dále zdar-
ma vstup na  I. prohlídkový 
okruh pro organizované výpra-
vy mládeže od  20 osob a  pro 
děti do  15 let. Zdarma pro-
hlídka IV. okruhu Hladomorna, 
mučírna, vězení bez průvodce.

24. až 25. září
HRADNÍ  KAPROBRANÍ
Třináctý ročník akce uzavírající 
hradní sezonu. V neděli si mo-
hou děti v  doprovodu rodičů 
vyzkoušet své rybářské umě-
ní a  vylovit si vlastního kapra 
z hradního rybníka. 
Doporučujeme rezervaci vstupe-
nek. 
Poslední prohlídka po  oba dny 
začíná v 16.00 hod.  
SHŠ Buhurt pozve návštěvní-
ky vždy od 11.30–13.00 a 14.30 
hod. do hradní zahrady na his-
torickou scénku Bludný kořen 
spojenou s ochutnávkou staro-
českých placek a ukázkou zbra-
ní a zbroje.

DAČICE

AKCE
st 7. září v 17:00 h 
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 
místo: KD Beseda, Dačice

10. a 11. září
VÍKEND S MĚSTSKÝMI LESY 
DAČICE
Oslavy 20 let městských lesů
Les Kázek, Státní zámek Dačice, 
kostel sv. Vavřince, Lesní školka 
Vostezy
so 10. září 
od 14.00 h, 
POJĎTE S NÁMI DO LESA
• ukázky lesní techniky
• lesní pedagogika pro děti
• střelba ze vzduchovky
• ukázky práce s motorovou
• obnova lesa po kalamitě
les Kázek
19.00 h 
LOVECKÉ POTRUBOVÁNÍ
ukázky lovecké hudby v podání
souboru Trubači OMS Přerov

Státní zámek Dačice
ne 11. září v 8:00 h
HUBERTSKÁ MŠE
kostel sv. Vavřince v Dačicích
14.00 h
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v lesní školce Vostezy
Ukázky pěstování lesních sa-
zenic
Lesní školka Vostezy, Český 
Rudolec

st 14. září, 9.00–17.00 h
DEN PREVENCE
Kampaň Zdravého města 
Dačice
místo: Kancnýřův sad, Dačice
pá 16. září v 17.30 h
CESTA KE ZDRAVÉMU 
POHYBU A DRŽENÍ TĚLA 
pomocí jógy a dechu 
s Hankou Noskovou
Sportovní hala, Dačice
17. a 18. září
DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2022
MMaG Dačice, Klášterní kostel
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(pokračování na str. 12)

sv. A. Paduánského, Věž kostela 
sv. Vavřince a kostel sv. Vavřince
ne 18. září v 19.00 h 
SEXEM KE ŠTĚSTÍ 
Divadelní představení 
místo: KD Beseda, Dačice
st 21. září 18.00–21.00 h
NOC LITERATURY
Dačice
24. září, sobota, 18:00 h
VEČERNÍ BĚH PRO 
SVĚTLUŠKU
zámecký park, Dačice

MĚSTSKÉ MUZEUM 
A GALERIE DAČICE
11. září – 16. října
NEJEN VIDĚT 
Malby a grafi ky Zdeňka 
Šplíchala a Petra Bendy. 
Vernisáž výstavy proběhne v ne-
děli 11. 9. 2022 v 15:00, hudební 
doprovod Swing trio. Výstavní 
prostory MMaG Dačice, I. patro. 
do 28. září
JAKUB JIRSA – JEŠTĚRČÍ 
SETKÁNÍ. 
Fotografi e. 
Výstavní chodba MMaG Dačice. 
2. září od 17.30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK 
(tentokrát v pátek)
Ještěrčí setkání – přednáška 
Jakuba Jirsy. Přednáška o  ži-
votě plazů zachycených ob-
jektivem biologa Jakuba Jirsy. 
Přednáškový sál MMaG Dačice.
22. září od 17.30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Autostop 2022! 
Cestovatelská přednáška 
Anety a  Daniela Škardových 
z Mistrovství ČR v autostopu 
2022. 
Přednáškový sál MMaG Dačice.
do 9. prosince
SAMIZDAT 
A EDICE EXPEDICE
Výstava ve spolupráci 
s Knihovnou Václava Havla. 
Galerijní chodba MMaG Dačice 
na Starém zámku.
do 9. prosince
ANTIKÓDY
Vizuální básně Václava Havla. 
Schodiště MMaG Dačice.
13.–30. září
NOVOBYSTŘICKO VE  STÍNU 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Archeologické výzkumy a svě-
dectví pamětníků. Putovní vý-
stava navazující na přednášky 
archeologa Mgr. T. Pancíře.
Zámecká kaple Nanebevzetí Pan-
ny Marie, MMaG.
17.–18. září
DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
Volný vstup do muzea.
Změna programu vyhrazena. 
Aktuální informace rna webo-
vých stránkách: www.muze-
umdacice.cz a  facebookovém 
profi lu: www.facebook.com/
muzeumdacice.cz.

KNIHOVNA MATĚJE 
MIKŠÍČKA DAČICE
po 12. září od 9.00 h
NA ZDRAVÍ
O  zdraví, o  správných a  ne-

správných hygienických návy-
cích, o zdravém stravování.
Setkání s  rodiči a malými dětmi 
v rámci projektu Bookstart 2022.
po 3. října od 9.00 h
S PÍSNIČKOU A POHÁDKOU
Host: učitel ZUŠ. Za hudební-
ho doprovodu budeme cesto-
vat pohádkami a vyrobíme si 
pohádkovou postavu.
Setkání s  rodiči a malými dětmi 
v rámci projektu Bookstart 2022.

KINO BESEDA
2. září, pátek, 19.00 h
Arvéd
3. září, sobota, 16.00 h
Střídavka
3. září, sobota, 19.00 h
Aft er: Pouto
9. září, pátek, 19.00 h
10. září, sobota, 19.00 h
16. září, pátek, 19.00 h
Jan Žižka
10. září, sobota, 16.00 h
Princezna Rebelka
15. září, čtvrtek, 10.00 h
Srdce na dlani
17. září, sobota, 16.00 h
Hádkovi
17. září, sobota, 19.00 h
Slovo

KATOLICKÝ DŮM DAČICE 
a Rodinné centrum 
KŘIŽOVATKA
ne 18. září od 15.00 h
LONDÝN KATOLICKÝ 
A ANGLIKÁNSKÝ
Přednáška 
o. Jaroslava Pezlara
Po dobu přednášky bude 
otevřena hernička pro děti.
úterý 20. září od 17:30
PÁNEVNÍ DNO 
V SOUVISLOSTECH
Přednáší Mgr. Ludmila Dítěto-
vá, fyzioterapeutka a lektorka 
metody Ludmily Mojžíšové
Po dobu přednášky bude otevře-
na hernička pro děti.

Od  září nabízíme tyto volno-
časové aktivity:
Káčko – každý čtvrtek 
od  16.30 h – pohybové, hu-
dební a výtvarné aktivity pro 
děti 0–7 let s rodiči
Káčko S, každé úterý od  6. 
září, 16.30–17.30 – sportovní 
aktivity pro školáčky a šikov-
né předškoláky – míčové hry, 
štafety, lezecká stěna, sezna-
mování s různými sporty
Stolní tenis pro děti a  mlá-
dež – každé úterý 18.00–
20.00 h – kroužek stolního te-
nisu (pálku a  sportovní obuv 
s sebou)
Setkání nad Biblí – od  října 
každé úterý 16.00 až 17.00 h
Dopoledníček – ponděl-
ky a  středy, 8.30–11.30 h 
– klubík pro rodiče s  dětmi 
v  herně, po  prázdninách po-
kračujeme od 5. září
Otevřená herna pro rodi-
če s  dětmi – každý čtvrtek 
16.00–18.00 h
Cvičení pro zdraví – každou 
středu 17.30–18.30 h (bez vě-

kového omezení)
Cvičení s Mrkvičkou – každou 
středu 17.30 až 18.30 – pro 
zdravé, pevné a  pružné tělo 
(bez věkového omezení)
Cvičení s  Hankou Kopečko-
vou – každé pondělí 19.00–
20.00 h – pro zdravý a bezbo-
lestný pohyb v každém věku
Stolní tenis pro veřejnost 
– každou středu od  18.30–
20.30 h a každou neděli 9.30–
11.30 h (trenér p. Havlík)
Badminton, lezecká stěna, dět-
ská herna pro veřejnost – po do-
mluvě na tel. 722 743 748
Více informací na www.katolicky-
-dum.cz

DOBROHOŘ – ZÁMEK
so 9. září v 19 hodin
KONCERT 
JANA VEBEROVÁ ŠTĚRBOVÁ
za doprovodu Zdeňka FILIPCE
so 17. září v 18 hodin
KONCERT „OD“ 
Michal HRUBÝ na klarinety, 
Antonín PROCHÁZKA na per-
kuse a Jiřina MAREŠOVÁ na 
cembalo
Volně inspirováno textem Lá-
szla KRASZNAHORKAIE : Od 
severu hora – Od jihu jezero – 
Od západu cesty – Od východu 
řeka
so 24.září v 18 hodin
KONCERT SOUBORU 
ARABSKÉ HUDBY 
pod vedením Marwana ALSO-
LAIMANA
pátek 30. září v 18 hodin 
JAN PŘEUČIL
V monodramatu – Bláznovy 
zápisky podle Nikolaje Vasilije-
viče Gogola
so 15. října od 14 hodin
IX. DOBROHOŘSKÝ 
ZÁMECKÝ JARMARK

HEŘMANEČ

BEZOBAV DYJICE
16.září
TOMÁŠ SÝKORA TRIO 
Komorní jazzový projekt tří 
virtuózních hudebníků
Kulturní domek, začátek 20.00 h

DYJICE

10. září
HASIČSKÉ ZÁVODY
Pelhřimovská liga
Začátek ve 13.00 hodin. 
Občerstvení a bohatá tombola. 
Po skončení závodů 
od 17.00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje skupina AKORD.
Vstup zdarma!

JEMNICE

V  rámci EHD budou zpřístup-
něny kulturní památky: kostel 
sv. Stanislava, kostel sv. Ja-
kuba, kostel sv. Víta, zámek 
a hrobka  Pallaviciniů
Pořadatel město Jemnice ve spo-
lupráci s  Muzejním spolkem 
v Jemnici
11. září v 16.00 h
OD KLASIKY DO POHÁDKY 
s loutnou a houslemi
Účinkují Jindřich Macek (lout-
na) a  Lea Macková (housle, 
zpěv)
Koncert v kostele sv. Víta, vstup 
zdarma, pořadatel město Jemnice
17. září od 19.00 h
HOSPODSKÝ KVÍZ 
 JEMNICKÝ SPECIÁL
Vyzkoušejte své znalosti Jem-
nice a mikroregionu. Sestavte 
tým a registrujte se od 1. září 
na  mob. 723  607  038 nebo 
prostřednictvím mailu Mladi-
Jemnice@seznam.cz
vstupné zdarma
Restaurace U Svatého Víta
Pořadatel spolek Mladí za rozvoj 
Jemnice ve spolupráci s restaura-
cí U Svatého Víta
24.-25. září 9.00–17.00 h
VÝSTAVA HUB
6. ročník výstavy pořádané 
na  počest pana Bohumila Jež-
ka, významného mykologa, ře-
ditele jemnické základní školy
24. září od  17.00 h – beseda 
s  Jaroslavem Malým na téma 
„Zdravotně prospěšné houby, 
které rostou v našich lesích“
Zámek Jemnice
Pořadatel Muzejní spolek Jemnice 
ve spolupráci s městem Jemnice
29. září v 19.00 h
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
pro dospělé
Kino Jemnice, pořadatel město 
Jemnice
9. října v 17.00 hodin
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
pro děti
Kino Jemnice, pořadatel město 
Jemnice
14. října, 10.00–17.00
PODZIMNÍ TRHY NA ZÁMKU
Zahradní a  užitná keramika, 
dekorace, květiny, přírodní 
kosmetika, šperky, dřevěné vý-
robky, košíky, čepice, ponožky, 
mýdla, perníčky, sýry, grilova-
ná kolena a  kuřata, zákusky, 
med, káva, občerstvení...
Ukázka kovářské práce, točení 
na  hrnčířském kruhu, zdobení 
perníčků, malování keramiky... 
Areál zámku Jemnice, pořadatel 
město Jemnice 
20. října v 19.00 hodin
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
pro dospělé
Kino Jemnice, pořadatel město 
Jemnice
25. října
DÝŇOVÁ STEZKA
Areál zámku, pořadatel město 
Jemnice

