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Slavnostního otevření SeneCury proběhlo i za účasti starosty města Telče Romana Fabe-
še, místostarosty Pavla Komína, hejtmana Jiřího Běhounka a dalších hostů. 

Foto: Ilona Jeníčková

Senioři se zabydlují v novém domově
Za jednu z nejpodstatnějších událostí uply-
nulého roku lze bezesporu označit otevření 
nového domova pro seniory.
9. prosince, kdy se SeniorCentrum Se-
neCura slavnostně otevíralo, si jej přišlo 
prohlédnout 1200 návštěvníků. Stávající 
domov tak zblízka viděl každý čtvrtý oby-
vatel Telče. 
Ze starého domova ve Špitální ulici se 
do nového na Batelovské senioři přestě-
hovali na počátku listopadu loňského ro-
ku. „Pro mě jsou obrovskou výhodou vel-
ké a volné prostory, které tady máme. 
Můžu se mnohem snadněji a sám pohy-
bovat na vozíku, dostanu se kamkoliv,“ 
pochvaluje si jeden z klientů prostory Se-
niorCentra. Ten, stejně jako předešlý, ve-
de ředitelka Marika Krejčí. Podle ní jsou 
služby domova pro seniory nedílnou sou-

částí života v Telči, kde mají dlouhodo-
bou tradici. 
Moderní komplex na Batelovské ulici slo-
žený z rekonstruované prvorepublikové 
školy a nové přístavby nabízí 130 lůžek 
pro seniory se sníženou soběstačností včet-
ně těch s Alzheimerovou chorobou či jinou 
formou demence. Domov funguje na oje-
dinělém principu několika takzvaných do-
mácností, ve kterých senioři sdílí obýva-
cí pokoj, kuchyňku a jídelnu. Na společné 
prostory navazují jednotlivé pokoje. Jmé-
na jednotlivých domácností, jako Luční, 
Polní, Květinová, Zahradní a Hradební, 
vybrali sami senioři společně se zaměst-
nanci. 
SeniorCentrum nabízí svým klientům nej-
různější aktivity. Ať už jde o setkávání 
při vzpomínkové terapii nebo kontakt se 

Příloha:
Kalendárium 2019

Sběrový kalendář 2020

Poděkování za Telčské listy
V tuto chvíli máte v rukou první číslo Telč- 
ských listů v roce 2020. Je jako vždy plné 
zajímavých informací. A tak jen pozorní 
čtenáři postřehnou jednu zásadní změnu. 
Pod redakcí tohoto čísla už nejsou pode-
psáni Oldřich Zadražil a Marta Horáko-
vá. Je to poprvé po neuvěřitelných třiceti 
letech. Určitě by se dalo spočítat, kolik to 
bylo čísel, kolik článků, rozhovorů a infor-
mací, které nám zprostředkovali.

(pokračování na str. 3)

Radosti a starosti 
telčského starosty

speciálně cvičenými psy skrze canistera-
pii. Se svou rodinou mohou senioři jednou 
za rok strávit příjemné setkání u večeře 
při svíčkách. Nepřijdou ani o letní dovole-
nou. V rámci výměnného pobytu lze odjet 
do jednoho z domovů SeneCura, které jsou 
například v Plzni, Olomouci, Písku a dal-
ších městech. 
Společnost SeneCura je v tuzemsku nej-
větším soukromým provozovatelem Do-
movů pro seniory a Domovů se zvláštním 
režimem. V celkem patnácti SeniorCen-
trech je klientům k dispozici 2 044 lůžek. 
Společnost působí také v Rakousku. V ro-
ce 2015 se stala součástí francouzské sku-
piny ORPEA, která je v oblasti péče o se-
niory evropskou špičkou. 

Marie Majdičová
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27. schůze - 20. listopadu
 - RM schválila uzavření dodatku č. 7 
ke smlouvě o poskytování datových slu-
žeb sítě ITelč č. 0509/070312 se společ-
ností M-SOFT, spol. s r. o.
 - RM schválila uzavření smlouvy o veřej-
ných službách č. 83/2020 se společností 
ICOM transport a.s. na rok 2020.
 - RM schválila uzavření smlouvy o veřej-
ných službách č. 6/2020 se společnos-
tí ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. na rok 
2020.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolně-
ní bytu č. 10 v ul. U Háje 626, Telč – Sta-
ré Město.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolně-
ní bytu č. 9 v ul. Radkovské 214, Telč – 
Staré Město.

28. schůze - 4. prosince
 - RM schválila bezúplatný převod velko-
objemových kontejnerů od Mikroregio-
nu Telčsko dle smlouvy o bezúplatném 
převodu movitého majetku č. 27/2/2019.
 - RM schválila bezúplatný převod kom-
postérů o objemu 900 l od Mikroregionu 
Telčsko dle smlouvy o bezúplatném pře-
vodu movitého majetku č. 27/1/2019.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 2 
smlouvy o dílo na stavbu „Revitalizace 
sídliště Jana Žižky v Telči - I. etapa“ se 
společností SATES ČECHY s.r.o.
 - RM schválila přijetí daru – pamětní des-
ky akademického malíře Františka Moři-
ce Nágla od dárce Dobrý důvod, z.s.

29. schůze - 18. prosince
 - RM vzala na vědomí doporučení z jedná-
ní Komise pro sport a volný čas a Komise 
pro kulturu a cestovní ruch.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JI-014330057335/001 
se společností E.ON Distribuce, a.s. v sou-
vislosti se stavbou „Telč, sportoviště, ka-
bel NN“.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření RM 11/2019.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Singletrailový areál Telč – Lipky“. Rada 
města schválila složení komise pro oteví-
rání, posouzení a hodnocení nabídek. Ra-
da města schválila návrh firem pro oslo-
vení.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Celoplošná oprava komunikace kolem 
židovského hřbitova v Telči“. Rada měs-
ta schválila složení komise pro otevírá-
ní, posouzení a hodnocení nabídek. Rada 
města schválila návrh firem pro oslovení.

Všechna usnesení rady města najdete 
na www.telc.eu v záložce samospráva

Z jednání rady města

Konzultační den rady města
středa 12. 2. od 15.00 do 17.00 hod.

Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.

Vzpomínka na 
Čestmíra Hofhanzla

Na sklonku roku 2019 jsme si v na-
šem městě připomínali události před 
30 lety. Listopad 1989 proběhl i u nás 
v bouřlivém i tvůrčím vývoji. V rámci 
těchto vzpomínek bylo právem připo-
menuto také jméno jednoho ze spolu-
tvůrců tohoto procesu, RNDr. Čestmíra 
Hofhanzla, který se do Telče nedlouho 
před těmito událostmi přistěhoval. Ja-
ko aktivní účastník dění a politik kon-
zervativního zaměření byl ve volbách 
v roce 1990 zvolen do České národní 
rady; ve vrcholné politice pak půso-
bil do konce 20. století. V důchodu žil 
v třeštickém mlýně, který si upravoval 
s velkým osobním nasazením A prá-
vě v Třeštici po těžké nemoci zemřel 
ve středu 5. ledna 2020 ve věku 78 let. 
Čest jeho památce.

red

Zastupitelé rozhodli 
o (znovu)zřízení 
městské policie 
V pondělí 16. prosince se v zasedacím sále 
na telčském zámku uskutečnilo 8. zasedání 
zastupitelstva města v aktuálním volebním 
období 2018-2022, kterého se zúčastnilo 20 
jeho členů. Omluven byl pouze RNDr. Mi-
loš Vystrčil. 
V úvodu zastupitelé schválili návrh roz-
počtu na rok 2020. Po předchozím projed-
návání byl návrh rozpočtu sestaven s příjmy 
ve výši cca 172,8 mil. Kč a výdaji ve vý-
ši cca 187,3 mil. Kč (schodek cca 14,5 mil. 
Kč vyrovnaný tř. 8 financování). Po disku-
zi byl návrh rozpočtu zastupitelstvem měs-
ta schválen. Rovněž tak byl schválen i roz-
počtový výhled na období 2020–2023.
Na 8. zasedání bylo schváleno zrušení pří-
spěvkové organizace Domov pro seniory 
Telč dnem 31. 12. 2019, vzhledem k tomu, 
že všichni klienti a zaměstnanci stávajícího 
domova pro seniory přešli od 1. 11. 2019 
do nového domova pro seniory (SeniorCen-
tra SeneCura Telč).
Jelikož Parlament ČR schválil novelu záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
bylo do konce roku nutné přijmout nové 
obecně závazné vyhlášky o místním poplat-
ku ze psů (č. 1/2019) a o místním poplatku 
z pobytu (č. 2/2019), aby odpovídaly změ-
něnému znění zákona.
V následném bodu programu zastupitelé 
rozhodli o zřízení městské policie s účin-
ností od 1. 1. 2020, a to přijetím obecně zá-
vazné vyhlášky č. 3/2019. Následovat bu-
de vyhlášení výběrového řízení na jednoho 
strážníka.
Na 6. zasedání zastupitelé rozhodli o poří-
zení regulačních plánů pro obytnou zónu 
Dačická a Hradecká, které budou usměrňo-
vat budoucí zástavbu v zastavitelné ploše 
pro bydlení. Na základě uplatněných poža-
davků a vyjádření byl upraven návrh zadání 
regulačních plánů. Na 8. zasedání pak za-
stupitelé schválili zadání regulačních plánů 
pro obě připravované obytné zóny.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva 
města je zveřejněn na úřední desce v pod-
loubí radnice, internetových stránkách měs-
ta a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník

8. zasedání zastupitelstva

Hledá se strážník 
městské policie
V současné době je na úřední desce uve-
řejněno oznámení o vyhlášení výběrové-
ho řízení na obsazení pracovního místa 
strážníka Městské policie Telč. Lhůta pro 
podávání přihlášek je stanovena do 21. 
února do 14 hodin. Bližší podmínky a po-
žadavky jsou uvedeny na úřední des-
ce, která je přístupná i na internetových 
stránkách města na adrese http://www.
telc.eu/uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník
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(Dokončení ze str. 1)
Určitě nikdo ani netušíme, kolik času a prá-
ce předchozí redaktoři přípravě listů věno-
vali. Za těch 30 let se totiž nestalo, že by 

TL nevyšly... Zaslouženě jsou oba jme-
novaní za svou práci nositeli Ceny města 
Telče. A nyní bych jim chtěl za sebe osob-
ně, za naše město a za všechny čtenáře 
na stránkách „jejich“ Telčských listů vyslo-
vit velké poděkování za odvedenou práci. 
A zároveň i vyslovit přání, aby se znač-
ky (z) a (h) z listů neztratily. Vaše články 
o historii a osobnostech města chceme číst 
i nadále….
A dovolte mi ještě dvě poděkování. První 
patří Josefu Fišerovi. Téměř po celou do-
bu existence Telčských listů jsme si mohli 
číst jeho zprávy o počasí a dalších zajíma-
vostech s tím spojených. Druhé pak Luboši 
Pavlíkovi, který skoro deset let informoval 
čtenáře o činnosti Obvodního oddělení poli-
cie v Telči a o bezpečnostní situaci ve měs-
tě. Oběma bych chtěl popřát v jejich nových 
rolích hodně zdraví a úspěchů.
A když už jsem u přání, pak mi dovol-
te, abych popřál novým redaktorům Telč-
ských listů, Marii Majdičové a Petru Ma-
chovi, stejně úspěšnou novinářskou dráhu, 
jakou měli jejich předchůdci. 
Vstupujeme do nového roku 2020. Za no-
vou redakci TL jsme proto položili panu 
starostovi dvě otázky:
Jak byste zhodnotil z vašeho po-
hledu rok 2019?
Myslím, že rok 2019 byl pro Telč opět 
úspěšný. Důstojně jsme oslavili 30. výročí 
Sametové revoluce a spoustou akcí si při-
pomněli 920 let od první písemné zmín-

Radosti a starosti telčského starosty
ky o našem městě. Díky Petru Píšovi, Ja-
kubu Škrdlovi a zapojení místních spolků 
bylo výročí zaměřené na Kocouření jejich 
vrcholem. A skvělé Prázdniny v Telči byly 

letos navíc díky vratným kelímkům „nej-
čistšími“ ve své historii. Francouzsko-čes-
ká akademie oslavila 25 let činnosti. Ale 
i další akce našich organizátorů byly skvě-
le navštívené. Náměstí v sezóně praskalo 
ve švech, což samozřejmě pomáhá ekono-
mice místních podnikatelů. Díky soukro-
mým investicím vyrostl v Telči bytový 
dům, v Panském dvoře je nová restaura-
ce s pivovarem a je dokončena i přestav-
ba Ranče. Ale ani město nezahálelo. Nové 
zázemí pro svou činnost dostali dobrovolní 
hasiči. Dokončili jsme rekonstrukci spor-
tovního areálu u škol v Hradecké ulici, dva 
velké evropské projekty zaměřené na mo-
dernizaci škol, 1. etapu revitalizace sídliště 
Na Markových humnech nebo parkoviště 
u nádraží. TOP akcí roku a nádherným vá-
nočním dárkem nejen pro obyvatele a za-
městnance starého domova, ale i pro město 
a region je bezesporu nové SeneCura Se-
nior-Centrum na Batelovské ulici. To vše 
by nešlo bez spolupráce místních obyvatel, 
zastupitelů, podnikatelů a spolků a také dí-
ky řadě „přespolních“, kterým se postupně 
stává Telč domovem. Všem patří velké po-
děkování. 
Na co se vy osobně těšíte v roce 
2020?
Nejraději bych napsal, že na více času se 
svými vnoučaty. Ale to asi nebude pravda... 
Čekají nás totiž investice za více než 90 mi-
lionů a řada dalších akcí a projektů. Zaháje-
na je už rekonstrukce Domu dětí a mládeže 

a po jejím dokončení přijde v létě na řadu 
radnice. Druhou etapou bude dokončena 
revitalizace sídliště Jana Žižky. Budou za-
hájeny práce na zasíťování 1. etapy obytné 
zóny Dačická a obytné zóny Hradecká. Za-
čneme stavět singletrail v Lipkách a cyk-
lostezku do Řásné. 
A rádi bychom zahájili i rekonstrukci bu-
dovy bývalého Domova pro seniory na mu-
zejní a spolkové prostory. A to zdaleka ne-
ní všechno, na co máme schválené dotace... 
Největším zásahem do života města asi bu-
de projekt na zámku. Přesto doufám, že se 
podaří stavební práce zkoordinovat tak, 
aby všechny tradiční akce včetně Prázdnin 
v Telči zůstaly na náměstí a na zámku. 
A přestože už jsem kopačky pověsil na hře-
bík, moc se těším na připravované oslavy 100 
let fotbalu v Telči. Prý se chystá velké utkání, 
tak uvidíme... Ale to nejpodstatnější je, aby-
chom byli všichni zdraví. A to je i mé přá-
ní vám všem do nového roku dvou dvacítek.
Máme rekordní rozpočet 
Jak jsem uvedl výše, čeká nás letos řada in-
vestic. A z tohoto důvodu máme na letošní 
rok schválený rozpočet ve výši 188,3 mili-
onu korun.
Příjmová část je tvořena daňovými příjmy 
ve výši 97,5 mil. Kč a dotacemi na výkon 
státní správy a další činnosti ve výši 65,3 
mil. korun. Zbývající část ve výši 10 mil. 
Kč je tvořena nedaňovými a kapitálový-
mi příjmy. Do rozpočtu města je zapojena 
i část zůstatku hospodaření z minulého ro-
ku ve výši 15,5 mil. Kč. Jedná se převážně 
o schválené finance na investiční akce zahá-
jené loni a dokončované v letošním roce.  
Výdajová část rozpočtu je tvořena náklady 
na činnost státní správy a samosprávy ve vý-
ši 43,6 mil. Kč. Částka 86,8 mil. korun je ur-
čena na územní plánování, památkovou péči 
a opravy a investice do majetku města. 
K tomu je třeba ještě přičíst 15,7 mil. korun 
na pohřebnictví, údržbu veřejných prostran-
ství, zeleně, veřejného osvětlení a systém 
nakládání s odpady. Financování školských 
zařízení přijde na 12,8 milionů a na sociální 
služby připadá 3,7 mil. Kč. Na propagaci, 
kulturu a sport je určeno 22,5 mil. Kč. Z to-
ho je 15 milionů předposlední splátka no-
vého zimního stadionu. Zhruba 3,2 milionu 
korun je v rozpočtu města určeno na splátky 
úvěrů a úroky z nich, na DPH a další plat-
by. Předpokládáme, že hospodaření loňské-
ho roku skončí přebytkem. Po projednání 
závěrečného účtu bude tento přebytek pře-
sunut do rezervy města. Podrobnější infor-
mace k rozpočtu i Fondu projektů najdete 
na webu města.