KOSTNÍKY

LITOHOŘ

so 24. září od 10 h
PODZIMNÍ KOSTNICKÝ 
JARMARK
Domácí produkty, zelenina 
k  uskladnění, prodejní burza, 
výkup ptactva, prodej nosnic, 
ovocné stromky
PROGRAM: Dílničky pro děti, 
Bohaté občerstvení
14.00–18.00 h
Kapela JAKSEPATŘÍ (bluegrass 
country)
Další termín: 
Vánoční kostnický jarmark 10. 
12. 2022
Kostníky – Hájek

MOR. BUDĚJOVICE
do 9. září
VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ 
M. BUDĚJOVICE
Výstava prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Mor. Budějovice. 
Městská knihovn
Červen–září
ZPŘÍSTUPNĚNÍ VĚŽE 
KOSTELA SV. JILJÍ
Věž pro veřejnost otevřena 
do  11. 9, vždy pátek, sobota, 
neděle 13–16 hodin. 
věž kostela sv. Jiljí
Úterý 6. 9.
VÝLET NA KOLECH
Cyklovýlet pořádá Klub dů-
chodců při MKS Beseda. 
Sraz účastníků u  vodojemu 
v 9.30 hodin, směr Jiřice. 
12.–23. září
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 
DŘÍVE A DNES
Výstava fotografi í nového stol-
ního kalendáře 2023. 
Vernisáž a křest v pátek 9. září, za-
čátek v 17 hodin. Výstava otevře-
na od 12. do 23. 9., po–pá 9–12 
a 13–16 h. Vstupné dobrovolné.
MKS Beseda – sál Budivoj
 
12. – září
HORÁKŮV HORÁCKÝ 
FESTIVAL
Pondělí 12. září
ZÁSKOK
Známá Cimrmanova divadelní 
komedie v  podání Štěměšské 
divadelní společnosti. 
MKS Beseda – velký sál, začátek 
v 19 hodin.
Pátek 16. září
DVEŘE
Divadelní spolek při NKN Jemni-
ce zahraje veselohru J. Zindulky. 
Úsměvná hra, kdy se po  smrti 
sejdou v předsíni nebe manžel-
ský pár, dvě přítelkyně, realitní 
makléř a bezdomovkyně.
MKS Beseda – velký sál, začátek 
v 19 hodin. 

so 24. září v 19.00 h
MLČETI ZLATO
V brilantní francouzské komedii 
Mlčeti zlato se představí před-
ní čeští herci D. Morávková 
a J. Čenský. 
Vstupenky lze rezervovat 
na tel.774 523 839.
V kulturním domě v Litohoři

3.–11. září
OBEC PANENSKÁ 
ve fotografi ích
Výstava k 307. výročí obce
zámek Jemnice, otevřeno 9.00–
16.00 h, vstup zdarma
Pořadatel město Jemnice 
a obec Panenská
10.–11. září 9.00–16.00 h
DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ
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tel.:  384 420 140 
e-mail.: obchod@oknabastl.cz
 obchod@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

NOVÉ 
VZORKY 

OKEN 
A DVEŘÍ

SLEVY NA 
PLASTOVÁ 

OKNA

Přijďte 
se inspirovat 

a vybrat

TRAKTORBAGR TEREX 860
 zemní a výkopové práce

BOBCAT S650
 paletizační vidle, hladká lopata
 nosnost 1 500 kg, váha stroje 3,9 t

HLEDÁME ZEDNÍKA
Požadujeme: 
  manuální zručnost, fyzickou zdatnost
 kladný vztah k technice, řidičský průkaz sk. B
 fi nanční ohodnocení dle schopností cca 30 tis. hrubého
 výkonnostní odměny, 5 týdnů dovolené
 jednosměnný provoz (8 hod.)

NABÍZÍME

!!! PŘEDOBJEDNÁVKY NA ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ ZA VÝHODNÉ CENY    1 prm od 1 000 Kč – měkké, 1 600 Kč – tvrdé, dovoz po Jemnici zdarma !!!

NÁKLADNÍ KOTEJNEROVÁ DOPRAVA
 nosnost 8 t/10 t
 samostatný pronájem kontejnerů

VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA
 práce ve výškách s dosahem 17 m
 údržba a opravy veřejného osvětlení a rozhlasu
 čištění okapů, vánoční osvětlení

TERÉNNÍ DESTA

Kontakt: cermakova@smm-jemnice.cz, telefon: 601 555 790, nebo se zastavte přímo k nám: Romana Havelky 994, Jemnice

STROMOVOUS – ÚDRŽBA ZELENĚ
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ A VZROSTLÝCH DŘEVIN 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STŘIH ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÝ SERVIS

Chalupa Josef,  730 500 991    /    josef.chalupa@icloud.com

N

m

   

   
   

   

www.
jarmark-noviny.cz

informace a ceník 
najdete 
na
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Řidič nákladního vozu Volvo 6x6

Dispečink: Ing. Viktor Svítil – 723 651 626
svitil@pasnatura.cz

PAS Natura s.r.o., Malý Pěčín 28
380 01 Dačice

Nabízíme Ti:
  Měsíční příjem až 45 000 Kč
  Přátelskou a férovou atmosféru
 Zajímavé pracovní prostředí, většinou v přírodě a hlavně pouze 
 v rámci ČR
 Když budeš mít zájem, možnost práce i na dalších stavebních 
 strojích (bagr, dozer, atd.)

Očekáváme od Tebe:
 Řidičský průkaz C+E (Profesní průkaz Ti můžeme zařídit)
 Časovou  exibilitu, samostatnost a spolehlivost
 Ochotu pracovat i mimo bydliště

 A pokud máš svářečský, případně strojní průkaz, určitě to oceníme

Jsme tradiční česká  rma v oblasti realizace vodohospodářských 
staveb, zejména rybníků, retenčních nádrží, poldrů, atd.
Hledáme do svého týmu správné chlapy na pozici 
Řidiče nákladního vozu Volvo 6x6.

volná pracovní pozice

www.pasnatura.cz

Zaujala Tě tato práce? Tak se nám prosím ozvi!

–– 

 

 

Provádíme: 

Strojně hlazené betonové podlahy  
(rodinné domy, rekonstrukce) 

Polystyrenbeton 
(zateplení půdy, zalití bazénů,  

nahrazuje polystyrenové desky při izolaci RD) 

Pěnobeton 
(vyrovnání křivých základových desek, 

 zvuková, tepelná izolace) 

Tel.: 773 555 528

Email: ludekzak77@seznam.cz

Web: betonovepodlahyzak.cz

ŘEZNÍK
Firma Zemspol Dešná s.r.o. 
PŘIJME PRO SVOJI NOVĚ ZBUDOVANOU VEPŘOVOU PORÁŽKU ŘEZNÍKA

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: 
farma Dešná u Dačic

Požadujeme:
  zodpovědnost, spolehlivost a časovou fl exibilitu
  samostatnost
  zkušenost na obdobné pozici a praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
  odpovídající platové ohodnocení
  podnikové benefi ty
  zázemí stabilní fi rmy
  zaměstnání na částečný nebo plný úvazek

NÁSTUP DLE DOHODY.  

Bližší informace na tel.: 602 548 894, vesely@rheaholding.cz

VÝKUP ZEMĚDĚLSKÝCH
POZEMKŮ

Uhrazení kupní ceny v celé výši ihned při podpisu kupní
smlouvy
Podání návrhu na vklad do Katastru nemovitostí a
uhrazení veškerých poplatků s tím spojených

Zemědělské společnosti, které jsou součástí Rhea Holding, 
si Vás tímto dovolují oslovit s nabídkou odkoupení Vašich
zemědělských pozemků.   
       
V poslední době se neustále objevují nabídky od různých
překupníků s půdou, kteří nabízejí velmi nízké kupní ceny,
protože nemají záměr na Vašich pozemcích hospodařit, ale
mají v úmyslu Vaše pozemky přeprodat dál. 

Na rozdíl od takových subjektů si zakládáme na solidním a
upřímném jednání a velice si vážíme Vaší spolupráce s námi. 
Je pro nás samozřejmostí vyřízení všech formalit, s tím
spojených:

Pro individuální nabídku nás prosím kontaktujte 

      tel.:  702 014 323 Ing. Vojtěch Hubáček
      e-mail: hubacek@rheaholding.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Vevera s.r.o. / Škarek

TELČ
Svatoanenská 78, 588 56 Telč www.pohrebjihlava.cz

kancelář:  602 643 573
stálá služba:  603 452 119
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(pokračování ze str. 9)
Sobota 17. září
NA OSTRO
Originální komedie s originální 
zápletkou přináší nejen mnoho 
vtipných scén, ale i  nečekaný 
příběh lásky a  překvapivý ha-
ppy end. Hrají herci známí z tv. 
seriálů a  předních pražských 
divadel: L. Noha, R. Štolpa, 
K. Kornová, J. Sypal, E. Hráská 
a P. Vojnar. 
MKS Beseda – velký sál, začátek 
v 19 hodin.
Neděle 18. září
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
aneb Když to sudičky 
popletou
Horákův Horácký festival bude 
zakončen pohádkou pro děti, 
kterou zahraje Divadlo ZŠ 
TGM pod vedením Věry Pokor-
né a Patrika Holíka.
MKS Beseda – velký sál, tačátek 
v 19 hodin.
 
Čtvrtek 15. září
KINO SOKOL
STŘÍDAVKA
Zveme vás na komedii režiséra 
Petra Nikolaeva plnou rodin-
ných a  partnerských zmatků. 
Její hrdinové si uvědomí, že 
když se ze tří rodin stane jed-
na velká, budou potřebovat 
pořádný plán. Občerstvení za-
jištěno. 
Kino Sokol, začátek promítání 
ve 20 hodin. 
Pátek 16. září
SETKÁNÍ S BURČÁKEM
Pořádá Vinařský spolek MB. 
Členové spolku (z  Vinařství 
Schwarz a  Modrý sklep Nový 
Šaldorf)  pro vás nachystají 
kvalitní mok, který budete moci 
ochutnat přímo na místě prode-
je, nebo zakoupit s sebou. 
U  kostela sv. Jiljí, stánek s  bur-
čákem vám bude k dispozici od 9 
do 19 hodin. 
19. září – 28. listopadu
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
 a společenského chování 
Přijímáme přihlášky v Turistic-
kém informačním centru Mo-
ravské Budějovice, Purcnerova 
62 (přízemí MKS Beseda) tel: 
603 207 511. 10 lekcí, první lek-
ce 19. 9. v 17 hodin. Prodlouže-
ná 21. 10.; Věneček 2. 12.
MKS Beseda – velký sál
Úterý 20. září
VÝLET NA ŠINGROT
Posezení s  občerstvením  – 
kančí guláš. Cena 120 Kč. 
Odjezd autobusu z  „Prasečího 
plácku“ v 10 hodin. Zápis na Šin-
grot v pátek 13. září od 10 do 11 
hodin v MKS Beseda, sál Budivoj. 
Čtvrtek 22. 9.
KNIHOVNA JAKO TAJNÝ 
PRŮCHOD 
Přeskačské podzemí 
Tentokrát vás Milan Zacha Ku-
čera pozve do nedaleké vesni-
ce, ve  které až do  roku 2004 
netušili, jaké tajemství skrývá 
její podzemí. 
Městská knihovna, začátek v  17 
hodin. 

Sobota 24. září
PRVNÍ PODZIMNÍ BLEŠÁK
Máte doma nepotřebné věci? 
Přijďte je prodat, nebo tře-
ba s  někým vyměnit. Máte-li 
zájem, zarezervujte si místo 
na  tel.: 603  207  511. Točené 
pivo, grilovaná klobása a další 
občerstvení zajištěno. Naku-
pující vstup zdarma, prodáva-
jící 100 Kč.
Zámecké nádvoří
24. září – 7. prosince
OBRAZY ŽIVOTA
MKS Beseda srdečně zve 
na prodejní výstavu Nadi Pro-
cházkové. Vernisáž 23. 9. v 18 
hodin (křest knihy Zahrada 
spisovatelky P. Dvořákové). 
Výstava otevřena od 24. 9., po– 
pá 10–12 a 13–16 hodin, so–ne 
14–16 hodin. Výtěžek z  prodeje 
obrazů poputuje na pomoc onko-
logicky nemocným dětem.
- zámecké konírny
Pátek 30. září
CIRCUS PONORKA
Honza Ponocný je Circus Po-
norka. Na  pódiu si vystačí 
sám. A nuda to rozhodně není. 
MKS Beseda, začátek ve 20 h.

SLAVONICE

 15.30 h Žonglérská omeleta 
  (Chůdadlo)
 17.00 h So Fine (rock)
HORNÍ NÁMĚSTÍ
 11.00 h Jen tak tak (folk)
 13.30 h Divadlo Andromeda 
  (pro děti)
 15.00 h Pepa Štross a syn 
  (folk)
ZAHRADA MĚSTSKÉHO 
MUZEA 
10.00–16.00 h Tiskařská dílna 
Zuzany Krajčovičové pro děti 
(děti si donesou pouze textilii 
k potisku, barvy a tiskátka bu-
dou mít k dispozici zdarma)
Hasičárna: po celý den vep-
řové hody, k  poslechu i tanci 
hrají Kalíšci.
Škola žonglování (čas a místo 
budou upřesněny v  den Jar-
marku)

17. září 
XXXII. SLAVONICKÝ 
JARMARK

10. – 11. září
DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2022
Otevřené památky
Městská věž: 11.00–16.00 h
Podzemí: 9.00–16.00 h
Luteránská modlitebna: 
11.00–11.30 15.00–15.30 h
Kostel Božího Těla: 
10.00 a 14.00 h
Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie: 10.00–15.00 h
Kostel sv. Jana Křtitele: 
10.00–17.00
Pevnostní areál Slavonice: 
10.00–17.00 h
Muzeum 20. století: 
10.00–17.00 h
Hřbitovní kaple sv. Kříže: 
10.00–17.00 h
Freskový sál (čp. 480): 
10.00–17.00 h
Městské muzeum: 
10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
Vždy ve 14.00 h komentovaná 
prohlídka města – zdarma

10. září od 16.00 h 
OD KLASIKY DO POHÁDKY 
s loutnou a houslemi
koncert ve hřbitovní kapli, 
vstupné dobrovolné

17. září
XXXII. SLAVONICKÝ 
JARMARK
NÁMĚSTÍ MÍRU
 9.45 h Slavnostní fanfáry 
  z městské věže
 10.00 h Budvarka (dechovka)
 12.30 h Drak, Jiří a věž 
  (Chůdadlo)
 13.30 h Heglas ( jazz, swing, 
  rock´n ŕoll)

TELČ

...výstavy– expozice ...
Míla Doleželová, výstava ob-
razů, 
Městská galerie Hasičský dům
Telč očima dětí, soutěžní vý-
tvarné práce dětí, žáků a stu-
dentů telčských škol, 
vstupní síň radnice a ZUŠ
Telč 2021, kresby studentů 
ČVUT Praha, 
Univerzitní centrum Telč
Telčské podzemí s  interaktiv-
ní zábavně-naučnou expozicí 
a peklem
Věž sv. Ducha s  interaktivní 
expozicí
Věž sv. Jakuba
Rozhledna na  Oslednicích, so-
bota a neděle 10–16 hod.
Muzeum techniky – historické 
automobily, motocykly, kočár-
ky, hračky … denně 10–18 hod.
Telčský dům se starobylým 
sklepením, výstava o  historii 
a  legendách, expozice vláčků 
a  železnic, čtyřdráhová auto-
dráha, herna, denně 10–17 hod.
… PAMÁTKY … 
od 10.00 do 17.00 hod. – vstup 
zdarma
Městská galerie Hasičský dům 
• kostel Jména Ježíš • kostel 
sv. Jakuba • kostel sv. Ducha 
a Informační centrum ČCE pro 
zachování památek reformace 
• věž sv. Ducha s  interaktivní 
expozicí • Informační centrum 
MěÚ Telč • Jezuitská kolej – 
nyní Univerzitní centrum Ma-
sarykovy univerzity v Telči

11. září v 14.00 h
KOLEČKA V LIPKÁCH
Sportovně zábavné odpoled-
ne pro celou rodinu na kolech, 
kolečkových bruslích, kolo-
běžkách i  s  kočárky. Soutěže 
zručnosti, slalom, závody, kvíz, 
losování o zajímavé ceny
http://osjavorice.webnode.cz
Lipky
11. září
PODZIMNÍ VYJÍŽĎKA 
STROJŮ 
minulého tisíciletí s burzou
Pořádají přátelé techniky. Info 
na tel. 736 734 324, www.mu-
zeumtechnikytelc.cz
8.00–10.30 h
Burza náhradních dílů
9.30–10.30 h
Sraz účastníků jízdy (vozidla 
do r. v. 1990)
10.30 h
Odjezd na  vyjížďku s  překva-
pením
12.00 h
Konec akce
u Muzea techniky Na Sádkách

17. září
SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI
Tradiční slavnost  k  ukončení 
letní sezóny s  řemeslným tr-
hem a s příjezdem sv. Václava.
10.00–17.00 h
Řemeslný trh
10.00 h
Kocour Modroočko
Podle knihy Josefa Koláře 

AKCE
10. září
DNY KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ
Den otevřených dveří památek
Zpřístupnění historických objek-
tů, koncerty, výstavy, pohádka
10.00 h
Start charitativní cyklojízdy 
s Josefem Zimovčákem Na kole 
dětem Vysočinou
náměstí
10.30 h
Pohádky z  lesa, loutkovou po-
hádku hraje divadelní kroužek 
Dráčata při DDM Telč
Dům dětí a mládeže
13.30 h
Koncert staré hudby Mgr. Mir-
ka Zadiny a přednáška s promí-
táním doc.  PhDr.  Evy Melmu-
kové a  ThDr.  Petra Melmuka, 
Th.D.: 100 let od narození dět-
ského psychologa Zdeňka Ma-
tějíčka.
kostel sv. Ducha
15.00 h
Koncert pěveckého sboru Sme-
tana Telč a  hudební skupiny 
Labyrint Třešť
kostel sv. Jakuba
16.30 h
Dojezd pelotonu charitativní 
cyklojízdy
náměstí
…Na kole dětem Vysočinou…
Charitativní cyklojízda s  Jose-
fem Zimovčákem. Start pelo-
tonu v  10.00 hod. z  náměstí 
Zachariáše z  Hradce. Dojezd 
pelotonu zpět na  náměstí se 
očekává cca v  16.30 hod. Tra-
sa v  délce 77 km vede přes 
Třešť do Jihlavy a přes Batelov 
a  Řásnou zpět do  Telče. Cyk-
lojízda Na  kole dětem Vysoči-
nou je charitativní akce, která 
si klade za  cíl přispět dobré 
věci, podpořit nemocné děti, 
přilákat cyklisty nejen z  Vy-
sočiny a ukázat známé i méně 
známé krásy tohoto kraje. Pro-
jekt navazuje na úspěšné akce 
Na kole dětem Vysočinou z let 
2011–2021.
www.nakoledetemvysocinou.cz

vznikla divadelní hra plná 
chytlavých půvabných písniček 
Marka Ebena. 
Účinkuje Mladá scéna Ústí nad 
Labem, divadlo hrající nejen 
pro děti a mládež. 
13.30 h
Trio zobcových fl éten Ricercar
14.00 h
Příjezd sv. Václava s  družinou 
a SHŠ Vyděděnci Jihlava
15.00–16.00 h
Cimbálová muzika Rathan
náměstí

17. září od 9.00 h
FIREFIGHTER COMBAT 
CHALLENGE TELČ
Hasičský pětiboj. Soutěž pro-
fesionálních hasičů. Více na
www.fi refi ghterchallenge.cz
areál Hasičské stanice v  Luční 
ulici
24. září, 9.00–15.00 h
FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ 
TRH
Kontakt: tel. 722 499 299, far-
marsketrhyvtelci@seznam.cz
náměstí
1.–2. října
DNY OTEVŘENÝCH 
ATELIÉRŮ
Jako každý rok se i letos na Vy-
sočině bude konat celokrajská 
akce Dny otevřených ateliérů, 
kterých se účastní řemesl-
níci a  umělci z  celého kraje. 
Ve dnech 1. a 2. října otevírají 
své ateliéry široké veřejnos-
ti a  mají připravený program, 
který si za poslední roky získal 
velkou oblibu.
Více na https://doavysocina.cz/

KONCERT
16. září v 19.00 h
NINA PAVŠEK – KLARINET
koncert Kruhu přátel hudby
sál ZUŠ

PŘEDNÁŠKA
14. září v 18.00 h
FARNÍ KOSTEL 
SV. JAKUBA V TELČI
Přednáší Ing. Mgr. Ondřej Hni-
lica, Ph.D.  Přednáška z  cyklu 
„Rodinné stříbro – památky 
kolem nás“ 
Univerzitní centrum

VÝSTAVY
do 31. prosince
MÍLA DOLEŽELOVÁ, 
OBRAZY
Městská galerie Hasičský dům
1.–30. září
TELČ OČIMA DĚTÍ
Výstava soutěžních výtvar-
ných prací dětí, žáků a studen-
tů telčských škol u příležitosti 
30. výročí zápisu města Telče 
na  Seznam světového kul-
turního a  přírodního dědictví 
UNESCO. Vernisáž výstavy se 
koná ve  středu 7. 9. v  10.00 
hod. s hudebním vystoupením 
ZUŠ Telč a zároveň budou vy-
hodnoceny nejlepší výtvarné 
práce v  jednotlivých katego-
riích. Výtvarnou soutěž uspo-
řádalo město Telč a  Základní 
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(pokračování ze str. 9)
Sobota 17. září
NA OSTRO
Originální komedie s originální 
zápletkou přináší nejen mnoho 
vtipných scén, ale i  nečekaný 
příběh lásky a  překvapivý ha-
ppy end. Hrají herci známí z tv. 
seriálů a  předních pražských 
divadel: L. Noha, R. Štolpa, 
K. Kornová, J. Sypal, E. Hráská 
a P. Vojnar. 
MKS Beseda – velký sál, začátek 
v 19 hodin.
Neděle 18. září
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
aneb Když to sudičky 
popletou
Horákův Horácký festival bude 
zakončen pohádkou pro děti, 
kterou zahraje Divadlo ZŠ 
TGM pod vedením Věry Pokor-
né a Patrika Holíka.
MKS Beseda – velký sál, tačátek 
v 19 hodin.
 