Roman Fabeš

Již tradiční přání představitelů města k novému roku 2020.                        Foto: Ilona Jeníčková
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JAK TO VIDÍME MY 
Nedávno jsme si ještě užívali svátečního kli-
du a už je tu nový rok v plném proudu. Přej-
me si, aby všem přinesl jen to dobré. I po ce-
lý letošní rok vám budeme k dispozici, můžete 
se na nás obracet s čímkoli, co vás bude zají-
mat, těšit, ale i trápit. Jednou z novinek, která 
nás letos čeká, je online přenos a archivova-
ný záznam z jednání zastupitelstva – premié-
ra by se měla odehrát v únoru.
Pozvánka na 8. zastupitelský klub
Ve čtvrtek 13. února v 17. hodin přijďte 
na náš pravidelný zastupitelský klub pro 
veřejnost v místnosti č. 4 v prvním patře rad-
nice. Rádi s vámi probereme program aktuál-
ního zastupitelstva i vše další, co vás zajímá.
Postřehy ze zastupitelstva
Za nejdůležitější body, které byly schváleny 
na prosincovém zastupitelstvu, považujeme 
zadání pro projektanty na zpracování regu-
lačních plánů Dačická a Hradecká, rozpočet 
města na rok 2020 a vyhlášku zřizující měst-
skou policii. Potřeba městské policie vzešla 
ze závěrů dopravní komise rady města a také 
z pracovní skupiny pro řešení systému par-
kování ve městě a vjezdu na náměstí. V obou 
jsou zástupci všech stran, které v zastupitel-
stvu působí. Přihlíželi k potřebám města i po-
žadavkům občanů a hledali možnosti reali-
zace. Kromě technického zařízení je městská 
policie zásadním předpokladem pro zlepšení 
stavu, protože mj. dle legislativy mohou pou-
ze policisté nahlížet do registru SPZ vozidel. 
Petr Vařbuchta v diskusi uvedl, že nyní jde 
o jednoho strážníka městské policie a upo-
zornil, že je třeba řešit nekázeň na náměstí, 
ale i mimo centrum, což jeden policista ne-
může zvládnout. Proto doufá, že se městská 
policie osvědčí a časem i rozšíří.
Hana Hajnová navrhla rozdělit usnesení 
k rozpočtu města tak, aby se hlasovalo od-
děleně o samotném rozpočtu, fondu pro-
jektů, pověření rady města k provádění roz-
počtových opatření a vzoru veřejnoprávní 
smlouvy na poskytování dotací. Dále navrh-
la, aby se paragraf rozpočtu ostatní tělový-
chovná činnost, který se každoročně zvyšuje 
cca o 10 % rozpočtovými opatřeními, do bu-
doucna řešil buď zastropováním částky, nebo 
pravidelnou valorizací přímo v návrhu roz-
počtu, aby byl celý proces transparentněj-
ší. Helena Tomíšková se dotázala na detaily 
k položce kamerového systému a obdržela 
odpověď, že kromě upgrade systému a hard-
ware obsahuje i rozpoznávání SPZ při vjez-
du na náměstí.
Co jsme navrhli do Fondu projektů Fond 
projektů neboli seznam rozvojových zámě-
rů a způsobu financování je vždy nedílnou 

součástí rozpočtu města. Jiří Pykal zpraco-
val a s předstihem podal souhrnný návrh na-
šeho klubu na jeho doplnění a úpravy, které 
vzešly z naší analýzy potřeb města. V dis-
kusi na zastupitelstvu pak shrnul, co bylo 
do Fondu projektů zapracováno a co nebylo 
akceptováno.
Navrhli jsme pořízení studie na nový měst-
ský bytový dům v ul. Svatojánská, což by-
lo zapracováno. U lokality Radkovská jsme 
navrhli, aby se studie městského domu ře-
šila bez odkladů, souběžně s připravova-
nou studií sídliště. Z diskuse na pracovním 
semináři vyplynulo, že bude vhodnější po-
čkat až po projednání změny územního plá-
nu s tím, že finance nebude problém uvolnit 
během roku. Považujeme za důležité, aby 
město vlastnilo přiměřený bytový fond, ať 
už pro možnost regulovaného nájmu za ná-
kladové ceny pro mladé rodiny či seniory, 
kteří by to potřebovali, nebo jako motivač-
ní prvek pro lékaře či jiné potřebné profese. 
Další z návrhů – revitalizace hřiště na Hor-
nomyslovské ulici - by se mělo prvních 
drobných úprav dočkat už letos a do sek-
ce nápadů do dalších let bylo zařazeno i pl-
nohodnotné dopravní hřiště a nové dětské 
hřiště pro novou obytnou zástavbu v Lip-
kách. Vítáme, že rozpočet počítá s částkou 
na doporučení Komise pro životní prostře-
dí ohledně zeleně a také s položkou bezba-
riérového WC v budově úřadu Na Sádkách 
kvůli dotaci na bezbariérový přístup. Ze stu-
die využití bytového domu v ul. 9. května, 
který je architektonicky a historicky hodnot-
ný, jsme žádali vyjmutí posuzování varian-
ty demolice, ale studie je už zadána za pů-
vodních podmínek z roku 2019. U projektu 
ulice Těšíkova-parkoviště u Motorpalu jsme 
upozornili na nevyužitou příležitost a navrh-
li, aby se celá lokalita řešila koncepčně jako 
veřejné prostranství i z pohledu architekta 
a urbanisty. To nebylo akceptováno a úpravy 
proběhnou dle původního zadání. U studií 
proveditelnosti plánovaných cykloste-zek, 
zadaných městem i Mikroregionem Telčsko, 
jsme požadovali možnost alternativních va-
riant povrchů včetně nezpevněných a příp. 
i vedení tras (vzhledem k vlivu na krajinu, 
přírodu, ale i funkční využití), ale to také ne-
bylo akceptováno. V odpovědi k cyklostez-
-kám starosta Roman Fabeš uvedl, že jsou 
zatím ve fázi koncepční studie řešící traso-
vání, povrchy a další detaily se budou řešit 
v dalších fázích projektování.

Jiří Pykal
Více informací a kontakty na naše zastu-
pitele najdete na www.spolecneprotelc.cz

Společně pro Telč – Piráti a Zelení Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Služby Telč : ledovka
1 : 0
Hoši děkujeme!
Rád bych vás přivítal u prvních řádků roku 
2020 a při této příležitosti všem také popřál 
pevné zdraví a úspěšný a poklidný celý no-
vý rok.
Ač v roce 2020, rád bych se vrátil ke konci ro-
ku 2019. Víte, co má společného déšť, mráz, 
12 lidí, 15 tun písku, 2 tuny drtě, 2 traktory 
a 4 multikáry? To jste mohli na vlastní oči vi-
dět v sobotu 7. prosince na celém území Tel-
če. Déšť a mráz vykouzlily ledovku, která při-
nesla nesjízdnost komunikací a neschůdnost 
chodníků. Pohyb po celém městě byl více než 
problematický. No a pak zde máme těch 12 
lidí, zaměstnanců Služeb Telč, kteří se s le-
dovkou v sobotu ráno úspěšně vypořádali. 
Spotřebovali při tom zmíněných 15 tun písku 
a dvě tuny drtě. Vzhledem k panujícím pod-
mínkám bylo zapotřebí provést prvně ošetření 
komunikací a chodníků ručně, poté až mohla 
vyjet technika. Ledovka byla také důvodem, 
proč byly uzavřeny městské hřbitovy. O tom, 
jak situace byla tehdy náročná, svědčí fakt, že 
do dnešního dne se můžeme na komunika-
cích setkat se zbytkem posypového materiá-
lu z oné soboty. Chtěl bych touto cestou Služ-
bám a všem jejím zaměstnancům poděkovat 
za operativní vyřešení situace. Díky nim ne-
došlo k žádném vážnějšímu zranění.

Památky v hledáčku
V prosincovém vydání Telčských listů jsme 
se mohli dočíst o plánovaném rozšíření stu-
dijní nabídky pro žáky SOŠ. V novém oboru 
Management kulturního dědictví si studen-
ti budou moci osahat teoretickou i praktic-
kou stránku péče o památky. Právě v našem 
městě budou mít zajisté z čeho čerpat. Ale 
než se nový obor otevře, je zde pro všech-
ny mladé zájemce o kulturní dědictví z řad 
studentů základních a středních škol fotogra-
fická soutěž na téma Architektonické dědic-
tví. A to my v Telči máme. Soutěž Mladí fo-
tografují památky je dnes jedna z největších 
světových akcí pro mladé v tomto oboru. Po-
řádá ji Sdružení historických sídel a má uzá-
věrku 15. března. Více informací lze nalézt 
na www.ehd.cz. Pokud tedy potkáte po Telči 
běhat studenty s fotoaparáty, držte jim palce. 
Je možné, že se budou ucházet nejen o vítěz-
ství v soutěži, ale i o přijetí na nový studijní 
obor na SOŠ.

Pavel Komín
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Místní poplatky se měnily. Týkají se psů a pobytů 
Parlament České republiky schválil v říj-
nu 2019 novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích. Díky ní dochází k výraz-
ným změnám, které se v různé míře dotýkají té-
měř každého z poplatků, které jsou obce opráv-
něny vybírat. Z toho důvodu bylo nutné, aby 
v první fázi byly upraveny vyhlášky o místních 
poplatcích ze psů a z pobytu s účinností od 1. 
ledna 2020 tak, aby odpovídaly změněnému 
znění zákona. Tato povinnost byla splněna při-
jetím těchto novelizovaných právních předpisů 
města Telče na zasedání zastupitelstva kona-
ném dne 16. prosince 2019.
Nejzásadnější změny týkající se vyhlášky 
o místním poplatku ze psů:
1. Poplatníkem je osoba, která je přihlášená ne-

bo má sídlo na území České republiky (dří-
ve to byly jenom osoby s trvalým pobytem 
nebo sídlem, nyní se dotkne tato povinnost 
například i cizinců s oprávněními k přechod-
nému pobytu).

2. Rozšíření okruhu osob, které platí sníženou 
sazbu místního poplatku (200 Kč), na všech-
ny držitele psů starší 65 let (dříve se jedna-
lo o občany především se zdravotními indis-
pozicemi, jako například nevidomé, držitele 
průkazu ZTP a podobně).

3. Omezení obcházení zákona poplatníkem 
tím, že se k platbě poplatku přihlásil v mís-
tě, které bylo pro něj z hlediska požadova-
né částky výhodnější (například psa, které-

ho choval ve městě, ke splnění poplatkové 
povinnosti nechal evidovat v obci, kde měl 
chalupu). Podle nového znění zákona držitel 
platí obci příslušné podle svého místa přihlá-
šení nebo sídla.

4. Standardní maximální výše poplatku ze psů 
zůstává stejná a činí 1500 Kč za prvního psa. 
Za druhého a každého dalšího může být zvý-
šena o 50 %, tedy na 2250 Kč (totéž platí 
u poplatníků ad 2., tedy zvýšená sazba činí 
300 Kč).

Nejzásadnější změny týkající se vyhlášky 
o místním poplatku z pobytu:
1. Jedná se o poplatek nový, protože s účinností 

od 1. 1. 2020 byla zrušena možnost souběž-
ného vybírání místních poplatků za lázeňský 
a rekreační pobyt, (který platil ubytovaný) 
a za ubytovací kapacitu, (plátcem kterého 
byl ubytovatel). Nahrazují se zmocněním 
k výběru jednotného místního poplatku 
za pobyt. Město Telč místní poplatek z uby-
tovací kapacity nevybíralo, protože se jevil 
být při nárokování poplatku za rekreační po-
byt jako duplicitní zatížení. Poplatek z poby-
tu navíc nastolil rovná pravidla, protože no-
vě ho budou moci požadovat všechny obce 
(dříve to byla jenom lázeňská města a místa 
soustředěného turistického ruchu, ve kterých 
pobývaly osoby z důvodu lázeňské péče ne-
bo rekreace, pokud neprokázaly jiný účel 
svého pobytu – například pracovní).

Majitelé památek mimo historické jádro mohou žádat o dotace
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo opět pro 
rok 2020 dotační program s názvem Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností. Peníze jsou 
určeny na zachování a obnovu nemovitých 
kulturních památek, které se nalézají mimo 
městské památkové rezervace a městské pa-
mátkové zóny, nejsou národními kulturními 
památkami a které nejsou ve vlastnictví Čes-
ké republiky. Aktuální uzávěrka příjmu žá-
dostí je 28. 2. 2020. Žadatelem o poskytnutí 

Dotace Kraje Vysočina také pomáhají s obnovou památek
Kraj Vysočina obdobně jako v minulých le-
tech vyhlásil i pro rok 2020 program zamě-
řený na financování obnovy kulturních pamá-
tek v Kraji Vysočina. Dotace je poskytována 
v rámci Fondu Vysočiny, grantového progra-
mu Památky 2020 a může být využita na ob-
novu movitých a nemovitých kulturních pa-
mátek, jako je údržba, oprava, rekonstrukce 
a restaurování prováděná v souladu se závaz-
ným stanoviskem příslušného orgánu státní 
památkové péče. Dotace může být poskytnuta 

pouze na úhradu prací zabezpečujících ucho-
vání souhrnné památkové hodnoty kulturní 
památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy 
prováděné v zájmu jejího vlastníka.
Termín pro podávání žádostí na Kraj Vysoči-
na je stanoven do 15. 2. 2020. Více informací 
k dotačnímu programu naleznete na interneto-
vých stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vy-
socina.cz). 
Upozorňujeme zájemce o tuto podporu, že 
podmínkou poskytnutí dotace z Kraje Vysoči-

na je příspěvek města v minimální výši 10 % 
nákladů. Z tohoto důvodu je nutné (nejpozději 
do 6. 2. 2020) požádat o příspěvek na Odboru 
rozvoje a územního plánování Městského úřa-
du Telč (Nám. Zachariáše z Hradce 10, kon-
takt: Vladimír Švec, vladimir.svec@telc.eu, 
tel.: 567 112 421). K žádosti o příspěvek měs-
ta postačí na úřadě předat mimo kontaktních 
údajů žadatele jednoduchou charakteristiku 
obnovy a propočet nákladů obnovy.  