Čtvrtek 15. září
KINO SOKOL
STŘÍDAVKA
Zveme vás na komedii režiséra 
Petra Nikolaeva plnou rodin-
ných a  partnerských zmatků. 
Její hrdinové si uvědomí, že 
když se ze tří rodin stane jed-
na velká, budou potřebovat 
pořádný plán. Občerstvení za-
jištěno. 
Kino Sokol, začátek promítání 
ve 20 hodin. 
Pátek 16. září
SETKÁNÍ S BURČÁKEM
Pořádá Vinařský spolek MB. 
Členové spolku (z  Vinařství 
Schwarz a  Modrý sklep Nový 
Šaldorf)  pro vás nachystají 
kvalitní mok, který budete moci 
ochutnat přímo na místě prode-
je, nebo zakoupit s sebou. 
U  kostela sv. Jiljí, stánek s  bur-
čákem vám bude k dispozici od 9 
do 19 hodin. 
19. září – 28. listopadu
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
 a společenského chování 
Přijímáme přihlášky v Turistic-
kém informačním centru Mo-
ravské Budějovice, Purcnerova 
62 (přízemí MKS Beseda) tel: 
603 207 511. 10 lekcí, první lek-
ce 19. 9. v 17 hodin. Prodlouže-
ná 21. 10.; Věneček 2. 12.
MKS Beseda – velký sál
Úterý 20. září
VÝLET NA ŠINGROT
Posezení s  občerstvením  – 
kančí guláš. Cena 120 Kč. 
Odjezd autobusu z  „Prasečího 
plácku“ v 10 hodin. Zápis na Šin-
grot v pátek 13. září od 10 do 11 
hodin v MKS Beseda, sál Budivoj. 
Čtvrtek 22. 9.
KNIHOVNA JAKO TAJNÝ 
PRŮCHOD 
Přeskačské podzemí 
Tentokrát vás Milan Zacha Ku-
čera pozve do nedaleké vesni-
ce, ve  které až do  roku 2004 
netušili, jaké tajemství skrývá 
její podzemí. 
Městská knihovna, začátek v  17 
hodin. 

Sobota 24. září
PRVNÍ PODZIMNÍ BLEŠÁK
Máte doma nepotřebné věci? 
Přijďte je prodat, nebo tře-
ba s  někým vyměnit. Máte-li 
zájem, zarezervujte si místo 
na  tel.: 603  207  511. Točené 
pivo, grilovaná klobása a další 
občerstvení zajištěno. Naku-
pující vstup zdarma, prodáva-
jící 100 Kč.
Zámecké nádvoří
24. září – 7. prosince
OBRAZY ŽIVOTA
MKS Beseda srdečně zve 
na prodejní výstavu Nadi Pro-
cházkové. Vernisáž 23. 9. v 18 
hodin (křest knihy Zahrada 
spisovatelky P. Dvořákové). 
Výstava otevřena od 24. 9., po– 
pá 10–12 a 13–16 hodin, so–ne 
14–16 hodin. Výtěžek z  prodeje 
obrazů poputuje na pomoc onko-
logicky nemocným dětem.
- zámecké konírny
Pátek 30. září
CIRCUS PONORKA
Honza Ponocný je Circus Po-
norka. Na  pódiu si vystačí 
sám. A nuda to rozhodně není. 
MKS Beseda, začátek ve 20 h.

SLAVONICE
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  (Chůdadlo)
 17.00 h So Fine (rock)
HORNÍ NÁMĚSTÍ
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Jako každý rok se i letos na Vy-
sočině bude konat celokrajská 
akce Dny otevřených ateliérů, 
kterých se účastní řemesl-
níci a  umělci z  celého kraje. 
Ve dnech 1. a 2. října otevírají 
své ateliéry široké veřejnos-
ti a  mají připravený program, 
který si za poslední roky získal 
velkou oblibu.
Více na https://doavysocina.cz/

KONCERT
16. září v 19.00 h
NINA PAVŠEK – KLARINET
koncert Kruhu přátel hudby
sál ZUŠ

PŘEDNÁŠKA
14. září v 18.00 h
FARNÍ KOSTEL 
SV. JAKUBA V TELČI
Přednáší Ing. Mgr. Ondřej Hni-
lica, Ph.D.  Přednáška z  cyklu 
„Rodinné stříbro – památky 
kolem nás“ 
Univerzitní centrum

VÝSTAVY
do 31. prosince
MÍLA DOLEŽELOVÁ, 
OBRAZY
Městská galerie Hasičský dům
1.–30. září
TELČ OČIMA DĚTÍ
Výstava soutěžních výtvar-
ných prací dětí, žáků a studen-
tů telčských škol u příležitosti 
30. výročí zápisu města Telče 
na  Seznam světového kul-
turního a  přírodního dědictví 
UNESCO. Vernisáž výstavy se 
koná ve  středu 7. 9. v  10.00 
hod. s hudebním vystoupením 
ZUŠ Telč a zároveň budou vy-
hodnoceny nejlepší výtvarné 
práce v  jednotlivých katego-
riích. Výtvarnou soutěž uspo-
řádalo město Telč a  Základní 
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umělecká škola Telč.
vstupní síň radnice a ZUŠ
6. září – 2. října
TELČ 2021
Výstava kreseb studentů 
ČVUT Praha. Zahájení výstavy 
v úterý 6. 9. v 15.00 hod.
Univerzitní centrum

CHOVATELÉ
11. září, 7.00–9.00 h
VÝMĚNNÉ TRHY 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Zajištěn výkup kůží, výkup 
exotů, prodej krmiv a krmných 
doplňků.
areál ZO ČSCH

TANEČNÍCH ZÁBAVY 
S KAPELOU KALÍŠCI
3.září 
Panenská – Posvícenská zá-
bava, 20.00 h
10. září
Dolní Lažany – Posvícenská 
zábava, 20.00 h
17. září
Slavonice – Jarmark u hasičů 
– po celý den

TANEČNÍ ZÁBAVY

VELKÁ LHOTA

mentalisty, čechoameričana 
Radima Zenkla a varhanice, 
klavíristky a sbormistryně Jit-
ky Čudlé. Klasická hudba, fi l-
mové melodie, irské a skotské 
balady).
Horní kostel Evangelického tole-
rančního areálu
Začátek v 18.00 h, vstup do kos-
tela od 17.30 h

Srdečně Vás zveme o druhé 
zářijové neděli na oblíbená „Ko-
lečka v Lipkách“, sportovně-zá-
bavné odpoledne pro děti, mlá-
dež, dospělé i celé rodiny. Akce, 
kterou pořádají členové Spolku 
Javořice spolu s  dobrovolníky, 
proběhne letos již podvanácté, 
a  to 11. září od  14 hodin v pa-
mátné aleji Lipky v Telči.

Můžete se těšit na pravidelně 
obměňované soutěže zručnosti, 
slalom, stanoviště s  různými 
dovednostmi, testy a  kvízy. 
Poté postupně odstartují oblí-
bené „malé závody“ – dle druhu 
dopravního prostředku a  věku 
závodníků. Nebude chybět lo-
sování o zajímavé ceny, do kte-
rého budou jako vždy zařazeni 
všichni aktivní účastníci bez 
rozdílu věku, kteří budou mít 
vyplněnou kartu účastníka 
s absolvovanými stanovišti.

Vloni si návštěvníci velmi 
oblíbili stánek s  drobným ob-
čerstvením (limo, káva, párek 
v rohlíku...) a také šlapací káry 
Berg, proto ani letos o ně ne-
přijdou. Šlapací káry budou 
pro děti i  pro dospělé a  po-
kusíme se jim dát ještě větší 
prostor, než minule. Jednáme 
i o zapůjčení skákacího hradu, 
na kterém se nadšeně hopsalo 
v předminulých ročnících.

Věříme, že letos budou 
moci hromadné akce fun-
govat bez omezení, ale pro 
jistotu sledujte webové 
stránky www.osjavorice.
webnode.cz a  Facebook 
Spolek Javořice, kde by-
chom zveřejnili případné 
aktuality, případně pište 

Kolečka v Lipkách v neděli 11. září

na  mail pykaljiri@centrum.cz 
nebo volejte tel. 602 725 509.  
Akce probíhá za podpory měs-
ta Telče a dalších partnerů.

Lipky jsou ideální místo 
k aktivnímu odpočinku - přijď-
te si s námi proto zasportovat 
a pobavit se! Těšíme se na Vás.

Jiří Pykal 
za Spolek Javořice

So 1. října
RADIM ZENKL 
A JITKA ČUDLÁ
Nově nastudovaný program 
vynikajícího multiinstru-

Kraj Vysočina koupí moderní alkotestr pro strážníky v Telči
Strážníci Městské policie 

v Telči budou už brzy využívat 
moderní alkoholtestr pořízený 
Krajem Vysočina. Technické 
vybavení v hodnotě téměř 50 
tisíc korun má podle hejtma-
na Kraje Vysočina Vítězslava 
Schreka přispět ke  zvýšení 
bezpečnosti obyvatel města 

a k posílení účinnosti preven-
tivních opatření včetně rozší-
ření činnosti tamní městské 
policie v  oblasti bezpečnosti 
silničního provozu. Už v  mi-
nulosti Kraj Vysočina stejnou 
technikou vybavil všechna 
ostatní déle fungující pracoviš-
tě městských policií v regionu.

Kraj Vysočina také už v mi-
nulosti podpořil v  rámci na-
bídnutých dotací např. nákup 
vybavení služeben a  dalších 
obecních objektů zabezpečo-
vacími systémy.

Z tiskové zprávy
TZ Kraje Vysočina

DOPRAVA A SLOŽENÍ MATERIÁLU ZAJIŠTĚNA, SAMOZŘEJMOSTÍ JE BEZPLATNÝ CENOVÝ NÁVRH!

U Černého mostu 773

JEMNICE

Jemnická Stavba, a. s.

Tel. 602 780 385 p. Buliček

PO - PÁ:  6 – 17 hod.
SO:          7 – 11 hod.

STA VEB NI NY
ŠIROKÝ SORTIMENT ZDÍCÍCH MATERIÁLŮ

POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE

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

PRODEJ: 
PÍSKU, DRTI, BETONOVÉ SMĚSI 
VČETNĚ DOPRAVY NA MÍSTO 

(IVECO - 3 tuny, MIX)
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MILOSTIVÉ LÉTO 2 
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny 
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? 

• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: 

zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, 
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát 
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT: 

1.  Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, 
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte 
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. 
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2.  Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT? 

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, 
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně 
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci 
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další 
doplňující informace.

• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

?

+

www.milostiveleto.cz

vyplatí. Neplatila ani pokuty, přestože 
dceru ujišťovala o opaku. Sama se za-
pletla do fi nančních podvodů a skonči-
la ve vězení. Kateřina i se sestrami byla 
svěřena do  péče prarodičů. O  svých 
dluzích v té době neměla tušení.

„Trvalý pobyt jsem měla na  úřadě 
a upomínky mi nechodily. Zjistila jsem 
to, až když mi bylo osmnáct a obstavili 
mi bankovní účet. To byl šok,“ vybavu-
je si Kateřina období, kdy navíc řešila, 
z čeho si bude dál platit školné na sou-
kromém gymnáziu. „Máma tu nebyla, 
táta nám přispíval úplné minimum, 
tak jsem chodila po škole na brigády. 
Z  nich jsem si platila školu a  snažila 
se vypomáhat prarodičům, kteří z níz-
kých důchodů platili vše ostatní,“ vy-
práví. Z té doby je i pár dalších pokut 
od revizorů, na které si nevyšetřila pe-
níze. A i když po maturitě začala hned 
víc pracovat, její situace se nelepšila.

Zoufalství ji přivedlo do  Člověka 
v tísni. Společně s dluhovou poradky-

ní hledaly cestu, jak z  dluhové pasti 
ven. „Mezitím jsem musela řešit velké 
existenční problémy, pracovala jsem 
načerno, aby mi z  vydělaných peněz 
vůbec něco zbylo a mohla jsem dál při-
spívat prarodičům a  sestrám. Na  čas 
jsem snahu zbavit se svých dluhů 
i úplně vzdala. Pak jsem se ale dozvě-
děla o Milostivém létě a bylo mi jasné, 
že to je konečně moje šance.“

Jistiny převyšující 17 tisíc korun jí po-
mohly zaplatit dárci sbírky SOS Milos-
tivé léto, odpuštěno jí tak bylo více než 
60 tisícové příslušenství. Jeden z dluhů, 
který ještě nebyl v exekuci, si zaplati-
la Kateřina sama. „A byla jsem volná! 
Těžko se ten pocit dá popsat, spadlo 
to ze mě. Šla jsem si do banky založit 
účet, mohla jsem po třech letech znovu 
platit kartou,“ líčí radost z věcí, které 
jsou pro jiné samozřejmostí.

Dnes Kateřina pracuje s dětmi v ma-
teřské škole, bydlí se svým přítelem 
a je podle svých slov moc spokojená.

V jednadvaceti letech už dlužila de-
sítky tisíc korun. Stačilo devět neza-

placených pokut za jízdu na černo, pět 
z  doby nezletilosti - start do  života, 
který by si dobrovolně nikdo nevybral. 

Kateřina žila po  rozvodu rodičů se 
dvěma mladšími sestrami a  matkou. 
Ta své dceři neplatila jízdné s tím, že ji 
revizor chytne málokrát a že se to ne-

Příběhy 
Milostivého léta

Po čtvrtstoletí opět 
vyšly pověsti z Dačicka

Byla ještě dítě, když se 
stala dlužnicí. Exekucí ji 
zbavilo Milostivé léto

Obrovskou úlevu zažila Martina Jete-
lová, když díky Milostivému létu vyře-
šila dluh převyšující dva miliony korun. 
Stačilo zaplatit tři tisíce a jednu korunu, 
menší poplatek exekutorovi a  po  dva-
ceti letech se z  její mysli najednou vy-
tratil pocit, že líp už nebude.

Rozpadat se Martině začal život, 
když jí bylo 29 let. Těsně před rozvo-
dem ji postihla mozková příhoda a ona 
ochrnula na polovinu těla. „Ztratila jsem 
pojem o všem, o životě, čase i o tom, že 
jsem matka a  mám sedmiletého syna. 
Nemohla jsem pořádně mluvit, znovu 
jsem se učila číst, psát, počítat,“ vzpo-
míná na  zlomový moment. Tři roky 
rehabilitovala a  postupně se vracela 
zpátky do života. V praktických věcech 
s důvěrou spoléhala na svého tehdejší-
ho partnera, který je ale zanedbával.

Když se uzdravila a  znovu získávala 
nad vším kontrolu, zjistila, že neplatil 
nájem, energie, ani služby. Dluh mezi-
tím nabyl obřích rozměrů. „Ze 120 tisíc 
korun bylo najednou 650 tisíc, takovou 
částku jsem neměla z čeho splatit. Jsem 

navíc v částečném invalidním důchodu, 
v průběhu let mám za sebou tři operace 
páteře, další menší mozkovou příhodu,“ 
podotýká.

Pracovat se ale snažila vždy a splá-
cela, co mohla. Jenomže dluh stále ros-
tl. „V  součtu nakonec činil 2  200  000 
korun, což znemožňovalo podstoupit 
oddlužení, přestože se o  to klientka 
několikrát pokoušela,“ doplňuje dluho-
vá poradkyně Člověka v  tísni Magda-
lena Hronová, která Martině nakonec 
pomohla její situaci významně ulehčit 
díky akci Milostivé léto. V jejím případě 
stačilo, aby zaplatila zbytek nesplacené 
jistiny - tři tisíce a jednu korunu, menší 
poplatek exekutorovi, aby se vysokého 
dluhu naráz zbavila.

Martině zbývá ještě například záva-
zek u  nebankovní společnosti. Jistina 
činí 60 tisíc korun, ačkoliv celkový dluh 
se za  léta zčtyřnásobil. „Celkově dluží 
ještě 300 tisíc korun. Můžeme už ale 
pracovat na  tom, aby mohla vstoupit 
do  insolvence. Během tří let bude dál 
splácet určenou sumu a bude chráněna 
před prováděním exekucí a  také před 
dalším navyšováním dluhu. Když vše 
dobře dopadne, do  důchodu půjde už 
úplně bez dluhů. To bych jí moc přála,” 
uzavírá Magdalena Hronová.

Dlužila přes dva miliony, 
do důchodu může jít už 
bez nesplacených závazků

Kniha pověstí z Dačic a  okolí, které 
sesbíral a převyprávěl Vítězslav Jindra, 
vyšla pod názvem Srdnatý věžník před 
rovným čtvrtstoletím v  roce 1997. Au-
tor do  ní sesbíral celkem šedesát pět 
příběhů, tu s více, častěji však s méně 
reálným základem z  minulosti města 
a širšího okolí. 

Najdete v  ní příběhy vycházející ze 
skutečných historických událostí, his-
torky ze života obyvatel města, které 
byly zajímavé samy o  sobě, ale častěji 
takové, ke kterým časem vypravěči při-
dali nereálné motivy. Chybět nesmějí ani 

nadpřirozené bytosti, pohádkové příbě-
hy či motivy z pověstí, které se vyprávějí 
v různých obměnách i v jiných regionech. 

Čtenáři si opět mohou připomenout, 
jak vznikla zvláštní tradice „shazová-
ní kozla z  věže“, příběh, který se váže 
k  památnému kameni v  Antonínské 
ulici, proč se záhybu řeky Moravské 
Dyje říká Býkovna,  okolním rybníkům 
Vražda či Krvák, jaká pověst se vyprá-
věla o mlýně v Lišcích horách a chybět 
nesmí ani vyprávění o Grázlovi. 

V  knize najdete i  pověsti z  Dolních 
Němčic, Kostelního Vydří, Budíškovic, 

Cizkrajova či z  okolí Studené. Ne-
chybějí kouzla a zázraky, nadpřiro-
zené bytosti – duchové, tajemná 
světýlka,hastrmani, zázrační koně 
nebo vyprávění o pokladech.

Sbírka pověstí Srdnatý věžník 
vychází ve druhém, lehce typogra-
fi cky pozměněném vydání s  pů-
vodními ilustracemi Jany Kratkové. 
Knihu opět vydalo dačické muzeum 
s podporu města Dačic .

Byla v  roce 1997 také jednou 
z  prvních publikací, které jsme 
připravili do  tisku ve vydavatelství 
Jarmark.

Původní vydání je už roky nedo-
stupné, takže noví čtenáři mají nyní 
příležitost doplnit si ji do  svých 
knihoven.

Koupit ji můžete v  pokladně 
Městského muzea v  Dačicích či 
v dačickém infocentru.      –vK–
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1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT? 

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, 
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně 
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci 
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další 
doplňující informace.

• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

?

+

www.milostiveleto.cz

vyplatí. Neplatila ani pokuty, přestože 
dceru ujišťovala o opaku. Sama se za-
pletla do fi nančních podvodů a skonči-
la ve vězení. Kateřina i se sestrami byla 
svěřena do  péče prarodičů. O  svých 
dluzích v té době neměla tušení.

„Trvalý pobyt jsem měla na  úřadě 
a upomínky mi nechodily. Zjistila jsem 
to, až když mi bylo osmnáct a obstavili 
mi bankovní účet. To byl šok,“ vybavu-
je si Kateřina období, kdy navíc řešila, 
z čeho si bude dál platit školné na sou-
kromém gymnáziu. „Máma tu nebyla, 
táta nám přispíval úplné minimum, 
tak jsem chodila po škole na brigády. 
Z  nich jsem si platila školu a  snažila 
se vypomáhat prarodičům, kteří z níz-
kých důchodů platili vše ostatní,“ vy-
práví. Z té doby je i pár dalších pokut 
od revizorů, na které si nevyšetřila pe-
níze. A i když po maturitě začala hned 
víc pracovat, její situace se nelepšila.

Zoufalství ji přivedlo do  Člověka 
v tísni. Společně s dluhovou poradky-

ní hledaly cestu, jak z  dluhové pasti 
ven. „Mezitím jsem musela řešit velké 
existenční problémy, pracovala jsem 
načerno, aby mi z  vydělaných peněz 
vůbec něco zbylo a mohla jsem dál při-
spívat prarodičům a  sestrám. Na  čas 
jsem snahu zbavit se svých dluhů 
i úplně vzdala. Pak jsem se ale dozvě-
děla o Milostivém létě a bylo mi jasné, 
že to je konečně moje šance.“

Jistiny převyšující 17 tisíc korun jí po-
mohly zaplatit dárci sbírky SOS Milos-
tivé léto, odpuštěno jí tak bylo více než 
60 tisícové příslušenství. Jeden z dluhů, 
který ještě nebyl v exekuci, si zaplati-
la Kateřina sama. „A byla jsem volná! 
Těžko se ten pocit dá popsat, spadlo 
to ze mě. Šla jsem si do banky založit 
účet, mohla jsem po třech letech znovu 
platit kartou,“ líčí radost z věcí, které 
jsou pro jiné samozřejmostí.

Dnes Kateřina pracuje s dětmi v ma-
teřské škole, bydlí se svým přítelem 
a je podle svých slov moc spokojená.

V jednadvaceti letech už dlužila de-
sítky tisíc korun. Stačilo devět neza-

placených pokut za jízdu na černo, pět 
z  doby nezletilosti - start do  života, 
který by si dobrovolně nikdo nevybral. 

Kateřina žila po  rozvodu rodičů se 
dvěma mladšími sestrami a  matkou. 
Ta své dceři neplatila jízdné s tím, že ji 
revizor chytne málokrát a že se to ne-

Příběhy 
Milostivého léta

Po čtvrtstoletí opět 
vyšly pověsti z Dačicka

Byla ještě dítě, když se 
stala dlužnicí. Exekucí ji 
zbavilo Milostivé léto

Obrovskou úlevu zažila Martina Jete-
lová, když díky Milostivému létu vyře-
šila dluh převyšující dva miliony korun. 
Stačilo zaplatit tři tisíce a jednu korunu, 
menší poplatek exekutorovi a  po  dva-
ceti letech se z  její mysli najednou vy-
tratil pocit, že líp už nebude.

Rozpadat se Martině začal život, 
když jí bylo 29 let. Těsně před rozvo-
dem ji postihla mozková příhoda a ona 
ochrnula na polovinu těla. „Ztratila jsem 
pojem o všem, o životě, čase i o tom, že 
jsem matka a  mám sedmiletého syna. 
Nemohla jsem pořádně mluvit, znovu 
jsem se učila číst, psát, počítat,“ vzpo-
míná na  zlomový moment. Tři roky 
rehabilitovala a  postupně se vracela 
zpátky do života. V praktických věcech 
s důvěrou spoléhala na svého tehdejší-
ho partnera, který je ale zanedbával.

Když se uzdravila a  znovu získávala 
nad vším kontrolu, zjistila, že neplatil 
nájem, energie, ani služby. Dluh mezi-
tím nabyl obřích rozměrů. „Ze 120 tisíc 
korun bylo najednou 650 tisíc, takovou 
částku jsem neměla z čeho splatit. Jsem 

navíc v částečném invalidním důchodu, 
v průběhu let mám za sebou tři operace 
páteře, další menší mozkovou příhodu,“ 
podotýká.

Pracovat se ale snažila vždy a splá-
cela, co mohla. Jenomže dluh stále ros-
tl. „V  součtu nakonec činil 2  200  000 
korun, což znemožňovalo podstoupit 
oddlužení, přestože se o  to klientka 
několikrát pokoušela,“ doplňuje dluho-
vá poradkyně Člověka v  tísni Magda-
lena Hronová, která Martině nakonec 
pomohla její situaci významně ulehčit 
díky akci Milostivé léto. V jejím případě 
stačilo, aby zaplatila zbytek nesplacené 
jistiny - tři tisíce a jednu korunu, menší 
poplatek exekutorovi, aby se vysokého 
dluhu naráz zbavila.