Vladimír Švec

příspěvku může být vlastník kulturní památ-
ky, která se nachází ve správním území obce 
s rozšířenou působností Telč. Žádosti se po-
dávají na podatelnu Městského úřadu Telč. 
Podmínky vydané ministerstvem kultury 
včetně formuláře žádosti a požadované pří-
lohy jsou ke stažení na www.mkcr.cz (Dota-
ce/Dotační okruhy/Památky/Podpora obno-
vy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností). Kontaktní osoby 
za Telč: 

Vladimír Švec 
(vladimir.svec@telc.eu, 567 112 421), 
Ing. arch. Ivana Krejčová 
(ivana.krejcova@telc.eu, 567 112 426).

Vladimír Švec

2. Podle aktuálního znění zákona je poplat-
níkem osoba, která není v obci přihlášená, 
a jde o úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů 
u jednotlivého poskytovatele (tedy právo vý-
běru se netýká ani cizinců s přechodným po-
bytem, případně osob, které v místě pobývají 
na základě zákona o azylu). 

3. Novelizací zákona o místních poplatcích byl 
také rozšířen okruh osob od platby osvobo-
zených (dříve to byly například jenom osoby 
nevidomé, držitelé průkazu ZTP nebo osoby 
mladší 18 a starší 70 let).

4. Sazba poplatku za lázeňský a rekreační po-
byt činila nejvýše 15 Kč za každý, byť zapo-
čatý den, nebyl-li dnem jeho započetí. Od 1. 
1. 2020 je možné stanovit jednotný poplatek 
z pobytu do maximální částky 21 Kč, od 1. 1. 
2021 dokonce do výše 50 Kč. Obecně závaz-
nou vyhláškou č. 2/2019 města Telče o míst-
ním poplatku z pobytu byla schválena sazba 
ve výši 20 Kč na den. Důvodem dramatické-
ho navýšení tarifu až na 50 Kč je především 
pokus o omezení krátkodobého ubytování 
v bytech ve velkých městech v rámci sdílené 
ekonomiky (například Airbnb). 

V našich podmínkách, kde tyto problémy nej-
sou, není nutné ubytované zatěžovat platbou 
vyšší sazby, (což by mohlo mít ve svém důsled-
ku navíc i negativní dopady, například v ome-
zování déletrvající návštěvnosti města).

Jana Matoušková, Lenka Komůrková

Napište nám!
Našel se ve vaší obci poklad nebo třeba jen 
houby? Připravujete nějakou společenskou 
nebo sportovní akci? Přijede k vám známá 
celebrita? Napište nám na tl@telc.eu.
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Poděkování
Rády bychom poděkovaly všem, kteří se 
jakkoli zúčastnili benefičního koncertu Sr-
díčko pro Afriku. Děkujeme tedy nejen zpě-
vákům, hudebníkům, hercům, zvukařům, 
obsluze u občerstvení a ve farní kavárně 
a dalším pomocníkům, ale také všem divá-
kům, díky kterým se podařilo vybrat krás-
ných 22 500 Kč. Tyto peníze byly poslány 
dětem do sirotčince sv. Terezie od Dítěte Je-
žíše v africké Loumbile.

Za DPS Srdíčko Pavla Bočková, Marti-
na Janková a Ludmila Krejčová

V letošním roce bude Telč vyhledávanou turistickou destinací
Na prosincové schůzi Komise pro kultu-
ru a cestovní ruch představily členky tý-
mu Masarykovy univerzity v Brně Lenka 
Waschková Císařová a Barbora Vacková vý-
stupy pilotního projektu Spolu v Telči, který 
je součástí velkého projektu Doma ve městě 
UNESCO. Zabývá se podporou vztahu míst-
ních obyvatel k městu, zatíženému extrémní 
nerovnováhou v užívání veřejných prostran-
ství v turistické sezóně a mimo ni. Vedle br-
něnské univerzity na projektu spolupracují 
odborníci z ČVUT a společnost Neogenia. 
Komisi byly představeny výsledky z dota-
zování rezidentů. Zazněly například závěry, 
že město působí „pohádkově“, ale poněkud 
staticky. Chybí otevřenější dialog s měs-
tem o využívání náměstí návštěvníky. Ná-
městí se postupně vyprazdňuje – končí ob-
chody i další služby. Návštěvníci se obtížně 
orientují, množství informačních tabulí je 
matoucí. Zmíněn byl časový nesoulad turis-
mu a nabídky služeb hlavně mimo sezónu, 
kdy bychom hosty rádi uvítali a odlehčili tak 

letnímu období. Informační centrum je o ví-
kendech mimo sezónu zavřené, v zimním 
období nejsou v provozu některé další služ-
by a atraktivity. Komise ocenila výstupy jako 
důležitý podklad pro další strategii rozvoje 
cestovního ruchu ve městě. Spolupráce ko-
mise s realizátory projektu bude pokračovat.   
Dále se jednalo o aktualizaci vyhlášky o tu-
ristických poplatcích. Pro roky 2020 a 2021 
komise souhlasí s návrhem poplatku ve výši 
20 Kč na osobu za každý započatý den poby-
tu, s výjimkou dne jeho počátku. Je pravdou, 
že většina návštěvníků stráví v Telči pouze 
několik hodin. Ale přijíždí stále více i ti, kteří 
přenocují. Zájem o ubytování v Telči je dale-
ko vyšší, než v jiných městech a obcích srov-
natelné velikosti v okolí. Problémem je sku-
tečné odvádění plateb za ubytované. Komise 
se touto problematikou bude dále zabývat.
Telč bude jistě i letos vyhledávaným turistic-
kým cílem. Na stránkách měsíčníku Natio-
nal Geographic byla zařazena mezi 25 nej-
zajímavějších destinací světa pro rok 2020. 

Komise pro kulturu a cestovní ruch informuje

Folklorní soubor Podjavořičan oslavil 30 let
Je to až neskutečné, že je to už třicet let, 
kdy se poprvé roztočily barevné sukně na-
šich horáckých krojů a zazněly písně z Tel-
če a jejího okolí v podání dospělého souboru 
Podjavoričan.
V sobotu 23. listopadu 2019 jsme si připo-
mněli 30. výročí od založení souboru v Kul-
turním domě v Krahulčí. Sešli se zde sou-
časní členové souboru a velká spousta členů 
bývalých. Nechybělo předtančení, půlnoční 
překvapení, ani samotné gratulace a společ-
ný tanec bývalých i současných členů.
Pro připomenutí třiceti let byla připrave-
na expozice výstavních panelů, kde jsme 
si všichni mohli prohlédnout nejdůležitější 

události jednotlivých let, zhlédnout docho-
vaná videa z cest a vystoupení, ale přede-
vším to byly vzpomínky, které se nám při 
nahlédnutí do historie vybavily. A že jich 
bylo mnoho.
Podpořit na výročí nás přišli i zastupitelé 
města Telče, jako starosta města Mgr. Ro-
man Fabeš, paní Věra Peichlová a pan se-
nátor RNDr. Miloš Vystrčil. Všichni tři nám 
nejenom poděkovali a popřáli do dalších let 
mnoho úspěchů, ale také nám pokřtili týden-
ní kalendář na rok 2020, který jsme k tomu-
to jubileu vydali a který je stále k zakoupení 
v Informačním středisku v Telči.
Každé jubileum si zaslouží i rekapitulaci. 

Folklorní soubor založily v roce 1989 uči-
telky Jana Návratová a Milena Kopečná, 
které vedly dětský soubor Kvítek. Soubo-
rem za svou třicetiletou existenci prošlo 133 
členů plus 45 současných. Členové souboru 
nejsou pouze z města Telče, ale dle trvalého 
bydliště z 19 měst a obcí České republiky.
Vedoucími souboru byly tři osoby. Prvním 
byl Jaroslav Novák, poté vedoucí funkci pře-
vzala Jindřiška Šťastná a současnou vedou-
cí je Jana Paulusová. Jedinou choreograf- 
kou za celá dlouhá léta je Jana Návratová, 
za což jí patří náš obrovský dík.
Za třicet let bylo vytvořeno 12 komponova-
ných programů a pásem a dvě zpracování ži-
vého betléma. Ve spolupráci s městem Telč 
a Státním zámkem v Telči pořádá soubor 
osm každoročně se opakujících akcí a deset 
neformálních sportovních a společenských 
setkání. Kromě zatím jediného hudebního 
nosiče se Podjavořičan objevil v šesti tele-
vizních pořadech.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se 
podílí na chodu a organizaci všech akcí, 
ať nám neschází elán a chuť do dalších let 
a jsme pořád tak dobrou partou. Velký dík 
také patří našim rodinám a blízkým, kteří 
nás podporují, protože bez nich by to určitě 
nešlo. Ať Horácko zpívá a tančí!

Hana Petrů

Konkrétně mezi taková místa, jako je tře-
ba egyptský Abu Simbel nebo Grand Cany-
on v USA. To je pro město velká prestiž, ale 
také výzva, abychom se na zvýšený zájem 
dobře připravili.

RNDr. Eva Janoušková,Ph.D. 
předsedkyně komise

Foto: Archiv Podjavořičanu
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Telč má svoji první nabíjecí stanici
Síť dobíjecích stanic ČEZ je celorepubliko-
vá a stojany jsou uzpůsobeny pro nabíjení 
většiny stávajících typů a značek elektromo-
bilů. V Telči od 18. prosince 2019 funguje 
rychlodobíjecí stanice vybavena DC konek-
tory s nabíjecími standardy CHAdeMO (pro 
dobíjení aut asijských producentů) a CCS 
(pro evropské vozy), které umožňují nabí-
jení s výkonem až do 50 kW. Dále je k dis-
pozici AC nabíjení se standardním konekto-
rem (zásuvkou) Mennekes, který umožňuje 
nabíjení s výkonem až do 22 kW. Nabíjení 
pomocí DC výstupu umožňuje dobít větši-
nu akumulátoru obvyklého vozidla za cca 
25 minut. Nabíjení pomocí AC zásuvky trvá 
zhruba jednu až tři hodiny.
Skupina ČEZ aktuálně v Kraji Vysočina 
provozuje sedm veřejných dobíjecích stanic, 
z toho čtyři rychlodobíjecí v Dukovanech, 
Telči, Velkém Meziříčí (na 146. km dálni-
ce D1) a Ždírci nad Doubravou. V soused-
ním Jihomoravském kraji je zasíťování ještě 

hustší, v provozu pod vlajkou ČEZ je zde 15 
stanic, z toho 11 rychlodobíjecích (vedle Br-
na také například v Blansku, Břeclavi, Ho-
doníně, Kuřimi a ve dvojici lokalit u dálnice 
D1). V přípravě jsou v dohledné době stani-
ce v dalších lokalitách. 
Celkově ČEZ provozuje v ČR téměř 190 ve-
řejných dobíjecích stanic, z toho zhruba 130 
rychlodobíjecích. Výstavba sítě dobíjecích 
stanic ČEZ je z části financovaná z dvojice 
grantů evropského programu CEF, pro ob-
last Doprava, v jehož výzvách ČEZ v mi-
nulosti uspěl. Evropská komise touto cestou 
podporuje propojování Evropy budováním 
dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě 
TEN-T. Část stanic vzniká také z vlastních 
zdrojů Skupiny ČEZ a část z prostředků při-
dělovaných Operačním programem Dopra-
va. Více se dozvíte na http://www.elektro-
mobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html.

Martin Schreier, mluvčí ČEZ, a. s.

Orlovna v Telči ožívá
Vážení přátelé, není to pouze fráze, ale sku-
tečně se děje to, že po revoluci skoro vybyd-
lená orlovna začíná vstávat z prachu. V po-
sledních letech se tlupě nadšenců a spoustě 
dobrovolníků povedl velký zázrak. Orlov-
na začíná ožívat a slouží původnímu zámě-
ru. Začíná být místem setkávání a kulturních 
zážitků. Protože jsou peníze až na 1. místě 
a po všech uskutečněných stavebních a dal-
ších pracích – okna, omítky, výmalba, svět-
la, podlaha, nákup židlí, zhotovení kuchyňky, 
opony, garnyží a závěsů, topení… – se nám 
peněz nedostává. Aby bylo možné dělat ak-
ce všeho druhu, je nutné pořízení stolů. Chtě-
li bychom uskutečnit v orlovně v sobotu 8. 
února 2020 1. ples a to bez nich nepůjde. Ob-
racíme se na Vás, zda byste nám s tímto pro-
blémem pomohli, protože věříme, že nejsme 
sami, komu není osud orlovny lhostejný. 

Deskohrátky v orlovně
Rádi si hrajete? Přijďte si zahrát s námi. 
Orel a SHM Telč pro vás chystají odpo-
ledne s deskovými hrami. Můžete se tě-
šit na známé kousky, jako je Carcassone, 
Bang či Dobble. Můžete i objevit a naži-
vo vyzkoušet něco neznámého (Formule 1, 
Hrdinové bez záruky, Kurník a desítky dal-
ších). Těšíme se na vás v neděli 1. března 
od 14 hodin v orlovně. Akce vhodná pro 
děti i dospělé, nejlépe celé rodiny.

Orel jednota Telč

Vyhlašujeme adopci 
stolů pro orlovnu
Rádi bychom pořídili pětadvacet stolů. Je-
den stůl vyjde asi na 3200 korun. Je to vyso-
ká částka, toho jsme si vědomí, ale vybrané 
peníze půjdou pouze na materiál a o montáž 
se postarají naši šikovní kluci! Stoly chce-
me pořídit skládací, aby zabraly co nejmé-
ně místa při skladování. Neznamená to, že 
si každý musí koupit celý stůl. Za každý dar 
budeme rádi. Darovací smlouvu vystavíme.
Peněžní dary můžete poslat na číslo účtu: 
2900491887/2010 nebo hotově zanést do fir-
my KKMAKLER Křížova 171, Telč nebo 
přímo Janě Křížkové, tel. 776278508. 
Jako poděkování dostanou dárci zvýhodnění. 
Nabízíme jim zapůjčení přísálí a dvoru na osla-
vu narozenin nebo jinou akci, pouze za spotře-
bované náklady (voda, elektřina, plyn, úklid). 
Jména dárců budou vystavena na viditelném 
místě. Pokud to bude možné, uděláme štítek 
přímo na stůl.  A to těm, kteří si ho koupí celý. 
Věříme, že se nákup stolů podaří.

Děti z místních školek namalují
české večerníčky
Na podzim 2019 se uskutečnila výtvarná 
akce pro děti z mateřských škol v Mik-
roregionu Telčsko s názvem Podzim oči-
ma dětí, která vyvrcholila velmi povede-
nou výstavou dílek s podzimní tématikou 
ve vstupních prostorách ZUŠ Telč. 
Na tuto úspěšnou akci navazujeme další, a to 
s názvem České večerníčky očima dětí. Dě-
ti opět pod vedením svých učitelek budou 
společně malovat, tvořit a vyrábět tentokrát 
na téma svých oblíbených večerníčkových 
pohádek. Celá akce bude zakončena vý-
stavou těchto obrazů, obrázků, děl a dílek 

ve vstupních prostorách radnice města Telče. 
Zahájena bude slavnostní vernisáží v pondě-
lí 2. března v 10 hodin. Výstava potrvá od 2. 
do 31. března. Všichni jste srdečně zváni.
Akce je realizována v rámci projektu Míst-
ní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000913
9, jehož nositelem je Místní akční skupina 
Mikroregionu Telčsko.

Markéta Tichá

Nová nabíjecí stanice na centrálním parkovišti – ul. Slavatovská                Foto: Roman Pokorný
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Policie ČR Telč informuje
Od prosince je novým vedoucím obvodní-
ho oddělení v Telči npor. Mgr. Radomír 
Špringer. U Policie České republiky je 
přibližně pětadvacet let a jeho předchozí 
působiště bylo na územním odboru Jindři-
chův Hradec, kde byl posledních sedm let 
vyšetřovatelem oddělení obecné kriminali-
ty služby kriminální policie a vyšetřování. 
Žena řídila auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezře-
lá osmadvacetiletá žena, která řídila auto 
i přes uložený zákaz. Navíc byla řidička 
ještě pod vlivem drog a je tak podezřelá 
ze spáchání závažného přestupku. V ne-
děli 24. listopadu jela žena s vozidlem 
VW Passat v Telči po ulici U Štěpnické-
ho rybníka, kde ji po druhé hodině odpo-
ledne zastavila policejní hlídka. Decho-
vá zkouška byla u řidičky negativní, test 
na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale 
ne. Test byl pozitivní na amfetamin, lékař-
skému vyšetření se žena odmítla bezdů-
vodně podrobit. Při kontrole policisté dále 
zjistili, že žena řídit vozidla nesmí, neboť 
má na základě rozhodnutí magistrátu ulo-
žený zákaz řízení, a to až do podzimu roku 
2020. Řidička je tak podezřelá ze spáchání 
přečinu maření výkonu úředního rozhod-
nutí, případ policisté řešili ve zkráceném 
přípravném řízení. Vzhledem k tomu, že 
řídila vozidlo pod vlivem drog, dopustila 
se tak závažného dopravního přestupku.
Pachatel chtěl ukrást kamenné koryto
Policisté pátrají po pachateli, který poško-
dil kamenné koryto a způsobil tak škodu 
za přibližně dvacet tisíc korun. Ke spáchá-
ní činu došlo v době od poloviny listopadu 
do neděle 8. prosince v místech zvaných 
Pilka – Dyjička. Kamenné koryto se pa-
chatel snažil protáhnout mezi zdmi a při 
tom došlo k rozlomení. Pachatel poško-
dil i část zdi objektu. Místo činu policisté 
ohledali, zadokumentovali a v lokalitě pro-
vedli šetření. Dále zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání přečinu 
pokusu krádeže a přečinu poškození cizí 
věci. Po pachateli policisté pátrají.
Řidič byl pod vlivem alkoholu i drog
V pondělí 25. listopadu zastavili policisté 
v Telči vozidlo, jehož řidič byl pod vlivem 
alkoholu a drog. Po sedmé hodině večer jel 
po ulici Hradecká. Dechová zkouška ukáza-
la u muže hodnotu 0,34 promile alkoholu. 
Test na zjištění ovlivnění návykovou látkou 
byl pozitivní na marihuanu a amfetamin. Po-
žití alkoholu a drog před jízdou řidič přiznal. 
Lékařskému vyšetření se podrobit odmí-
tl. V další jízdě muž již nesměl pokračovat, 
přišel o řidičský průkaz. Řidič je podezřelý 
ze spáchání dopravních přestupků, které po-
licisté předali k projednání. 

Současníky stále 
velmi trápí nové 
bydlení 
Všichni někde musíme bydlet. To se řekne. 
Když jsem se kdysi podělil o svou starost, 
kde budou bydlet mé dorůstající děti, odvě-
tila mi suverénní dcera: „Prosím tě, ty s tím 
naděláš. Všichni někde bydlí.“ A přidala 
příklad. Její čtyři asi dvaadvacetiletí kama-
rádi pracují v Praze a bydlí spolu ve čtyř-
pokojovém bytě. A nevadí jim, když zapla-
tí dvacet tisíc měsíčně. No jo – byli na to 
čtyři. Tehdy. Ale věčně asi spolu bydlet ne-
budou. Pomyslel jsem si a raději opustil té-
ma. Dnes už ve věku kolem čtyřicítky ma-
jí i mé děti své byty. I když rovněž nemalé 
dluhy na hypotéce. Bydlení je ale stále pro 
mnohé výrazný problém. A nejenom pro 
mladé. Často i pro seniory, kteří zůstanou 
sami v rozpadajících se starých domech. 
Děti buď nejsou, nebo bydlí daleko. I proto 
jsem přivítal rostoucí počet nových „domo-
vů seniorů“. Přestože jejich kapacita stále 
nestačí.  V našem městě existoval „domov 
důchodců“ na Starém Městě od středověku. 
Tehdy byl takzvaný špitál pro přestárlé (spí-
še starobinec) pokrokem. Ale pro nedáv-
nou současnost...? Staré vlhké zdi, přecpané 
tmavé pokojíky, kde se nedalo hnout, tlusté 
zdi a malá okýnka. Personál se snažil obě-
tavě podmínky života svým obyvatelům 
zpříjemnit, ale... Vzpomínám na návštěvu 
někdejšího ombusmana Otakara Motejla 
v Telči. Byl tímto historickým „domovem“ 
doslova zděšen.
I proto jsem byl rád tomu, že byl kon-
cem minulého roku dobudován a otevřen 
i v Telči nový moderní pohodlný Domov 
seniorů s výrazně větší kapacitou. Částeč-
ně je tak tento problém vyřešen. 
I když – částečně. Mohli bychom disku-
tovat o kapacitě nových prostor, o pobytu, 
o těžkostech s přizpůsobením se pro mno-
hé staré lidi. Ale je tu a je to pomoc.
Jiným problémem je bydlení pro mladé. 
Také není lehce řešitelný. Pozemků pro 
výstavbu je málo, ceny vysoké. Leč ně-
co se přece jen děje. Město Telč vyčlenilo 
parcely pro novou vilovou čtvrť na Dačic-
ké ulici, tamtéž jen přes ulici se skví ze-
lenou novotou pěkný bytový dům. Jeden 
– ale přece.
Nu – není vše zdaleka tak prosté, jako v té 
písničce ze šedesátých let – ...kdo má žid-
li, ten bydlí... Nezbývá než věřit, že spo-
lečnost vyřeší i tuto dobovou bolest a že 
do jeskyní se vracet nebudeme muset...

Sloupek nejen pro muže píše 
Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Hasičské zprávy
Od 15. října roku 2019 do 8. ledna 2020 za-
sahovala jednotka Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina, stanice Telč, u devěta-
čtyřiceti událostí. Celkový počet zásahů jed-
notky za loňský rok tak činil celkem 276, což 
byl ve srovnání s rokem 2018 pokles o dva-
ačtyřicet událostí. V uplynulém roce vyjíž-
děla naše jednotka na padesát sedm požárů 
a 44 dopravních nehod, dvakrát měřila únik 
plynu a šestkrát likvidovala následky úniku 
ropných látek. Ve 154 případech poskytla 
jednotka technickou pomoc, z toho pak dva-
náctkrát spolupracovala se zdravotnickou 
záchrannou službou při transportu pacienta. 
Událostí, u kterých jednotka nemusela za-
sahovat, bylo v daném období třináct. Tyto 
události klasifikujeme jako plané poplachy 
a jednalo se zejména o nenahlášená pálení 
větví a poplachy vyhlášené elektrickou po-
žární signalizací. Součástí výcviku jednotky 
jsou také cvičení, kterých bylo celkem pět.
V prvním týdnu nového roku už hasiči z telč-
ské stanice vyjížděli desetkrát, a to na tři po-
žáry, dvě dopravní nehody a pět technických 
pomocí. K požárům došlo v lese u obce Ří-
delov, u Ořechova a v půdních prostorách ro-
dinného domu v Telči. K dopravním neho-
dám došlo u Studnic, kde se střetla tři osobní 
auta a v Nové říši, kde následkům zranění 
podlehl řidič vozidla.

npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice Telč 

Poškození vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který v Tel-
či poškodil zaparkované vozidlo a majiteli 
tak způsobil škodu kolem deseti tisíc korun. 
Ke spáchání činu došlo v sobotu 11. ledna 
v době mezi jednou a druhou hodinou odpo-
ledne na ulici Masarykova. Pachatel poško-
dil vrypem do laku automobil VW Passat. 
Policisté provedli šetření, zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu poškození cizí věci. Případ 
prověřují a po pachateli pátrají.
Podle zprávy npor. Mgr. Radomíra Špringera, 

vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Celou policejní informaci najdete 

v Listárně TL

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
GPS:49.1787983N, 15.4538292E
tel.: 974 266 721 - 567 243 633

e-mail: ji.oop.telc@pcr.cz
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Vánoční a adventní čas v číslech
22 500
Benefiční koncert Dětského pěveckého 
sboru Srdíčko se nesl ve znamení štědrosti. 
V orlovně se 29. prosince podařilo vybrat 
celkem 22 500 korun. Tedy přesně o 6 tisíc 
více než minulý rok. Výtěžek už poněko-
likáté poputuje do Sirotčince v Loumbile 
v africkém státě Burkina Faso.

4
Konec roku si obyvatelé Telče a okolí 
často zpestřili procházkou do přírody. Sil-
vestrovské výšlapy na nejrůznější vrcho-
ly mikroregionu byly vloni nejméně čtyři. 
S největším zájmem se setkal dvaadvacá-
tý ročník výstupu na Javořici. Kvůli roz-
sáhlé kůrovcové těžbě v tamních lesích se 
ale lidé netradičně setkali pod lesem nad 
Světlou. Už dvanáctý výšlap na Homolku 
si užili obyvatelé Sedlejova a Mysliboře. 
Na Jelení horu po několikáté vystoupali 
lidé z Hodic i Panenské Rozsíčky. 
A v nedaleké Růžené není na Silvestra cí-
lem vrchol hory, nýbrž hlavní brána hra-
du Roštejn.

9:2 
Takové bylo skóre Silvestrovského hoke-
jového utkání Prázdninových Medvědů 
proti Sklepovským sršáňům. Za Medvě-
dy tradičně nastoupil Milan Kolář se svý-
mi syny Vojtěchem a Ondřejem. „Divadlo 
Sklep letos mělo bohužel menší zastou-
pení, na ledě se objevil například Zdeněk 
Žampa či Tomáš Vorel mladší,“ zmínil 
Vojtěch Kolář a dodal, že na Vánočních 
prázdninách byla opět příjemná atmosfé-
ra a téměř všechny koncerty byly vypro-
dané. 

1.
První ročník vánočních trhů se konal 
o třetím adventním víkendu v bývalé sy-
nagoze a nynější galerii Gamoneum. Ná-
vštěvníci si mohli zakoupit rukodělné 
výrobky od lokálních umělců nebo si vy-
zkoušet techniku vinutí perel. 
„K dostání byly například vitráže, 
recyklované dětské oblečení, keramika či 
dřevěné produkty,“ vyjmenoval organizá-
tor Jakub Myslín. Podle něj se trhy vy-
dařily a do synagogy přišlo mnoho lidí. 
Příští rok se proto trhy chystá uspořádat 
znovu. 

15
Celkem patnáct koncertů se o letošním 
adventu a Vánocích uskutečnilo v Tel-
či. Kromě čtyř folkových vystoupení si 
lidé mohli poslechnout například Ivanu 
Moravcovou, Annu Zemanovou s hos-
ty, TELČísla nebo Pěvecký sbor Sme-
tana Telč a mnoho dalších. Nechybělo 

Poděkování Sdílení
Děkujeme všem ze Sdílení Telč za jejich 
pomoc s péčí o našeho tatínka, pana Bo-
humila Tripala. Díky nim mohl poslední 
chvíle svého života důstojně strávit v ro-
dinném kruhu.

Rodina Tripalova

Děkujeme hospicovému týmu SDÍLENÍ 
Telč. Jen díky nim mohla naše mamin-
ka zemřít v klidu, bez bolesti a důstojně. 
Děkujeme sestřičkám Aničce Svobodo-
vé, Martě Kupčikové, Monice Jindrové 
a Laďce Štumarové. Stejně tak nikdy ne-
přestaneme být vděčni doktorce Lucii So-
botkové a doktoru Janu Heráleckému.

Alena Kučerová, Třeštice
Celý text poděkování naleznete v listárně TL

Vzpomínáme na 20. století

Vynikajícího úspěchu dosáhlo družstvo A dorostu SK Telč v ligovém ročníku 1990-91. 
Jmenovitě: Vetýška, Maleček, Kříž M., Jahoda, Bartušek T, Kříž P., Navrátil, Navrátil, 
Kříž P., Liščák, Pokorný, Bartušek P., Zeman, Černáš. Tito mladí fotbalisté, kteří se zde 
představili na společné fotografii, vybojovali postup do župního přeboru. 

Foto ze soukromého archivu Ing. Jiřího Ptáčka

Z velkoměsta do pouště a pralesa Austrálie
Přednáška a beseda s Richardem Davidem v pátek 21. 2. v 17 hod.