Martině zbývá ještě například záva-
zek u  nebankovní společnosti. Jistina 
činí 60 tisíc korun, ačkoliv celkový dluh 
se za  léta zčtyřnásobil. „Celkově dluží 
ještě 300 tisíc korun. Můžeme už ale 
pracovat na  tom, aby mohla vstoupit 
do  insolvence. Během tří let bude dál 
splácet určenou sumu a bude chráněna 
před prováděním exekucí a  také před 
dalším navyšováním dluhu. Když vše 
dobře dopadne, do  důchodu půjde už 
úplně bez dluhů. To bych jí moc přála,” 
uzavírá Magdalena Hronová.

Dlužila přes dva miliony, 
do důchodu může jít už 
bez nesplacených závazků

Kniha pověstí z Dačic a  okolí, které 
sesbíral a převyprávěl Vítězslav Jindra, 
vyšla pod názvem Srdnatý věžník před 
rovným čtvrtstoletím v  roce 1997. Au-
tor do  ní sesbíral celkem šedesát pět 
příběhů, tu s více, častěji však s méně 
reálným základem z  minulosti města 
a širšího okolí. 

Najdete v  ní příběhy vycházející ze 
skutečných historických událostí, his-
torky ze života obyvatel města, které 
byly zajímavé samy o  sobě, ale častěji 
takové, ke kterým časem vypravěči při-
dali nereálné motivy. Chybět nesmějí ani 

nadpřirozené bytosti, pohádkové příbě-
hy či motivy z pověstí, které se vyprávějí 
v různých obměnách i v jiných regionech. 

Čtenáři si opět mohou připomenout, 
jak vznikla zvláštní tradice „shazová-
ní kozla z  věže“, příběh, který se váže 
k  památnému kameni v  Antonínské 
ulici, proč se záhybu řeky Moravské 
Dyje říká Býkovna,  okolním rybníkům 
Vražda či Krvák, jaká pověst se vyprá-
věla o mlýně v Lišcích horách a chybět 
nesmí ani vyprávění o Grázlovi. 

V  knize najdete i  pověsti z  Dolních 
Němčic, Kostelního Vydří, Budíškovic, 

Cizkrajova či z  okolí Studené. Ne-
chybějí kouzla a zázraky, nadpřiro-
zené bytosti – duchové, tajemná 
světýlka,hastrmani, zázrační koně 
nebo vyprávění o pokladech.

Sbírka pověstí Srdnatý věžník 
vychází ve druhém, lehce typogra-
fi cky pozměněném vydání s  pů-
vodními ilustracemi Jany Kratkové. 
Knihu opět vydalo dačické muzeum 
s podporu města Dačic .

Byla v  roce 1997 také jednou 
z  prvních publikací, které jsme 
připravili do  tisku ve vydavatelství 
Jarmark.

Původní vydání je už roky nedo-
stupné, takže noví čtenáři mají nyní 
příležitost doplnit si ji do  svých 
knihoven.

Koupit ji můžete v  pokladně 
Městského muzea v  Dačicích či 
v dačickém infocentru.      –vK–
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Více na 
www.vsp-group.cz/kariera

KontaKtuj nás:
736 240 064

Knihy 
a brožury

Informace na tel.:
739 077 985

mail: jarmark.tisk@centrum.cz

i v nákladu několika málo výtisků

Vám Vyrobíme
ve vydavatelství 

Jarmark
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NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Svářečku KS 250; 
třetí bod; peřiny prošívané; se-
dačku; boty lyžařské kozačky; 
akvárium; kozičky lehké; ráčnu; 
klíče. Volejte ve 20.00 h na tel.: 
775 221 618.
Kotoučovou pilu Narex 
EPK 160, výkon 1100W, průměr 
kotouče 160 mm, max. hloub-
ka řezu 55 mm, cena 2 500 Kč. 
Tel.: 730 846 190.
Tlakovou myčku Karcher 
profi  používaná 1 x ročně.  Cena 
6 000 Kč. Tel.: 730 874 190.

STAVEBNÍ MATERIÁL 
A ŘEZIVO
Soklovou lištu klipovou, 
dekor dub, délka 275 cm, 100 
ks, cena 50 Kč za kus. Tel.: 728 
658 902.
Cihly pálené nové, 
1.180 ks, cena 10 Kč za kus. Tel.: 
728 658 902.
Kamenné sloupky 
neopracované, starší plynový 
sporák, plynové bomby, scho-
dy k  palandám. SMS na  tel.: 
723 567 460.
Dubové fošny, tl. 5 cm, 
šířka 30 – 65 cm, délka 220 – 
340 cm, cena 15.000 Kč / m3. 
Tel.: 723 163 757.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 
ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Několik pytlů bio obilí. 
Po 19. hodině na  tel.: 777 144 
506.
Fóliovníkovou konstrukci, 
rozměry 300 x 120 x 70 – půl-
oblouk – za  100 Kč a  odvoz. 
Tel.: 727 863 414.
Starší bubnovou sekačku 
bez pojezdu. Cena dohodou, 
plus benzínovou sekačku bez 
sběracího koše – levně. Tel.: 
602 332 984.
Za Tera Vari rotavátor, 
pluh obracák, jablka a  hruš-
ky na  uskladnění. Dešov. Tel.: 
721 552 744.

Štípačku za traktor – 
9.900 Kč. Tel.: 721 939 718.
Rozmetadlo na prášek 
dvojkolový, velk. nádrž Z 3011, 
nautilu vod., okna 150 x 
120  2 ks, pneu + disky 165 / 
13, čerpadlo + motor. Tel.: 605 
379 247.
Pluh oboustranný 
APH – 327. Orná kola na UNI 
systém. Pískovou fi ltraci, 1 mě-
síc provoz. Tel.: 602 947 878.
Jednoosý traktorový 
přívěs bez SPZ, hydraulické 
sklápění. Cena 8  000 Kč. Tel: 
730 846 190.
Čelní sklo pro kabinu 
Zetoru 25, včetně dvou ks 
šikmých bočních, ve spol. kov. 
rámu v orig. prov. nepoš. Mu-
síte odvézt. Dohoda. Tel.: 776 
528 498.

OSTATNÍ
Sbírku DVD, všechny 
žánry, orig. nehrané – akč-
ní, pohádky, seriály, fantasy, 
komedie atd. Dačice. Tel.: 
720 690 840.
Polohovací postel 
(lůžko) a  dvě zdravotní mat-
race. Cena dohodou. Tel.: 723 
528 309.
Matraci proti proleženinám, 
antidekubitní s  kompresorem. 
Cena dohodou. Tel.: 728 890 
721.
Zlacený kávový servis – 
karlovarský porcelán, cena do-
hodou. Tel.: 606 108 689.
Struhadlo na zelí. 
Tel.: 608 117 747.
Mlékárenskou konev. 
Silný plech, menší rozměry. 
Upřesním po  telefonu číslo: 
723 826 415.

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

NÁBYTEK
Psací stůl světlý, 
cena 600 Kč. Dětskou dřevě-
nou postýlku, možno s matrací 
i  peřinky. Cena dohodou. Tel.: 
723 336 796.
Prodám skleněnou skříň, 
mahagon 200x75x50.Cena do-
hodou. Možno zaslat foto. Tel.: 
608 844 700. 
Prodám nové nepoužívané 
křeslo ušák, světle hnědé, roz-
měry  110x70x85, zvýšený sed 
na 52 cm od země, za poloviční 
cenu 3000 Kč. Možno zaslat   
foto. Tel.: 608 844 700.

PRO DOMÁCNOST
Ledničku Beko s šuplíkovým 
mrazákem a prosklený mrazák. 
Tel.: 734 144 025.
Zachovalou vířivou pračku 
Romo se ždímačkou. Komplet 
krajsku. Velmi zachovalý šicí 
stroj Zetina. Cena dohodou. 
Tel.: 721 003 198.
Žehlicí prkno, 
dřevěný chlebník světlý, na-
bízím zeminu kamenitou 
za odvoz, větší množství. Tel.: 
603 236 695.
Mlýnek na maso 32 – kutr. 
Cena 2  000 Kč. Tel.: 730 846 
190.
Kuchyňský dřez za 500 Kč. 
Tel.: 604 174 320.

SPORÁKY A TOPIDLA
Elektrický 4 plotýnkový 
sporák, svářečku Profi line 140, 
kamna Petry s  kouřovodem, 
benzinový motor Pumpe, nový. 
Tel.: 728 571 086.
Kachlová kamna s pecí, 
dílenský zvedák – žirafa, vlek 7 
tunu bez SPZ, pšenici, ječmen, 
seno, slámu. Tel.: 723 713 278
PB 33 kg, kotouč. magn. 
Tesla, demižony 5 l, maňásky, 
obrazy. Tel.:723 716 923.
Bytové klima Whirlpool. 
Důvod – stěhování. Tel.: 604 
442 612.

Dámské městské kolo 
Dema v  dobrém stavu. Cena 
1.900 Kč. Tel.: 607 447 952.
Daruji jízdní kola 
a koloběžku, jízdní kola 4x, růz-
ná velikost. Tel.: 723 205 679.
Lední brusle Action, sport. 
vel. 35, skoro nové, cena 800 Kč 
a  brusle CCM Tacks, vel. 32, 
používané, cena 200 Kč. Tel.: 
723 224 534.
Orbitrac za pár korun. 
Zdrav. důvody. Tel.: 605 819 392.

VĚCI PRO DĚTI
Sportovní kočár Euro Gart – 
pískový, Casual Play – černý, 
menší modrý s  květy. Cena 
300 Kč – kus. Hluboký bílý – 
pískový 1.000 Kč. Tel.: 732 642 
993.
Elektrickou odsávačku 
mateřského mléka, model mini 
electric od fi rmy Medela. Cena 
1.400 Kč. Tel.: 721 160 362.
Nenáročné mamince 
chlapecké oblečení vel. 134–
152. Počet cca 50 ks. Cena 600 
Kč, Moravské Budějovice. Tel.: 
737 318 051.

PRODEJ

HUDEBNÍ NÁSTROJE

Keyboard – klávesy 
Yamaha PSR – EW – 410, 76 
kláves. Vhodný i  na  výuku 
do  LŠU, desítky zv. vč. piana, 
vstup do PC, nové, záruka. Tel.: 
720 690 840.

SPORTOVNÍ POTŘEBY
Chlapecké kolo Velamos 
Cross 16, výška 70 cm, cena 
600 Kč, autosedačku Chicco 
– vajíčko, cena 300 Kč, ces-
tovní ohrádku 200 Kč. Tel.: 
732 642 993.
Městské kolo, pův. cena 
8.000 Kč, nyní 2.000 Kč. Foto 
pošlu e-mailem. Tel.: 607 286 
430.
Dámské cestovní kolo. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 606 537 
253.