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Pawlowská: Takhle jsem si to teda ne-
představovala; Higgins-Clark: Na jed-
né lodi; Marsons: Skryté karty; Picoult: 
Záblesk života; Coben: Temné lesy; Pat-
terson: Na tenkém ledě; Whitton: Vrati-
slav; Macmillan: Chůva; Tyler: Běh ča-
su; Clare: Temné listí. Královna povětří 
a temnoty; Constantine: Když jsem tě 
viděla naposledy; Morris: Cilčina cesta; 
Jenkins: První, která zemře
Naučná
Minář: Lidová architektura v kraji Vyso-
čina; Klevetová: Motivační prvky při prá-
ci se seniory; König: 100 chyb při péči 
o lidi s demencí
Dětská
Dahl: Karlík a velký skleněný výtah; Vál-
ková: Břetislav a Jitka; Macho: Gerda: 
příběh moře a odvahy; MacDonald: Roš-
ťák Bertík. Sníííh!; Kristoff: Nikdynoc; 
Soukupová: Klub divných dětí; Kinney: 
Deník malého poseroutky. Na spadnutí; 
Nilsson: Gorila a já; Grezlová: Natálka 
a Knoflíček

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

ani novoroční vystoupení Francouzsko-
-české hudební akademie. Vůbec poprvé 
na Štědrý den zazněly koledy v podání 
uskupení Santini také v SeniorCentru Se-
neCura.

Marie Majdičová
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Tříkrálová sbírka 2020

Štědrý region
Letošní koledování při Tříkrálové sbírce bylo nejúspěšnější v celé devatenáctileté historii.
V Telči jsme vybrali poprvé přes 120 000 korun. Nejvíce byly plné pokladničky dvou skupin 
manželů Adámkových a to 10 844 Kč a 10 454 Kč. S velkým ohlasem a nadšením byli přijímá-
ni koledníci v Krahulčí, kde se po osmi letech Tři králové vydali do jednotlivých domácností 
a získali 16 808 Kč.
Děkuji všem, kdo se zapojili do sbírky jako koledníci, vedoucí nebo štědří dárci.

Jaroslav Kadlec - místní koordinátor TKS

I letos se podařilo vybrat více než v letech předešlých. Zdroj:www.trikralovasbirka.cz

Telč 127 657
Vápovice* 52 754
Stará Říše 41 488
Nová Říše* 34 374
Mrákotín  23 576
Krahulčí  16 808
Mysliboř    13 000
Sedlejov  12 474
Krasonice* 11 633
Urbanov  9 533
Vystrčenovice* 9 440
Nevcehle 8 220
Radkov  8 061
Řásná  8 061
Černíč  7 435
Olší  7 218
Rozseč*  6 383
Bohuslavice 6 340
Dolní Vilímeč* 5 381
Zadní Vydří 4 715
Žatec  4 715
Ořechov  4 681
Studnice  4 628
Zdeňkov* 4 390
Lhotka  4 017
Jindřichovice* 3 850
Myslůvka 3 835
Dobrá Voda 3 775
Řídelov  3 430
Mysletice 3 380
Srachoňovice 2 983
Volevčice 2 662
Borovná  2 400
Dyjice  1 853
Knínice  1 830
Doupě  1 771
Slaviboř  1 520
Dolní Dvorce 1 500
Stranná  1 196
Dyjička + Rozsičky 1 054
Kostelní Myslová 962
* v označených obcích nezajišťovala TKS 
Farní charita Telč. Údaje dle www-jihlava.
charita.cz k 20. lednu

Jak pomáhalo Sdílení v roce 2019
Sdílení o. p. s. poskytuje sociální a zdravotní 
služby. A to jak v Kraji Vysočina, tak v Jiho-
českém kraji. V roce 2019 využily tyto služ-
by stovky lidí. 
Mobilní hospicová péče pomohla 77 rodi-
nám, které se chtěly postarat o svého blíz-
kého umírajícího a prožily zbývající vzácný 
čas spolu doma. Tuto péči poskytujeme ta-
ké na Dačicku a Slavonicku mimo jiné za fi-
nančního přispění Jihočeského kraje a měs-
ta Dačice.
Terénní odlehčovací služba pomohla 66 ro-
dinám při zvládání každodenní péče o své 
blízké. Tuto službu nabízíme pouze v Kraji 
Vysočina v Telči a okolí do 20 km.
Domácí ošetřovatelskou péči využilo 88 li-
dí, kterým ji předepsal lékař. Je plně hraze-

na z veřejného zdravotního pojištění (VZP).
Do naší bezplatné poradny pro veřejnost si 
přišlo pro radu 899 klientů a dalších 194 po-
radenství bylo poskytnuto terénní formou 
v domácnostech klientů. V půjčovně bylo 
zapůjčeno 324 zdravotních a kompenzač-
ních pomůcek. Půjčovna je určena široké 
veřejnosti a je zpoplatněna dle ceníku.
Mobilní hospicová péče funguje hlavně díky 
darům nadací, firem a jednotlivců. 
Děkujeme všem dárcům, kteří naši organi-
zaci podpořili v loňském roce a také za vel-
kou štědrost ve vánočním čase. Za Vaši pod-
poru jsme velmi vděčni. 

Eva Švecová, fundraiser, Sdílení o. p. s.
Tel. 603 200 536

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ 
Lukášová: Renesanční sídlo pánů z Hrad-
ce v nejstarších inventářích jindřichohra-
deckého zámku; Malý: Poklady Vysočiny: 
skvosty depozitářů; Stehlík: Lidé, místa, 
osudy: katalog expozic Muzea Vysočiny Tře-
bíč; Kessler: Pamětihodnosti Třeště a okolí; 
Mrázková a kol.: Krumlov - město pod věží; 
Valeš: Kostel sv. Hypolita ve Znojmě; Smo-
la: Loket pod lupou; Hudec: Průvodce Ba-
zilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyri-
la a Metoděje na Velehradě; Liška: Antonín 
Wiehl: místa paměti

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Telčské osobnosti
Z druhého dodatku biografického slovníku 
Kdo byl kdo z telčských osobností – výroč-
ní zpráva Muzejního spolku v Telči 2017  
BARTUŠEK, Antonín
* 11. 1. 1921 Želetava
+ 22. 4. 1974 Praha
spisovatel, básník, historik umění, muzeolog

V roce 1941 maturoval na gymnáziu 
v Třebíči. Na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy studoval literární historii, dě-
jiny výtvarného umění a české dějiny. Pro-
moval v roce 1951. Od roku 1953 působil 
u tehdejší Státní památkové péče jako his-
torik umění. Podílel se na odborných prů-
zkumech řady měst včetně Telče a Slavo-
nic. V letech 1956 až 1961 byl ředitelem 
Západomoravského muzea a galerie v Tře-
bíči. Patřil do autorského kolektivu ve své 
době populárního díla Umělecké památky 
Čech (1956).

Je autorem práce Umělecké památky Jih-
lavy. Pro Telč a region je mimořádně vý-
znamná jeho práce Plná luna výběr básní 
obrozeneckého básníka Vincence Furcha, 
pro kterou napsal podrobný Furchův ži-
votopis (Blok 1974). Vedle děl vychá-
zejících z Bartuškovy profese historika 
umění je pozoruhodná i jeho básnická 
a překladatelská tvorba. První básnickou 
sbírku vydal těsně po válce, poslední, 
Královskou procházku, v roce 1971. Dal-
ší dvě, Změna krajiny a Období mohyl, 
byly vydány až po jeho smrti. Překládal 
americkou a především francouzskou po-
ezii (Simone de Beauvoir Krev těch dru-
hých, Eugen O´Neil Dny bez konce a řa-
du dalších).
Dílo: Básnické dílo (výběr):Daleko od lé-
ta, 1941; Zakletí, 1942; Sudba, 1947; 
Atomový věk (1956, publikováno pod 
pseudonymem A. D. Martin v zahrani-
čí); Červené jahody, 1967, Změna kraji-
ny, 1977.
Vědecké práce (výběr): Stavební vývoj 
bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďá-
ře, 1950; Jaroměřice nad Rokytnou, státní 
zámek, město a okolí, 1953;Třebíč: met-
ropole západní Moravy, 1959; Umělecké 
památky Jihlavy, 1960; Dačice: státní zá-
mek, město a památky v okolí, 1960; Telč, 
1961;Umělecké památky Třebíče, 1969;
Literatura: J. Baleka, Krajina živo-
ta a smrti, in: Pochodeň (H. Králové) 
17.7.1969J. Uher, Hledání jistot, in: Rov-
nost 17. 12. 1967; Osobnosti Třebíčska, 
Akcent 2000,Třebíč; Biografický slovník 
českých zemí, 2. díl, 2005, Praha; Malý 
slovník osobností českého katolicismu 20. 
století; CDK, Brno 2005.

/Z/

Óda na Jána
V právě vysílaném seriálu České televize 
Barokní srdce Evropy zazněla ve čtvr-
tek 16. ledna (repríza v neděli 19. ledna 
na ČT 1) óda na stavbu kostela sv. Jana Ne-
pomuckého, především na jeho umístění 
v krajině. Skvělá propagace města a regio-
nu. Dočkáme se v dalších dílech dvanácti-
dílného seriálu podobné propagace „sňatku 
z rozumu“, symbiózy baroka a renesan-
ce na našem náměstí, nebo „barokního ne-
be“, souboru soch Na Dlážkách? Nechme 
se překvapit. Sledujte pořad Barokní srdce 
Evropy, vždy ve čtvrtek na ČT 2.

red

Po uzávěrceJe to ve vašich rukou! 
Rozhodněte, které projekty 
si rozdělí 5 milionů korun
Přelom ledna a února je v Tescu opět ve zna-
mení pomoci neziskovým organizacím 
po celé republice, které se svými komunitní-
mi projekty zasazují o lepší život. Projekty 
zaměřené na děti, zdravotně znevýhodněné, 
rodiny nebo sociálně slabší obyvatele si me-
zi sebe rozdělí částku 5 040 000 Kč. V kaž-
dé prodejně se utkají o přízeň zákazníků 
vždy tři veřejně prospěšné projekty z dané-
ho regionu. Zákazníci pak svými hlasy roz-
hodnou, který projekt vyhraje 30 000 Kč. 
Projekty na druhém a třetím ale také nepři-
jdou zkrátka. Odměna pro druhé místo je 
16 000 Kč, na třetím místě pak organizace 
obdrží 10 000 Kč. 
Žetony pomáhají
„Chtěl bych vyzvat všechny naše zákazní-
ky, aby si nenechali ujít jedinečnou příleži-
tost zlepšit okolní prostředí a hlasovali pro 
projekty, které si přejí realizovat ve svém 
kraji,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný 
ředitel Tesco Stores ČR. Do 7. kola gran-
tového programu Nadačního fondu Tesco 
se přihlásilo neuvěřitelných 607 projektů. 
Do zákaznického hlasování postoupilo 270 
z nich na základě hodnocení odborného 
garanta programu Nadace rozvoje občan-
ské společnosti a vybraných zaměstnanců 
společnosti Tesco. Všichni finalisté předlo-
žili kvalitní a inovativní projekty s jasným 
pozitivním dopadem na místní komunitu. 
Zároveň byly organizace prověřeny z hle-
diska důvěryhodnosti a udržitelnosti. 
Od 20. ledna do 16. února získají zákazníci 
za každý nákup v prodejnách Tesco hlaso-
vací žeton, který pak mohou vhodit do hla-
sovacích boxů za pokladnami a podpořit tak 
místní projekt, který je jim nebližší. Zákaz-
níci získají více informací o zúčastněných 
organizacích a jejich projektech právě u hla-
sovacích boxů. Nominované organizace ma-
jí navíc v průběhu hlasování možnost pre-
zentovat své projekty přímo na obchodech 
a zákazníkům tak lépe přiblížit svou činnost.
Pomoc, která je vidět
„Podpora komunit patří dlouhodobě me-
zi naše hlavní pilíře společenské odpo-
vědnosti. Grantový program jsme poprvé 
spustili v roce 2016. Za 6 kol bylo darová-
no více než 23 milionů korun na realizaci 
1080 dobročinných projektů ze všech koutů 
naší republiky“, doplňuje Patrik Dojčino-
vič. Terapie a zážitkové akce pro nemocné 
děti, kurzy vaření pro matky samoživitel-
ky, vybavení pro hospice, pracovní příle-
žitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, ob-

nova vodních ploch, knihovna dostupná 
pro všechny – i takové projekty budou bo-
jovat o zákaznické hlasy. Kompletní se-
znam soutěžních projektů najdou zákazní-
ci na webových stránkách projektu https://
itesco.cz/pomahame/. Na webu mohou zá-
roveň sledovat i průběžné výsledky hla-
sování, které budeme zveřejňovat každý 
týden. Celkové výsledky pak vyhlásíme 
v týdnu od 2. března.

Dle TZ
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Javořický potok se na přelomu roku vy-
barvil                              Foto: Jindřich Kaupa

Bez moderní techniky by to už dnes nešlo. Pozor na oči! Z kultivace louky „u Klínku“
Foto: Pavel Boček

Bytový dům firmy Starkon na ulici Radkovská už vypadá velmi 
hotově                                                                                Foto: Pavel Boček

Málo vody a vysoké teploty? I tak si v Telči zabruslíme
Foto:Pavel Boček

Srdíčko pro Afriku. Další úžasný koncert, který dokonce pomohl 
dobré věci.                                                                        Foto: Pavel Boček

Adventní koncert  pěveckého sboru Santini – bylo to krásné 
a děkujeme!                                                               Foto: Pavel Boček
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Negativní kresba Terezy Blahové zve na první letošní výstavu ZUŠ 
s názvem „Světlo pro katedrálu“. V mázhausu školy ji připravili žáci 
ze třídy P. Doležalové.

Po uzávěrce TL jsme se dočkali sněhové nadílky          Foto: Pavel Boček

Žhavý popel do plastové popelnice opravdu nepatří.       Foto Jiří Kadlec

Labuť na Ulickém rybníku – vypadala „zamrzle“, ale po příjezdu 
hasičů v klidu odkráčela.                                               Foto: Petr Mach
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. 
Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, 
sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola Vladimír Roupec - učebna v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik 
na osobní automobil. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.

• Převedu záznamy ze starých videokazet na DVD nebo Flešku. Levně. Tel. 777 554 484.
• Koupím staré OBRAZY různých motivů a stáří (krajiny, portréty, akty, mořské a lovec-

ké výjevy) a jiné zajímavé obrazy i poškozené a bez autora. Mám zájem i o hutní sklo 
Telčskou keramiku. Koupím i různé dekorační STAROŽITNOSTI porcelán hodiny so-
chy a sošky z různých materiálů, hudební nástroje housle violoncello kontrabas, lovec-

Malý oznamovatel

ké paroží dalekohled zbraně i znehodnocené, dále různé šperky 
z českých granátů brilianty i bižuterii. Koupím i celou pozůsta-
lost. Platba výhradně v hotovosti rychlé a solidní jednání. Tel. 
kontakt 704787323

• Pronajmu obchod 35 m2 v Telči. Tel. 603 419 076.

22. 2. 14.00 orlovna
Orel jednota Telč a Divadlo za oponou

z Kutné Hory zvou na divadelní komedii.
Autoři: Roman Vencl a Michaela Doleželová.

Vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč.
Občerstvení zajištěno.

Když se zhasne



str. 16 TL 1-2/2020

Nabídka volného bytu 
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro 

nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče“, nabízí 
město k pronájmu následující 

byt v ulici Radkovská 214, Telč - Staré Město: 
Byt č. 9 (3+1) situovaný ve 3. podlaží 

Charakteristika: pokoj 25,01 m², ložnice 12,56 m2, dětský 
pokoj 9,04 m2, kuchyně 8,88 m², chodba 5,51 m2, komora 
4,60 m2, sklad 4,37 m2, koupelna 4,15 m², WC 1,24 m2 
Výměra bytu celkem: 75,36 m2 
 
Byt je vybaven: tepelným zdrojem, kuchyňskou linkou, 
sporákem, vodoměrem a digestoří. 
Základní nájemné: 3.634 Kč 
Pronájem inventáře: 264 Kč 
Záloha za služby (voda, osvětlení společných prostor a čištění 
komínů) 560 Kč 
Nájemné celkem: 4.458 Kč 
V nájemném  nejsou započítány zálohy za el. energii a plyn. 
Byt spadá do energetické třídy F. 
 

Termín pro přijetí žádostí: do 24. února 2020 
 

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování, Jana 
Vyhlídalová, tel.: 567 112 425 
 
* Jedná se o byt sociálního charakteru – viz. Podmínky 
pronájmu bytů sociálního charakteru. 
 
Podmínky pronájmu bytů sociálního charakteru 

1) Byt postavený s dotací podle Programu podpory výstavby 
nájemních bytů a technické infrastruktury lze pronajmout: 
a) samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční příjem 
v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za 
národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem 

b) osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční 
příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy1,5 násobek průměrné 
měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým 
statistickým úřadem 

2) Smlouvu o nájmu k bytu vystavěnému s dotací podle tohoto 
programu uzavře obec pouze s osobou, která nemá k datu 
uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a 
jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému 
domu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové 
domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. 
3) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s možností 
jejího opakovaného prodloužení za stejných a nebo změněných 
podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje 
obec. 

4) Obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami, 
které nesplňují podmínky pronájmu stanové v odstavcích 1 a 2, 
jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy uspokojeny všechny 
žádosti o pronájem osob uvedených v odstavci 1. 

5) Nájemní smlouva podle odstavce 4 se uzavírá na dobu 
jednoho roku a lze ji prodloužit na dobu dalšího roku pouze za 
předpokladu, že obci nebyly podány ke dni uzavření smlouvy 
nové žádosti osob uvedených v odstavci 1 a 2. 

Nabídka volného bytu 
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro 

nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče“, nabízí 
město k pronájmu následující 

byt v ulici U Háje 626, Telč - Staré Město: 
Byt č. 10 (1+kk) situovaný ve 4. podlaží 

Charakteristika: pokoj 24,36 m², kuchyňský kout 8,09 m², 
chodba 4,18 m2, koupelna + WC 3,96 m², sklep 3,46 m2 
Výměra bytu celkem: 44,05 m2 
Byt je bez základního vybavení. 
Základní nájemné: 2.462 Kč 
Záloha za služby (teplo, voda, osvětlení společných prostor a 
obslužní a kontrolní práce kotelny) 1.450 Kč 
Nájemné celkem: 3.912 Kč 
V nájemném nejsou započítány zálohy za el. energii a plyn 
(pouze na vaření). 
Byt spadá do energetické třídy D. 
 

Termín pro přijetí žádostí: do 24. února 2020 
 

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování, Jana 
Vyhlídalová, tel.: 567 112 425 
 

Nabídka volných bytů 
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro 
nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče“, 

nabízí město k pronájmu následující 
byty v Domě s pečovatelskou službou: 

Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město 
 

Byt č. 25 (1+0), I. kategorie situovaný 
ve 3. podlaží 

Celková plocha: 26,50 m2. Nájemné celkem: 1 705 Kč. 
 

Byt č. 31 (1+0), I. kategorie situovaný 
ve 3. podlaží 

Celková plocha: 26,50 m2. Nájemné celkem: 1 696 Kč. 
Byt spadá do energetické třídy C. 
 

Termín pro přijetí žádostí: do 24. února 2020 
 

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedených 
bytů jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách 
města www.telc.eu 
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování, Jana 
Vyhlídalová, tel.: 567 112 425 
 
 
 
 

Za jazykovou 
a obsahovou stránku inzerátů 
odpovídají jejich zadavatelé.
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Absolventka telčského gymnázia, studentka Speciální edukace 
bezpečnostních složek na Masarykově univerzitě a dvojnásobná 
mistryně České republiky v boxu. To vše charakterizuje dvacetile-
tou Vendulu Sedláčkovou z Hodic, která zvládá skloubit přednáš-
ky ve škole se šesti tréninky týdně a dalšími sporty. Jak to všechno 
stíhá a jaké jsou její cíle pro letošní rok?

Kolikrát za týden navlékáš boxerské rukavice?
Třikrát týdně trénuji v pelhřimovském Gauner klubu. Do Telče 
dojíždím na trénink dvakrát za týden a každý pátek máme sparin-
gy (cvičný boj mezi dvojicemi, pozn. red.) v Jihlavě. Mimo pěti 
až šesti boxerských tréninků ještě chodím běhat a v poslední době 
také ráda plavu.
Jak se ti daří skloubit denní studium a pravidelné tréninky? 
Co musí jít stranou?
Jednoduché to rozhodně není. Ráno vstávám brzy, většinou ko-
lem čtvrté, a jedu do Brna do školy. Večer se vracím zpět, abych 
stihla trénink v Pelhřimově nebo Telči. Naštěstí se mi zatím daři-
lo si rozvrh poskládat do tří dnů, ale právě tato část týdne je nej-
náročnější.
S jakými bojovými uměními se setkáváš ve škole?
V rámci mého oboru Speciální edukace bezpečnostních složek 
na Fakultě sportovních studií se kromě klasických sportů jako 
je atletika, plavání či gymnastika soustředíme hlavně na úpolo-
vé sporty. Skládáme zkoušky z juda, karate, aikida, zápasu, sebe-
obrany a také boxu.
Čemu by ses chtěla věnovat po skončení studia? Dokážeš si 
představit, že by tě živil box?
Představit si to určitě dokážu, ale uživit se boxem není tak jedno-
duché a skloubit tvrdý trénink s prací také ne. Zatím proto plánuji 
co nejdéle studovat. Jako české reprezentantce mi navíc ve škole 
všechny turnaje a soustředění omluví.
Jaká byla první reakce, když jsi doma oznámila, že začínáš 
s boxem?
Nejprve si mysleli, že si dělám legraci. Když pak zjistili, že to 
myslím vážně, moc šťastní nebyli. Ale teď jsou pyšní a ve všem 
mě stoprocentně podporují. Za to jsem jim moc vděčná.

Mým největším snem je olympiáda, říká boxerka Vendula Sedláčková

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 1-2/2020          List MAS Telčsko (103)
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Co ti box dal a naopak vzal?
Dal mi toho opravdu mnoho. Kromě spousty zážitků a skvělých li-
dí také určitý řád, disciplínu a celkovou změnu životního stylu. Co 
mi vzal? Vedle tréninků a školy mi už moc volného času nezbývá, 
což pociťují hlavně mí přátelé. Naštěstí to ale chápou a podporují 
mě, i když se v poslední době nevídáme tak často.
Na který zápas vzpomínáš nejraději?
Nejhezčí vzpomínky mám na svůj poslední zápas. Bylo to finále 
Mistrovství České republiky v boxu 2019, které se konalo v praž-
ské Lucerně. Nikdy v životě jsem nezažila podobnou atmosféru. 
Celé jsem si to moc užila.
Co považuješ za vrchol své dosavadní sportovní kariéry?
Rozhodně loňskou účast na mistrovství Evropy ve Španělsku, kde 
jsem bohužel prohrála už v prvním zápase a nepostoupila dál. Ale 
samotná možnost účastnit se pro mě byla velice cenná. 
Máš nějaký boxerský sen, který si chceš splnit?
Asi jako každý sportovec si přeji jet na olympijské hry, to je můj 
největší sen.
S jakými pocity vstupuješ do ringu? Býváš nervózní?
Samozřejmě. Nervózní jsem vždycky a hrozně moc, ale bez toho by 
to ani nešlo. Soupeřku nikdy nepodceňuji a do ringu vcházím vždy 
s respektem. 
Pravidelně jezdíš na různá soustředění s ostatními boxerkami. 
Jaké máte mezi s sebou vztahy? Jste pro sebe konkurencí nebo 
se naopak podporujete?
S dívkami z reprezentace trávím hodně času. Máme skvělou par-
tu, všechna soustředění a turnaje si moc užívám. Beru je jako svou 
druhou rodinu. Navzájem jsme si obrovskou motivací a podporou. 
Mezi boxerkami ve stejných váhových kategoriích samozřejmě 
trochu rivalita je, většinou se ale projeví jen v ringu a po zápase 
jsme zase kamarádky.
Co považuješ za nejnáročnější část předzávodní přípravy? Čas-
té tréninky nebo dodržování životosprávy kvůli udržení váhy?
Asi tak nějak všechno dohromady. Váhu si ale snažím udržovat 
pořád, na rozdíl od ostatních s tím proto před zápasem příliš vel-
ké trápení nemám.
Jaké jsou tvé sportovní cíle pro letošní rok?
Konkrétní cíle pro rok 2020 vytyčené nemám, zatím totiž nevím, 
co všechno mě letos čeká. Určitě bych si ale přála přivézt nějaké 
medaile z mezinárodních turnajů a samozřejmě také obhájit titul 
na Mistrovství České republiky v boxu. Velmi mě mrzí, že se ne-
budu moct účastnit kvalifikace na olympiádu. Má zápasová váha 
bohužel na hrách není a v jiné startovat nemohu. Doufám, že to 
vyjde příště.
Co ráda děláš, když zrovna neboxuješ?
Většinou sportuji nějak jinak. Ráda jezdím na kole, vyrážím na tú-
ry do hor a v zimě lyžuji. Když je volná chvilka, ráda ji využiji 
ke strávení času s kamarádkami u kávy.

Marie Majdičová

Vendula Sedláčková ve finále v pražské Lucerně obhájila titul mis-
tryně.                                                                       Zdroj: Lenka Bartáková
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Od 15. prosince 2019 má celý Kraj Vy-
sočina nové jízdní řády veřejné dopravy. 
Výrazně se navýšil počet vlakových ki-
lometrů – částečně na úkor autobusových 
spojů – kterých bude nepatrně méně. Pro 
naše město to znamená výrazně lepší vla-
kové spojení na Prahu. Vlaky, které bu-
dou jezdit na trase Havlíčkův Brod – Jihla-
va – Telč – Slavonice ponesou nový název 
– RENESANCE. Tyto změny jsou prv-
ním krůčkem k zavedení jednotného tarifu 
krajského integrovaného systému Veřejné 
dopravy Vysočiny (VDV), který by se měl 
spustit od března. Od této doby by mělo 
být možné s jednotnou jízdenkou přesedat 
z vlaku na autobus a naopak bez nutnosti 
kupování jednotlivých jízdenek. Dokonce 
by měla jízdenka platit i v jihlavské MHD. 
Pokud se ztrácíte v nových jízdních řá-
dech, stavte se na informační centrum, kde 
vám jízdní řády rádi vytisknou.

red

Nové jízdní řády

Mikroregionální střípky

Třeštice
15. 2. 
Tradiční masopust
Od 13:00 hodin sraz na hasičárně Pořádá 
SDH Třeštice
28. 2.
Setkání se starostou obce
Od 17:30 hodin
Stará Říše
22. 2.
Tradiční masopust
Začátek od 9.00 hodin.  
Pořádá: SDH Stará Říše a Městys Stará Říše
Nová Říše
22. 2.
Tradiční masopust
Začátek od 9.00 hodin
Pořádá: SDH Nová Říše
Hodice
15. 2.
Hasičský bál
Od 20.00 hodin 
Hraje kapela Garde
21. 2.
Cestovatelská přednáška
Od 18.00 hodin 
Turecko – Irák 2019
V kulturním domě v Hodicícíh
22. 2.
Tradiční masopust
29. 2.
Na tý louce zelený 
Lidová operetka DS Stonařov
KD Hodice od 19.00 hodin

Třetí profilové CD pěveckého sboru 
Festivia Chorus (natočeno v roce 2019). 
Stejně jako předchozí dvě CD vznikla i ta-
to nahrávka jako souhrn toho nejlepšího 
za posledních 5 let. Uslyšíte tedy písničky, 
které se posluchačům nejvíc líbily. Cédéč-
ko je rozděleno do čtyř částí, a kromě li-
dovek, duchovních i světských skladeb, 
na něm najdete poprvé i koledy a vánoční 
písně. Pár příkladů za všechny - Divokej 
horskej tymián od Pavla Lohonky Žalma-
na, Hallelujah od Leonarda Cohena, The 
Lion Sleeps Tonight z filmu Lví král, a dal-
ší pecky. Tohle CD prostě nemůže ve vaší 
sbírce chybět! CD můžete zakoupit v In-
formačním centru v Telči.
Festivia Chorus je amatérský pěvecký 
sbor, který je spojen s nevelkou vesničkou 
Velká Lhota, která leží mezi Telčí, Dačice-
mi a Studenou. Kromě pěveckého sboru, 
ve kterém zpívají zpěváci ze širokého oko-
lí, organizuje místní Kulturní spolek Velká 
Lhota také různé koncerty v místním hor-
ním kostele Evangelického tolerančního 
areálu, kde se nacházejí také památkově 
chráněné varhany. Více informací o sboru 
a koncertech můžete najít na www.festivia.
cz, případně na jejich Facebooku.