Vesnicí kraje Vysočina 2022 je Třeštice
Vesnicí kraje Vysočina se stala a zlatou stuhu krajského vítěze získala 
v letošní soutěži o vesnici roku obec Třeštice nedaleko Telče. 
„Jsme podle informací z  řad poroty zatím pravděpodobně nejmenší 
obcí, která krajský titul vyhrála. Jsme důkazem toho, že na velikosti 
nezáleží, důležité je nadšení, potřeba dělat něco navíc a hlavně být 
v  pohodě,“ řekl sympatický starosta Třeštice Martin Kodys. Zlatou 
stuhu převzal z rukou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka 5. 
srpna 2022 na slavnostním vyhlášení, kterého se účastnily mimo zá-
stupců všech přihlášených obcí i další minimálně tři stovky místních 
občanů a hostů.
 „Třeštice je příkladem dobře fungující obecní samosprávy. Starosta a 
místní zastupitelstvo umí nadchnout místní obyvatele pro nové pro-
jekty. Už v minulosti za své aktivity získala obec modrou stuhu za spo-
lečenský život nebo oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským 
subjektem. V této kategorii v roce 2019 zvítězila i v celostátním kole. 
Gratulace i poděkování za práci pro rozvoj venkova patří nejen Třeštici, 
ale i všem ostatním odvážným obcím a městysům, které se do letošní-
ho ročníku přihlásily,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. 
V letošní soutěži ještě uspěly v našem okolí obec Štěpkov, která získal 
diplom za obnovu venkovských tradic a obec Martínkov diplom za ob-
novu a rekonstrukci venkovské zástavby – Muzeum Václava Kosmáka.
(Z tiskové zprávy Kraje Vysočina)

PRODÁM BRAMBORY 
odrůdy Anuschka, Antonia, Madeira, 

červená Laura. Cena dohodou. 
Mob:  737 267 353

JAWA
VYKOUPÍM JAKÝKOLI MOTOCYKL 
ČZ, STADION, VELOREX, JAWA

Tel. 774 496 886

KOUPÍM 
DŮM, CHALUPU 

do 20 km 
od Moravských Budějovic

PLATBA HOTOVĚ
Tel. 569 422 135 

po 15 h. 
DĚKUJI ZA NABÍDKY

LEŠENÍ
Půjčovna lešení HAKI

Tel.: 603 865 785

PODZIMNÍ KOSTNICKÝ 
JARMARK

DOMÁCÍ PRODUKTY

ZELENINA K USKLADNĚNÍ

PRODEJNÍ BURZA

VÝKUP PTACTVA 

PRODEJ NOSNIC

OVOCNÉ STROMKY

so 24.9. od 10 hod.
Kostníky - Hájek

PROGRAM: 
DÍLNIČKY PRO DĚTI
BOHATÉ OBČERSTVENÍ

14.00 -18.00 
kapela JAKSEPATŘÍ 
(bluegrass country)

ZÁJEMCI O PRODEJNÍ MÍSTO SE MOHOU HLÁSIT NA NÍŽE UVEDENÉM KONTAKTU
E-mail: kostnickyjarmark@gmail.com, tel.: 607 657 603 (Veronika Bartošová)

Další termín: Vánoční KOSTNICKÝ JARMARK 10. 12. 2022

Po  dvouleté přestávce vydala v  letošním roce moravskobudě-
jovická fi rma NiKi s. r. o. kalendář s názvem Moravské Budějovice 
dříve a dnes na rok 2023. Na jeho stránkách tradičně najdete více 
než padesát historických fotografi í Moravských Budějovic z archívů 
místních sběratelů. Současné pohledy na místa ze starých fotek po-
řídil a celý kalendář sestavil a uspořádal L. Janoušek. 

Tentokrát jsou v kalendáři i fotografi e z historie nepříliš dávné, 
na  nichž můžete posoudit při srovnání s těmi současnými, jak rych-
le se město za poslední desetiletí mění.

Kalendář bude slavnostně představen v pátek 9. září v MKS Be-
seda v sále Budivoj, kde bude současně otevřena i výstava fotografi í 
z kalendáře, kterou můžete navštívit ve dnech 12.–23. září.
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NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Svářečku KS 250; 
třetí bod; peřiny prošívané; se-
dačku; boty lyžařské kozačky; 
akvárium; kozičky lehké; ráčnu; 
klíče. Volejte ve 20.00 h na tel.: 
775 221 618.
Kotoučovou pilu Narex 
EPK 160, výkon 1100W, průměr 
kotouče 160 mm, max. hloub-
ka řezu 55 mm, cena 2 500 Kč. 
Tel.: 730 846 190.
Tlakovou myčku Karcher 
profi  používaná 1 x ročně.  Cena 
6 000 Kč. Tel.: 730 874 190.

STAVEBNÍ MATERIÁL 
A ŘEZIVO
Soklovou lištu klipovou, 
dekor dub, délka 275 cm, 100 
ks, cena 50 Kč za kus. Tel.: 728 
658 902.
Cihly pálené nové, 
1.180 ks, cena 10 Kč za kus. Tel.: 
728 658 902.
Kamenné sloupky 
neopracované, starší plynový 
sporák, plynové bomby, scho-
dy k  palandám. SMS na  tel.: 
723 567 460.
Dubové fošny, tl. 5 cm, 
šířka 30 – 65 cm, délka 220 – 
340 cm, cena 15.000 Kč / m3. 
Tel.: 723 163 757.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 
ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Několik pytlů bio obilí. 
Po 19. hodině na  tel.: 777 144 
506.
Fóliovníkovou konstrukci, 
rozměry 300 x 120 x 70 – půl-
oblouk – za  100 Kč a  odvoz. 
Tel.: 727 863 414.
Starší bubnovou sekačku 
bez pojezdu. Cena dohodou, 
plus benzínovou sekačku bez 
sběracího koše – levně. Tel.: 
602 332 984.
Za Tera Vari rotavátor, 
pluh obracák, jablka a  hruš-
ky na  uskladnění. Dešov. Tel.: 
721 552 744.

Štípačku za traktor – 
9.900 Kč. Tel.: 721 939 718.
Rozmetadlo na prášek 
dvojkolový, velk. nádrž Z 3011, 
nautilu vod., okna 150 x 
120  2 ks, pneu + disky 165 / 
13, čerpadlo + motor. Tel.: 605 
379 247.
Pluh oboustranný 
APH – 327. Orná kola na UNI 
systém. Pískovou fi ltraci, 1 mě-
síc provoz. Tel.: 602 947 878.
Jednoosý traktorový 
přívěs bez SPZ, hydraulické 
sklápění. Cena 8  000 Kč. Tel: 
730 846 190.
Čelní sklo pro kabinu 
Zetoru 25, včetně dvou ks 
šikmých bočních, ve spol. kov. 
rámu v orig. prov. nepoš. Mu-
síte odvézt. Dohoda. Tel.: 776 
528 498.

OSTATNÍ
Sbírku DVD, všechny 
žánry, orig. nehrané – akč-
ní, pohádky, seriály, fantasy, 
komedie atd. Dačice. Tel.: 
720 690 840.
Polohovací postel 
(lůžko) a  dvě zdravotní mat-
race. Cena dohodou. Tel.: 723 
528 309.
Matraci proti proleženinám, 
antidekubitní s  kompresorem. 
Cena dohodou. Tel.: 728 890 
721.
Zlacený kávový servis – 
karlovarský porcelán, cena do-
hodou. Tel.: 606 108 689.
Struhadlo na zelí. 
Tel.: 608 117 747.
Mlékárenskou konev. 
Silný plech, menší rozměry. 
Upřesním po  telefonu číslo: 
723 826 415.

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

NÁBYTEK
Psací stůl světlý, 
cena 600 Kč. Dětskou dřevě-
nou postýlku, možno s matrací 
i  peřinky. Cena dohodou. Tel.: 
723 336 796.
Prodám skleněnou skříň, 
mahagon 200x75x50.Cena do-
hodou. Možno zaslat foto. Tel.: 
608 844 700. 
Prodám nové nepoužívané 
křeslo ušák, světle hnědé, roz-
měry  110x70x85, zvýšený sed 
na 52 cm od země, za poloviční 
cenu 3000 Kč. Možno zaslat   
foto. Tel.: 608 844 700.

PRO DOMÁCNOST
Ledničku Beko s šuplíkovým 
mrazákem a prosklený mrazák. 
Tel.: 734 144 025.
Zachovalou vířivou pračku 
Romo se ždímačkou. Komplet 
krajsku. Velmi zachovalý šicí 
stroj Zetina. Cena dohodou. 
Tel.: 721 003 198.
Žehlicí prkno, 
dřevěný chlebník světlý, na-
bízím zeminu kamenitou 
za odvoz, větší množství. Tel.: 
603 236 695.
Mlýnek na maso 32 – kutr. 
Cena 2  000 Kč. Tel.: 730 846 
190.
Kuchyňský dřez za 500 Kč. 
Tel.: 604 174 320.

SPORÁKY A TOPIDLA
Elektrický 4 plotýnkový 
sporák, svářečku Profi line 140, 
kamna Petry s  kouřovodem, 
benzinový motor Pumpe, nový. 
Tel.: 728 571 086.
Kachlová kamna s pecí, 
dílenský zvedák – žirafa, vlek 7 
tunu bez SPZ, pšenici, ječmen, 
seno, slámu. Tel.: 723 713 278
PB 33 kg, kotouč. magn. 
Tesla, demižony 5 l, maňásky, 
obrazy. Tel.:723 716 923.
Bytové klima Whirlpool. 
Důvod – stěhování. Tel.: 604 
442 612.

Dámské městské kolo 
Dema v  dobrém stavu. Cena 
1.900 Kč. Tel.: 607 447 952.
Daruji jízdní kola 
a koloběžku, jízdní kola 4x, růz-
ná velikost. Tel.: 723 205 679.
Lední brusle Action, sport. 
vel. 35, skoro nové, cena 800 Kč 
a  brusle CCM Tacks, vel. 32, 
používané, cena 200 Kč. Tel.: 
723 224 534.
Orbitrac za pár korun. 
Zdrav. důvody. Tel.: 605 819 392.

VĚCI PRO DĚTI
Sportovní kočár Euro Gart – 
pískový, Casual Play – černý, 
menší modrý s  květy. Cena 
300 Kč – kus. Hluboký bílý – 
pískový 1.000 Kč. Tel.: 732 642 
993.
Elektrickou odsávačku 
mateřského mléka, model mini 
electric od fi rmy Medela. Cena 
1.400 Kč. Tel.: 721 160 362.
Nenáročné mamince 
chlapecké oblečení vel. 134–
152. Počet cca 50 ks. Cena 600 
Kč, Moravské Budějovice. Tel.: 
737 318 051.

PRODEJ

HUDEBNÍ NÁSTROJE

Keyboard – klávesy 
Yamaha PSR – EW – 410, 76 
kláves. Vhodný i  na  výuku 
do  LŠU, desítky zv. vč. piana, 
vstup do PC, nové, záruka. Tel.: 
720 690 840.

SPORTOVNÍ POTŘEBY
Chlapecké kolo Velamos 
Cross 16, výška 70 cm, cena 
600 Kč, autosedačku Chicco 
– vajíčko, cena 300 Kč, ces-
tovní ohrádku 200 Kč. Tel.: 
732 642 993.
Městské kolo, pův. cena 
8.000 Kč, nyní 2.000 Kč. Foto 
pošlu e-mailem. Tel.: 607 286 
430.
Dámské cestovní kolo. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 606 537 
253.