Jitka Čudlá

Den je krásný

Místní akční skupiny 
čerpají peníze na školy, 
zemědělství i zaměstnanost
Místní akční skupina Mikroregionu Telč-
sko od roku 2017 po schválení strategického 
dokumentu pro území MAS Telčsko začala 
vyhlašovat výzvy a přijímat projekty v ně-
kolika operačních programech (oblastech) 
– operační program Zaměstnanost, Program 
rozvoje venkova a Integrovaný operační 
program.
Přes MAS Telčsko je pro dané území přidě-
leno zhruba 13 milionů korun pro projekty 
v rámci operačního programu Zaměstna-
nost, pro projekty Programu rozvoje ven-
kova je to přibližně 17 milionů korun a pro 
projekty, které spadají do Integrovaného 
operačního programu je pro naše území při-
děleno necelých 20 milionů korun.
Operační program 
Zaměstnanost (OPZ)
O vyhlášené výzvy byl velký zájem a MAS 
Telčsko tak mohla podpořit několik zají-
mavých projektů v jednotlivých operač-
ních programech. V Operačním progra-
mu Zaměstnanost bylo vyhlášeno 6 výzev 
a v současné době je podpořeno 9 projektů 
ve výši deseti milionů korun. Projekty se 
týkají především podpory v Zaměstnanosti 
– vytváření nových pracovních míst. Dále 
jsou zaměřeny na Příměstské tábory a So-
ciální služby.
Dalším zajímavým projektem v Sociál-
ních službách je například projekt Oblast-
ní Charity Brno s názvem Záchranná síť 
na území MAS Telčsko. Jde o projekt, kte-
rý nabízí pomoc osobám sociálně vylouče-
ným a sociálním vyloučením ohroženým, 
kteří se se svojí zakázkou nemohou obrá-
tit na žádnou dostupnou sociální službu, 
nemají dostatečné rodinné zázemí v místě 
bydliště, případně si neumějí odpovídající 
pomoc dohledat.
Program rozvoje venkova (PRV)
V rámci Programu rozvoje venkova, což 
je operační program známý v rámci Míst-
ních akčních skupin, mohla MAS Telčsko 
rozdělit peníze mezi nezemědělské i země-
dělské činnosti, pomoci majitelům lesních 
pozemků, dát možnost vzniku nových nauč-
ných stezek v lesích nebo podpořit projekty 
na opravu lesních či polních cest. Celkem te-
dy bylo podpořeno v rámci Programu rozvo-
je venkova 32 projektů v objemu přibližně 
14 milionů korun.
V roce 2020 MAS Telčsko plánuje podpořit 
také obce, a to díky novému programu Zá-
kladní služby a obnova vesnic ve venkov-
ských oblastech. Podpora bude mířit na pro-

jekty zaměřené na Veřejná prostranství 
v obcích, Hasičské zbrojnice nebo do Kul-
turních a spolkových zařízení včetně kniho-
ven. K rozdělení budou k dispozici necelé 
čtyři miliony korun.
Integrovaný regionální 
operační program (IROP)
Novinkou pro Místní akční skupiny byla 
podpora v rámci Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Oblasti, které 
tento program podporoval byly především 
investiční – školy, památky, bezpečnost do-
pravy a sociální služby. Zatím MAS Telčsko 
podpořila v rámci tohoto programu 4 pro-
jekty za necelých 10 milionů korun. V sou-
časné době jsou vyhlášeny tři nové výzvy 
na podporu škol, sociálních služeb a bezpeč-
nosti dopravy.
Více informací o podpořených projekt a vy-
hlášených výzvách najdete na stránkách 
MAS Telčsko: www.telcsko.cz/mas

MAS Telčsko
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 11. 2019 do 18. 1. 2020.

Počasí: Zima stále nepřichází

Průměrná teplota:  5,0°C
Průměrný tlak:  1008,9 hPa
Srážky:   31,4 mm
Max. teplota:  13,6°C, 3. 11. v 15,19 hod.
Min. teplota:  -3,4°C, 11. 11. v 6,59 hod.
Max. rychlost větru: 19,2 km/h, 9. 11.

Listopad v číslech

Průměrná teplota:  1,1°C
Průměrný tlak:  1017 hPa
Srážky:   25,8 mm
Max. teplota:  11,3°C, 15. 12. ve 14,39 hod.
Min. teplota:  -7°C, 30. 12. v 1,09 hod.
Max. rychlost větru: 28,8 km/h, 14. 12.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Prosinec v číslech

Nezaměstnanost 
v listopadu a prosinci
ČR
prosinec 2,9 %, listopad 2,6 %
(říjen 2,6 %, září 2,7 %, srpen 2,7 %)
Kraj Vysočina
prosinec 2,7 %, listopad 2,3 %
(říjen 2,3 %, září 2,4%, srpen 2,5 %)
Správní obvod Telče
prosinec 4,4 %, listopad 2,6 %
(říjen 2,6 %, září 2,8 %, srpen 2,9 %)
Telč
prosinec 4,1 %, listopad 2,6 %
(říjen 2,6 %, září 2,7 %, srpen 2,9 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5 % hranicí 
na konci listopadu: Horní Myslová (6,3), 
Kostelní Myslová (7,1), Řídelov (5,3), 
Sedlatice (7,9), Vanov (7,1)
na konci prosince: Černíč (5,1), Kostel-
ní Myslová (9,5), Mrákotín (9,4), Nevce-
hle (5,3), Olší (6,3), Radkov (6,6), Rozseč 
(6,9), Řásná (7,2), Řídelov (8,8), Sedlati-
ce (7,9), Vanov (7,1), Vystrčenovice (5,9), 
Žatec (10,4)

Zdroj: Statistiky ÚP

14. 2. 20.00 KD Sedlejov
Školní ples ZŠ Masarykova Telč
Předtančení, Valentýnské překvapení, boha-
tá tombola, skvělá kuchyně. Hrají JIP band 
a hosté. Předprodej vstupenek Svačinka 
Telč (naproti ZŠ Masarykova)

Počasí v listopadu a v prosinci
Počasí v listopadu 2019
Po celý měsíc převažovala velká oblač-
nost, která se jen výjimečně protrhala. 
Slunečných dnů bylo jen několik, a tak 
i celkově jsme si sluníčka moc neuži-
li. Maximální denní teploty se pohybo-
valy nad nulou v rozmezí +3 až 10 °C, 
nad 10 °C vystoupily jen několikrát. Mi-
nimální teploty byly také většinou plu-
sové, ale občas se už vyskytly mrazíky 
do -5 °C. V souvislosti s nízkými tep-
lotami se také začal objevovat sníh. Po-
prvé padal 12. 11. večer v podobě deště 
se sněhem. Následující den se už obje-
vily i čistě sněhové srážky. Dne 14. 11. 
ráno ležel na zemi jeden centimetr sně-
hu, který však postupně roztál. Sníh pa-
dal znovu až poslední den měsíce a tímto 
dnem začalo počasí nabírat mírně zimní 
charakter. Bylo celkem 18 dnů se sráž-
kami, které byly převážně ve formě deš-
tě nebo mrholení a nebyly příliš vydatné. 
Jenom třikrát napršelo trochu více, mezi 
6 až 8 milimetry. 
Časté byly mlhy a také čerstvý nárazovi-
tý vítr východních směrů.
Měsíc je hodnocen teplotně jako silně 
nadnormální, srážkově normální.

Počasí v prosinci 2019
Podobně jako v listopadu, také v prosinci 
převažovala zatažená nebo skoro zataže-
ná obloha. Pokračovalo vlastně i podobné 

počasí. Slunečných dnů, kdy sluníčko sví-
tilo déle, bylo jen několik. 
Bylo celkem 20 srážkových dnů, ale co 
do vydatnosti byly srážky jen slabé. Vý-
jimkou byl 21. prosinec, kdy napršelo té-
měř 19 milimetrů vody. Bohužel vody, 
kdyby to tak bylo ve sněhu… Co se týká 
druhu srážek, vystřídalo se během měsí-
ce snad všechno. Déšť, dešťové i sněhové 
přeháňky, mrznoucí déšť, mrholení, sně-
žení i sníh s deštěm. Žádný z jevů však 
nezpůsobil kalamitní situaci. Teplotně do-
cházelo k častým výkyvům. V první po-
lovině měsíce převažovaly mrazové dny, 
kdy minimální teploty klesaly pod nulu 
do -7 °C, ale denní maxima (až na výjim-
ky) vystupovala až na +12 °C. Druhá po-
lovina měsíce byla v minimech teplejší. 
Často ani v noci teploty neklesaly pod nu-
lu a denní maxima byla do +10 °C. Vý-
razněji se ochladilo až v posledních dnech 
měsíce. Na Silvestra se znovu oteplilo 
a bylo to počasí jak na jarní procházku. 
Sněhová pokrývka byla jen jako popra-
šek začátkem měsíce, potom před polo-
vinou měsíce a během vánočních svátků. 
Sníh však většinou padal tající nebo vy-
držel na zemi jen krátce. Nejvyšší sněho-
vá pokrývka byla pouze jeden centimetr 
ve dnech 28. a 29. 12.
Měsíc je hodnocen teplotně jako silně 
nadnormální, srážkově normální.

jf
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Sport
Hokej
Krajská soutěž Vysočiny – muži
1. 2. 17:00 Telč – Bystřice nad Pern.
22. 2. 16:30 Telč - Polička

1. Telč 12 71:41 27
2.  Polička 12 64:57 24
3. Bystřice n. P. 12 56:49 20
4.  Velké Meziříčí B 12 47:46 20
5. Zastávka u Brna 12 53:56 19
6. Náměšť nad Oslavou 12 58:50 16
7. Velká Bíteš B 12 27:77 0

Stolní tenis
Krajský přebor I. Třídy

1. Světlá A 12 113:78 38
2. Chotěboř „B“ 12 104:71 36
3. Telč A 12 104:77 36
4. Havlíčkův Brod B 12 93:78 36
5. Humpolec A 12 99:84 34
6. Žďár nad Sázavou B 12 91:80 31
7. Nížkov A 12 94:98 29
8. Nové Dvory A 12 85:108 27
9. Jihlava B 12 81:102 25
10. Lhotky A 12 82:100 22
11. Chmelná B 12 76:110 20
12. N. Město na M. A 12 72:108 19

V sobotu 4. 1. 2020 se konal XX. ročník 
Tříkrálového turnaje v košíkové mužů. 
Hrálo se systémem každý s každým. Tur-
naj to byl vyrovnaný a snad i divácky 
atraktivní. Vždyť o umístění týmů na 2. - 
4. místě rozhodovalo při rovnosti bodů až 
výsledné skóre, a dokonce i to bylo v pří-
padě dvou týmů shodné a rozhodoval vzá-
jemný zápas. Konečné pořadí:
1. Jihlava
2. Volejbalisti Telč
3. Studená
4. BK Žabaři Telč
5. Nová Bystřice

za BK Žabaři Telč, Milan Maleček

Basketbal

Vzpomínka 
a poděkování
Na Nový rok nás náhle opustil ve věku ne-
dožitých 75 let pan Eduard Jakwerth, 
kterého valná většina obyvatel Telče znala 
nejen jako majitele a provozovatele kem-
pu u Velkopařezitého rybníka, ale i jako 
velkého fotbalového nadšence a zapálen-
ce. Mnoha z nás, současných i bývalých 
fotbalistů, naučil základům této hry právě 
on. Chtěl bych na něj touto cestou vzpo-
menout a poděkovat mu za vše, co pro nás 
a náš klub udělal. Čest jeho památce.

Radek Kříž, 
předseda fotbalového oddílu SK Telč

Přeborník města Telče
Už po sedmadvacáté vyměnili příznivci 
fotbalu vánoční pohodu za turnaj v halové 
kopané o „Přeborníka města Telče“. Tra-
dičně se setkali o druhém vánočním svátku 
ve sportovní hale u sokolovny. Tři nejlep-
ší mužstva postoupila ze čtyř čtyřčlenných 
skupin. Zlatou příčku obsadil tým Motá-
ci, druhý byl Hannes a třetí Septima. Po-
slední mužstvo se turnaje účastní pravidel-
ně už od prvního ročníku. Titul nejlepšího 
střelce získal Filip Nehyba z Motáků, který 
umístil do brankářovy sítě celkem dvanáct 
gólů. Nejlepším brankářem turnaje se stal 
Lukáš Mazal z týmu Hannes.

Marie Majdičová

Turnaj 
ve stolním tenise
O svátcích nezaháleli ani stolní tenisti. 
Ve čtyřiatřicátém ročníku vánočního tur-
naje, konaném 30. prosince, zvítězil Marek 
Čermák (TJ Sokol Studená – 2. liga). Dru-
hé místo obsadil Jaromír Kříž (TJ Sokol 
Jemnice – divize) a vítěznou trojici doplnil 
Radomír Švec (SK Telč – krajský přebor). 
Turnaj se hrál handicapovaným způsobem, 
hráči kteří hrají nižší soutěž měli výhodu 
v podobě míčku navíc. 

Marie Majdičová

SCOLA TELCZ 
se koná už počtvrté
Tentokrát si vybrali téma sociální bydle-
ní. Aktivity multidisciplinární školy s ná-
zvem Scola Telcz pokračují také v roce 
2020. Zimní workshop, který bude pro-
bíhat 9. až 15. února, se v letošním roč-
níku zaměří na problematiku revitaliza-
ce budovy bývalého sociálního bydlení 
v telčské ulici 9. května. Obdobně jako 
v předchozích třech ročnících se program 
zimní školy bude opět skládat z před-
nášek odborníků, ukázek terénní práce 
a především ze samostatné práce týmů 
poskládaných ze studentů různých obo-
rů zúčastněných univerzit. Studentské tý-
my se v průběhu společného týdne zaměří 
na historický, urbanistický i společenský 
kontext budovy a zejména na vypracová-
ní návrhů revitalizace a možného využití 
objektu. Zimní workshop bude završen 
v pátek 15. února odpoledne veřejný-
mi prezentacemi zpracovaných návrhů 
jednotlivých týmů, které se uskuteční 
v prostorách Univerzitního centra Telč 
a na které je srdečně zvána i široká ve-
řejnost. Aktuální informace budou k dis-
pozici na stránkách www.scola-telcz.net 
a u městského informačního centra. Sco-
la Telcz je multidisciplinární škola šes-
ti vzdělávacích a výzkumných institucí 
- Masarykovy univerzity v Brně, Dunaj-
ské univerzity v Kremži, Českého vysoké-
ho učení technického v Praze, Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě, Národ-
ního památkového ústavu a Ústavu teore-
tické a aplikované mechaniky Akademie 
věd ČR – zabývajících se problematikou 
uchování kulturního dědictví a památ-
kovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení 
ucelených konceptů podložených reálný-
mi potřebami obyvatel, státní správy a sa-
mosprávy, a to na příkladech řešení úprav 
konkrétních objektů, urbanistických pro-
jektů či požadavků na změny stávající 
situace. Výuka probíhá v reálných pod-
mínkách historického města Telče. Více 
informací na www.scola-telcz.net.

Mgr. Jaroslav Makovec 

Swingovo jazzový 
ples Chicago 1930

8. 2. 19.00 orlovna
Kapela Bee band, předprodej a rezervace

míst na tel. 735 003 412
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy

http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Zimní stadion
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Dům Beneše Optáta 
z Telče zve telčskou 
veřejnost 
Historická společnost Veritas zahajuje 
v Domě Beneše Optáta z Telče (náměs-
tí Zachariáše z Hradce č. 21) cyklus před-
nášek „Letem širým světem“ (pohledy 
do mimoevropských kontinentů na zákla-
dě osobních zkušeností přednášejících).
Interaktivní setkání s možností diskusí se 
budou konat v zimní sezóně zpravidla třetí 
pátek v měsíci od 17 hodin. Dům Beneše 
Optáta (pamětní deska zde byla slavnost-
ně odhalena za účasti představitelů města 
Telče 28. října 2005) symbolicky předzna-
menává i zaměření a účel těchto setkávání.
Beneš Optát (míval v Telči svou ulici, je-
ho osobnost připomínají klasici telčské 
historiografie Beringer i Tiray a je uvede-
na samozřejmě také v orientační příručce 
Kdo je kdo) je postavou velmi výraznou. 
Uprostřed kvasu a různic 16. století zůstal 
osobností natolik, že ho ani současníci, 
ani potomci nedokázali bezpečně zařadit 
do soupeřících skupin. Byl nejen duchov-
ním české reformace, který překládal No-
vý zákon, ale také vynikajícím učitelem, 
autorem první gramatiky i početnice. Jako 
syn své země byl současně účasten života 
v evropském kontextu.
Odkaz právě této osobnosti je dobrým pod-
nětem pro promýšlení vzájemných pro-
pojení už nejen Evropy, ale celého světa. 
V prvním cyklu se budeme věnovat celo-
světovým souvislostem s ohledem na mi-
moevropské světadíly.
Všichni, kdo se zajímají o tuto tematiku, 
jsou srdečně zváni.