Vesnicí kraje Vysočina 2022 je Třeštice
Vesnicí kraje Vysočina se stala a zlatou stuhu krajského vítěze získala 
v letošní soutěži o vesnici roku obec Třeštice nedaleko Telče. 
„Jsme podle informací z  řad poroty zatím pravděpodobně nejmenší 
obcí, která krajský titul vyhrála. Jsme důkazem toho, že na velikosti 
nezáleží, důležité je nadšení, potřeba dělat něco navíc a hlavně být 
v  pohodě,“ řekl sympatický starosta Třeštice Martin Kodys. Zlatou 
stuhu převzal z rukou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka 5. 
srpna 2022 na slavnostním vyhlášení, kterého se účastnily mimo zá-
stupců všech přihlášených obcí i další minimálně tři stovky místních 
občanů a hostů.
 „Třeštice je příkladem dobře fungující obecní samosprávy. Starosta a 
místní zastupitelstvo umí nadchnout místní obyvatele pro nové pro-
jekty. Už v minulosti za své aktivity získala obec modrou stuhu za spo-
lečenský život nebo oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským 
subjektem. V této kategorii v roce 2019 zvítězila i v celostátním kole. 
Gratulace i poděkování za práci pro rozvoj venkova patří nejen Třeštici, 
ale i všem ostatním odvážným obcím a městysům, které se do letošní-
ho ročníku přihlásily,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. 
V letošní soutěži ještě uspěly v našem okolí obec Štěpkov, která získal 
diplom za obnovu venkovských tradic a obec Martínkov diplom za ob-
novu a rekonstrukci venkovské zástavby – Muzeum Václava Kosmáka.
(Z tiskové zprávy Kraje Vysočina)

PRODÁM BRAMBORY 
odrůdy Anuschka, Antonia, Madeira, 

červená Laura. Cena dohodou. 
Mob:  737 267 353

JAWA
VYKOUPÍM JAKÝKOLI MOTOCYKL 
ČZ, STADION, VELOREX, JAWA

Tel. 774 496 886

KOUPÍM 
DŮM, CHALUPU 

do 20 km 
od Moravských Budějovic

PLATBA HOTOVĚ
Tel. 569 422 135 

po 15 h. 
DĚKUJI ZA NABÍDKY

LEŠENÍ
Půjčovna lešení HAKI

Tel.: 603 865 785

PODZIMNÍ KOSTNICKÝ 
JARMARK

DOMÁCÍ PRODUKTY

ZELENINA K USKLADNĚNÍ

PRODEJNÍ BURZA

VÝKUP PTACTVA 

PRODEJ NOSNIC

OVOCNÉ STROMKY

so 24.9. od 10 hod.
Kostníky - Hájek

PROGRAM: 
DÍLNIČKY PRO DĚTI
BOHATÉ OBČERSTVENÍ

14.00 -18.00 
kapela JAKSEPATŘÍ 
(bluegrass country)

ZÁJEMCI O PRODEJNÍ MÍSTO SE MOHOU HLÁSIT NA NÍŽE UVEDENÉM KONTAKTU
E-mail: kostnickyjarmark@gmail.com, tel.: 607 657 603 (Veronika Bartošová)

Další termín: Vánoční KOSTNICKÝ JARMARK 10. 12. 2022

Po  dvouleté přestávce vydala v  letošním roce moravskobudě-
jovická fi rma NiKi s. r. o. kalendář s názvem Moravské Budějovice 
dříve a dnes na rok 2023. Na jeho stránkách tradičně najdete více 
než padesát historických fotografi í Moravských Budějovic z archívů 
místních sběratelů. Současné pohledy na místa ze starých fotek po-
řídil a celý kalendář sestavil a uspořádal L. Janoušek. 

Tentokrát jsou v kalendáři i fotografi e z historie nepříliš dávné, 
na  nichž můžete posoudit při srovnání s těmi současnými, jak rych-
le se město za poslední desetiletí mění.

Kalendář bude slavnostně představen v pátek 9. září v MKS Be-
seda v sále Budivoj, kde bude současně otevřena i výstava fotografi í 
z kalendáře, kterou můžete navštívit ve dnech 12.–23. září.
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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 9/2022 vyšlo 
1. září 2022. – Redakce novin Jarmark neodpovídá za pravdivost informací ani v soukromé ani v komerční inzerci.

Uzávěrka říjnového JAR MAR KU pro plošnou i řádkovou in zer ci je 23. září 2022 ve 12.00 hod.

zde odstřihněte

zde odstřihněte

Označte 
rubriku:

 Prodej
 Koupě

 Auto-moto
 Byty nemovitosti

 Zvířectvo
 Zaměstnání

 Různé 
 Seznámení

(jen „hledám práci)

10/2022
říjen

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 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 složenkou – přiložte, 
prosím, kopii ústřižku složenky k Vašemu dopisu)

OZNÁMENÍ DO RUBRIK BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY, PODĚKOVÁNÍ

E-MAILEM:  jarmark.radkove@centrum.cz
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: Zdravá výživa ROZMARÝNA, nám. Zach. z Hradce 58
MOR. BUDĚJOVICE: Turistické informační centrum, Purcnerova 62
SLAVONICE: Cyklo sport servis u Čápů, Jana Žižky 51 

Jak můžete podat váš řádkový inzerát?

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ 
ŘÁDKOVÉHO INZERÁTU

KOUPĚ
Knihy Snadná oběť 
a  Zbytečná oběť od  Sandorf 
John. Tel.: 606 108 689.
300 kg švestek na kvas. 
Cena za kg 10 Kč, ne od silnice, 
jen domácí. Tel.: 721 965 294.
Od končícího rybáře 
koupím kompletní výbavu. Tel.: 
606 122 014.
Sbírám staré plechovky 
od oleje. Děkuji za každou na-
bídku. Tel.: 723 659 801.
Starou trojúhelníkovou 
plechovku od motorového oleje 
značky Shell, Aeroshell, Mobi-
loil. Děkuji. Tel.: 734 448 294.

AUTO-MOTO
PRODEJ

Jawa 350 s SPZ, typ 638. 
Tel.: 723 114 689.
Skútr 50 2T STK 5/2026, 
r. v. 2008, najeto 8.100 km, cena 
8.000 Kč. Tel.: 720 626 158.
Skútr Simson SR 501, 
rok výroby 1990. Velmi pěkný 
stav. Cena dle dohody. Tel.: 737 
207 821.
Skútr MP Korádo 
Raptor 125. STK 08/2023. Vý-
borný stav. Najeto 3261 km. 
Stále používaný. r. v. 2013. Cena 

23.000 Kč. Tel.: 702 486 349.
Hyundai Tuscon 110 kW, 
úplně nový, železnou stolovou 
cirkulu, motor 3 kW, cena 5. 
tis. Kč. Tel.: 736 416 573.
Š Fabia 1,4, 16 V, 
STK 10/ 2023, tažné, nové 
rozvody, brzdy, serviska, let-
ní + zimní obutí. Dobrý stav. 
28.000 Kč, sleva možná. Tel.: 
702 486 349.
VW Polo 1,4 benz., 16 V, 
08, 5 dv. stř. met., vel. zach., 
udr. garáž., 1 maj., nov. rozv. 
+ nápl., JPC, klim., couv. senz., 
104.000 km, 80 PS, 87.000 Kč. 
Tel.: 776 196 735.
4 ks 195 / 65/ R 15/ Michelin 
+ disk 4 x 108, vzor na  zimu. 
3.000 Kč. Tel.: 737 433 434.

KOUPĚ
Motocykl Jawa Pařez 
typ 550, 555 případně Stadion 
apod. Předem děkuji za nabíd-
ky. Tel.: 734 448 294.
Pneu 750 x 16 TF – 03 
Mitas. Pneu 10,50 x 16 10 Ply-
mitas. Tel.: 773 010 420.
Díly na Velorex 350 
i  ostatní veterány. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 731 790 203.
Potřeboval bych část 
s  koulí od  závěsného zařízení 
od  auta pro přívěsné vozíky, 

 Řádková inzerce není ur če na pro in-
zeráty, kte ré jak ko li souvisejí s pod ni ka-
tel skou čin nos tí.  
 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 a  řeziva, nákup 
zemědělské půdy apod. Tento typ inze-
rátu lze podat jako placenou inzerci v rá-
mečku.
 Použijte aktuální originální kupón! 
 Řádkovou inzerci nepřijímáme 
telefonicky.
 Jeden kupon platí pouze pro jed no 
otištění.
 Otištění bezplatného in ze rá tu není 
právně vymahatelné. Redakce si vyhra-
zuje prá vo v  pří pa dě po chyb nos tí o  ne-
ko merč ním charakteru in zer ce podaný 
in ze rát vyřadit. Vyřazeny budou také 
inzeráty, které by mohly jakýmkoli způ-
so bem po ško dit dobré jméno no vin.
 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 tex-
tem inzerátu netiskneme..

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

může to někdo postrádat? Tel.: 
777 142 214.

BYTY &
NEMOVITOSTI

PRODEJ

Byt 3+1 v Dačicích 81 m2, 
ul. B. Němcové, po rekonstruk-
ci v r. 2021. Tel.: 730 182 422.
Větší RD s uzavřeným dvorem 
a  velkou zahradou v  Třešti. 
SMS na tel.: 723 567 460.
Zahradu v Jemnici. 
Tel.: 728 672 794.

KOUPĚ
RD s uzavřeným dvorkem, 
nejlépe v  Dačicích blízko cen-
tra. Děkuji za  nabídky. SMS 
na tel.: 723 567 460.
Garáž v Dačicích 
nebo okolí, příp. zahradu. Tel.: 
608 030 162.

PRONÁJMY
Pronajmu byt 3 + kk, 
6 km od  Mor. Budějovic. Mož-
nost dvojího topení. Cena do-
hodou. Tel.: 605 287 888.
Byt 2+1 v Jemnici. 
Tel.: 608 713 608.

NEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA

ZVÍŘECTVO
DARUJI

Darujeme 4 koťátka – 
2 rezavé kocourky, moura-
tou a  černou kočičku. Tel.: 
723 812 886.
Daruji koťata, stáří 
3 měsíce. Tel.: 728 307 440.
Daruji kotě naroz. v květnu. 
Přítulné, hravé. Tel.: 724 094 
828.
Daruji koťata – kocourka 
+ kočku s koťaty. Tel.: 606 756 
988.

PRODEJ
Rosela penant 1000, 
rosela pestrá 500, korela bělo-
hlavá 300, andulka 80. Michal, 
Mladoňovice 66.

RŮZNÉ
Přenechám dvojhrob 
v  Horní Slatině, zdarma. Tel.: 
774 936 084.

SEZNÁMENÍ
Žena 60 let hledá 
hodného muže. Jsem kuřačka. 
Samota je zlá. Jen vážně, je mi 
smutno. Jen abstinenta. Pouze 

SMS na tel.: 775 039 209.
Muž 64. Najít hodnou ženu
je zázrak, ale zázraky se občas 
dějí, snad se stane zázrak a na-
jdu hodnou ženu. SMS na tel.: 
723 237 582.
Hledám ženu 
k  společnému žití. Jsem vdo-
vec, mám dům, auto, jsem za-
jištěný. Tel.: 774 151 804.
Rozvedený muž 45 let by rád 
poznal ženu z  Dačic a  okolí. 
SMS na tel.: 723 514 601.
Muž 44 štíhlé postavy. 
Najdu mladší ženu nebo mla-
dou holku, co je na starší muže. 
Dítě nevadí. Hledám vztah. 
Tel.: 606 946 300.
Muž mladšího vzhledu 
43/ 174, 75, hledá holku, ženu, 
těhulku, maminku, 18 až 53 let 
na  seznámení. Jen vážně. Od-
kudkoliv. Tel.: 720 384 307.
Ahoj, hledám hodnou 
ženu, už mě nebaví, být sám. 
Je ti 30–40 let, ozvi se. Jsem 
z Dačic. Na trvalý vztah. Děku-
ji. Tel.: 728 638 877.
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www.skylink.cz

PREMIUM PARTNER SKYLINKU

– AKTIVACE
– MONTÁŽ
– SERVIS

Třída 9. května 18
Dačice, 380 01

 384 420 028
Úplné pokrytí 
Premier League
Čeští a slovenští
komentátoři

VAŠE SATELITNÍ
A INTERNETOVÁ
TELEVIZE

VŠECH
380 ZÁPASŮ

ŽIVĚ!

  #VYTRVALE

s podporou 

VOLBY DO SENÁTU

23.–24. září



20 9/ 22tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

NÁBYTEK
DVEŘE, SCHODY, OKNA

KUCHYNĚ NA MÍRU a další

cenová nabídka zdarma                                                   jsme plátci DPH

       Bártů Karel 
  606 690 034
karelbartu@seznam.cz 

       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 práce

INTERNET

MÍSTNÍ  
SERVISNÍ TÝM  

A RYCHLÁ 
PODPORA

měsíčně vč. DPH
250 Kč900 Mbit/s až

bez limitů a FUP

od

vrata - ploty - brány - stínící technika

VÝHODNÉ CENY
SLADÍME BARVY

vrata, venkovní a vnitřní žaluzie, 
předokenní rolety, ploty, brány, markýzy a sítě

KONTAKTY:  
Martin Mareček  I  Svatoanenská 125  I  588 56 Telč

mobil: 602 760 545, 724 843 796, e-mail: praktikmarecek@seznam.cz

www.vratamarecek.cz | www.lomax-telc.cz

PROVOZNÍ DOBA 
VZORKOVNY 
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.