ThDr. Petr Melmuk, Th.D.
moderátor Veritas

Živý Betlém 2019
Jako každý rok se v kouzelném adventním 
čase odehrál Živý Betlém. Ve dnech 21. – 
22. prosince 2019 jsme společně s folklor-
ním souborem Kvítek, představili pásmo 
Živý Betlém.Tento komponovaný pro-
gram, složený ze známých i méně zná-
mých koled, pokaždé přiláká na nádvoří 
telčského zámku mnoho nadšených divá-
ků, kteří přicházejí načerpat vánoční atmo-
sféru s pohárkem svařeného vína v ruce. 
Tentokrát nám však počasí nepřálo. Místo 
sněhové nadílky nás všechny překvapil sil-
ný déšť, který ani s nastávajícím večerem 

neustával. Rázem se stal z Živého Betléma 
spíše Betlém mokrý. Z důvodu nepřízni-
vého počasí jsme byli nuceni druhé sobot-
ní vystoupení zrušit. Stalo se tomu tak po-
prvé od doby, kdy Živý Betlém pořádáme. 
V neděli se počasí naštěstí umoudřilo a my 
jsme tak společně mohli potěšit přítomné 
diváky kulturním zážitkem. Za to, že jste 
nás i v sobotním deštivém počasí podpořili 
svou účastí, mockrát děkujeme a těšíme se 
brzy na viděnou při dalších vystoupeních. 

Podjavořičan Telč
Barbora Prokopová

Všechny děti srdečně zveme 
do sálu sokolovny TJ Sokol Telč 
v neděli 1. března od 14.30 hod. 

na tradiční 

Dětský karneval.
Děti čeká odpoledne plné her, soutěží 

a loutková pohádka. Vstupné dobrovolné.

Pozor změna !!
V pátek 21. února v 11.00 hod. 

se na náměstí koná 

Masopust
se studenty GOB a SOŠ Telč 

a s dětmi základních a mateřských škol.
Další masky vítány. Přidejte se k nám!

V sobotu 22. února od 10.00 hod. 
přijďte na náměstí na

Vepřové hody
s ochutnávkou jelit, jitrnic, 

čerstvého ovaru, košilky, tlačenky.

Místní poplatky 
na Portálu občana
Portál občana má za cíl umožnit občanům 
vyřizovat vybrané agendy veřejné správy 
přes internet, včetně například místních 
poplatků jako jsou poplatek za likvidaci 
komunálního odpadu či za psy. Na Portálu 
najdete nejen informaci o předpisu pohle-
dávek, ale také o jejich splatnosti, variabil-
ní symboly, účty, QR kód platby, historii 
plateb a další. 
Portál občana: https://obcan.portal.gov.cz

Dušan Novotný

Koncerty KPH
V pátek 7. února v 19 hod. zazpívá v sále 
ZUŠ Lucie Szabová s klavírním doprovo-
dem v podání Nadii Okrusko. 
Lucie Szabová ve svých hudebních začát-
cích chodila na ZUŠ v Telči, navštěvova-
la hodiny p. Koukalové a p. Jacobsové. 
Studovala na Janáčkově Akademii a poté 
na Královské Akademii v Kodani a dodnes 
navštěvuje hodiny u Zlatice a Dagmar Li-
vorové.
Nadia Okrusko pochází z Litvy. Na piano 
začala hrát už jako pětiletá a střední ško-
lu ukončila na Národní M. K. Ciurlionis 
umělecké škole ve Vilnius.
Lucie Szabová a Nadia Okrusko se sezná-
mily v době studií na Královské Akademii 
v Kodani. Vytvořily duo, které ve Skandi-
návii propaguje slovanskou hudbu.
V pondělí 2. března od 19 hodin v NPÚ 
(Lannerův dům) vystoupí trio Českého 
rozhlasu ve složení Lukáš Pavlíček – ho-
boj, Lukáš Dittrich – klarinet, Libor Sou-
kal – fagot.

Lubomír Zadina

Celá parta společně na nádvoří telčského zámku.                                            Foto: Archiv Podjavořičanu
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Kulturní kalendář
Akce
7. 2. 20.00 KD Krahulčí
Horácký bál Podjavořičanu

8. 2. 19.00 orlovna
Swingovo jazzový ples Chicago 1930
Kapela Bee band, předprodej a rezervace 
míst na tel. 735 003 412

14. 2. 20.00 KD Sedlejov
Školní ples ZŠ Masarykova Telč
Předprodej vstupenek Svačinka Telč (na-
proti ZŠ Masarykova)

21. 2. 11.00 náměstí
Masopust se studenty GOB a SOŠ Telč 
a s dětmi základních a mateřských škol

22. 2. 10.00 náměstí
Vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, 
čerstvého ovaru, košilky, tlačenky.

22. 2. 14.00 orlovna
Karneval v orlovně
Orel Jednota Telč ve spolupráci s telčskou 
farností zve všechny v masce i bez na dět-
ský karneval. Nejen pro děti jsou připravené 
soutěže, tombola a samozřejmě občerstvení.

1. 3. 14.30 sokolovna
Karneval pro děti
Sokol Telč zve děti na odpoledne plné her, 
soutěží a loutkovou pohádku.

21. 3. 9.00 - 12.00        sál hotelu Antoň
Jarní telčský bazárek dětského ošacení, 
hraček a potřeb pro děti

Divadla
2. 2. 16.00 orlovna
O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce
Muzikál, účinkuje dětský pěvecký sbor Sr-
díčko, vstupné dobrovolné

23. 2. 15.30 orlovna
O ztraceném čertíkovi
Výtěžek z baru bude použit na opravy or-
lovny.

29. 2. 18.00 orlovna
Když se zhasne
Orel jednota Telč a Divadlo za oponou 
22. 2. 14.00 orlovna
Vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč..

Koncerty
7. 2. 19.00 sál ZUŠ
Lucie Szabová - zpěv, Nadia Okrusko - 
klavír

2. 3. 19.00 NPÚ (Lannerův dům)
Trio Českého rozhlasu
Lukáš Pavlíček – hoboj, Lukáš Dittrich – 
klarinet, Libor Soukal – fagot

25. 2. 16.00  Knihovna UC
Koncert studentů ZUŠ – pro klavír 
a housle

Přednášky, besedy
7. 2. 18.00 orlovna
Na kole z Telče do rumunského Banátu
Orel Jednota Telč zve na cestopisnou bese-
du a projekci cykloturistů Telčska. Předná-
ší Pavel Ondrák

12. 2. 18.00 Univerzitní centrum
Barokní sochařství v Telči
12. 2. 18.00 Univerzitní centrum
Přednáší Mgr. Adam Sekanina

13. 2. 17.00  Knihovna UC
Pořádek a chaos – Maroko a Mauretánie
Beseda s cestovatelem a spisovatelem Ji-
řím Kalátem

17. 2. 17.00  Knihovna UC
Tři roky na Borech
Přednáška A. H. Šmídové

21. 2. 17.00 Dům Beneše Optáta 
na náměstí Zachariáše z Hradce č. 21

Z velkoměsta do pouště a pralesa Aus-
trálie
Přednáška a beseda s Richardem Davidem. 

27. 2. 17.30 obřadní síň radnice
Viktorka Hlaváčková - Island - stopem, 
v sedle, v horách

26. 2. 17.30     Knihovna Univer. centra
Středeční psychologie s Janou
Dar dyslexie (a dalších poruch čtení)
Cyklus měsíčních přednášek pro širokou 
veřejnost s Mgr. Janou Kindlovou.

Výstavy
3. - 27. 2. vstupní síň radnice
Můj pohled
Vernisáž výstavy v pondělí 3. 2. v 16.00 
hod. s kulturním vystoupením klientů ZA-
STÁVky Výstava fotografií klientů Nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež ZA-
STÁVka Telč. 

2. - 31. 3. vstupní síň radnice
České večerníčky očima dětí
Vernisáž výstavy v pondělí 2. 3. v 10.00 
hod. s doprovodným programem dětí ze 
zapojených mateřských škol. Děti společ-
ně malovaly, tvořily a vyráběly na téma 
večerníčkových pohádek. Více na str. 7
2. 3. – 30. 4.  Knihovna UC
Letem módním světem
Výstavu doplní práce žáků ZŠ Urbanov, 
studentů GOB a SOŠ Telč a ZUŠ Telč.  
Výstava bude zahájena módní přehlídkou 
2. 3. v 16.00 hod.

Chovatelé
9. 2. 7 - 9 hod.             areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, 
www.panskydvurtelc.cz, 
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz

TELČSKÉ DIVADLENÍ
2. 2. 15.00
Dva tovaryši
Hraje DS Karla Čapka Třešť / pohádka - 
děti hrají dětem / autor: Lubomír Kubátko 
/ 40 minut

22. 2. 19.00
Na tý louce zelený
Divadelní soubor Stonařov / lidová operet-
ka / autor: hudba Tolbis, Mírovský, Rohan, 
Špilar / 110 minut s přestávkou

do 31. 3.
Velká cesta napříč Asií
Výstava fotografií Jolany Sedláčkové

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno 
každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné po-
sezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. 
Tel. 775 219 362, 
www.krtecek.org, 
www.facebook.com/centrumkrtecek

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387. 
Klub: po - pá 14 - 18 hod., 
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka
Téma měsíce: „Hýbej ZASTÁVkou“

3. - 14. 2.
Udělej si ZASTÁVku podle sebe
Klienti ZASTÁVky dostanou příležitost, 
aby se vyjádřili, co se jim na ZASTÁVce 
líbí, ale i nelíbí a rádi by to změnili.

14. 2. 13.00- 17.00
Valentýnka pro ZASTÁVku
Na svátek lásky si vyrobíme společné srdce 
pro ZASTÁVku či nejrůznější valentýnky.

21. 2. 13.00- 17.00
Pravidla v praxi
Společné vyhodnocení akce Udělej si ZA-
STÁVku podle sebe.

27. 2. 13.00- 17.00
Co dělat když?
Prakticky se připravíme na nouzové a ha-
varijní situace, které mohou na ZASTÁV-
ce nastat.

Klub důchodců
23. 2. 14.00 v budově polikliniky
Masopust v klubu důchodců
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek ručních prací ● Biblický kroužek ● 
Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatic-
ký kroužek 
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HRADEC KRÁLOVÉ
23. 2. - Masopust na statku
Masopustní veselí se zabijačkovými po-
choutkami i maškarami, Šrámkův statek Pi-
letice.

CHEB
1. – 2. 2. - Výstava železničních modelů
V Hlavním sále Kulturního centra Cheb. 
Hlavním exponátem je kolejiště v měřít-
ku TT s délkou přes 35 m. Součástí výstavy 
jsou i další kolejiště s ovládáním pro děti.

JINDŘICHŮV HRADEC
23. 2. –Masopustní průvod městem + dět-
ský karneval
Centrum města a KD Střelnice

KUTNÁ HORA
26. 2. - Varhanní koncert v kapli Vlašské-
ho dvora
17:00 - 18:00
Kaple svatého Václava a Vladislava 
ve Vlašském dvoře se rozezní a znovu oži-
je. Za nově restaurované varhany se posadí 
varhaník a klavírista Pavel Smíšovský.

LITOMYŠL
1. 2. - 19. 4. - Babiččina Barunka - 200 let 
od narození Boženy Němcové
Regionální muzeum v Litomyšli
Výstava připomínající výročí 200 let od na-
rození slavné české spisovatelky Boženy 
Němcové.

POLIČKA
Do 26. 4. - Retrogaming - počátky počíta-
čů u nás - výstava
V poličském muzeu najdete takzvané pa-
řanské doupě, tedy hernu s historickými po-
čítači, s herním automatem i s moderními 
PC s emulátory se stovkami her.

TELČ
21. 2. - Masopust v Telči
V 11.00 hod přivítáme na náměstí průvod 
masek studentů GOB a SOŠ Telč a dětí zá-
kladních a mateřských škol. Můžete se těšit 
i na vepřové hody.

TŘEBOŇ
15. 2. - Kolem Světa za Hanzelkou
Symbolická cesta od hotelu Svět na hřbitov 
sv. Jiljí, k místu posledního odpočinku Jiří-
ho Hanzelky.

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
Sobotní mše sv. v únoru
v 17.00 v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v únoru
7.30 Jména Ježíš
9.00 Jména Ježíš
10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na  náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21

Adventisté
každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden 
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v rodinném 
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických předná-
šek

Bohoslužby
Vítáme nové občánky
Tereza Badinková, Staré Město
Vilém Paulus, Staré Město
Leontýna Rychtecká, Štěpnice
Valerie Bradáčová, Staré Město
Kryštof Němeček, Staré Město
Nikola Komínová, Staré Město
Jakub Marek, Staré Město
Damien Holub, Staré Město

Blahopřejeme 
novomanželům
Pavel Janeček, Třebíč
a Renata Křípalová, Třebíč
Jiří Procházka, Praha 4
a Gabriela Stahlichová, Praha 4

Opustili nás
Ing. Jaroslav Kouba, Štěpnice 80 let
Michaela Bebjaková, Krahulčí 29 let
Marie Hejdová, Štěpnice 90 let
MUDr. Karel Holub, Staré Město 95 let
Libuše Kadlecová, Staré Město 85 let
Irena Štěrbová, Podolí 79 let
Ing. Václav Janoušek, Štěpnice 72 let
Oldřiška Křenová, Nová Říše 81 let
Ing. Petr Urbanec, Aš 75 let
Marie Rodová, Staré Město 83 let
Eduard Jakwerth, Podolí 75 let
RNDr. Čestmír Hofhanzl, Třeštice 78 let
Údaje v  této rubrice jsou zveřejněny u  naroze-
ných dětí na  základě písemného souhlasu obou 
rodičů, u  sňatku na základě písemného souhla-
su obou novomanželů a u zemřelých podle úmrt-
ního oznámení zveřejněného rodinou (vypravite-
lem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla
pátek 14. února

Telčské listy 1-2/2020 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
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Pro koho byl šťastný 
knižní miniveletrh?
Jak jsme informovali v prosincovém čísle 
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci minivele-
trhu publikací o Telči některou knihu, mají 
naději na pěkný dárek z Informačního cen-
tra MěÚ.
Po skončení miniveletrhu byly ze všech 
prodejních paragonů vylosovány tři, je-
jichž majitelé si mohou vybrat jednu pub-
likaci dle domluvy na informačním centru.

Čísla šťastných paragonů:
19PH02208 z 30. 12. 2019
19PH02200 z 23. 12. 2019

MGHD/001/2019 z 3. 12. 2019

O výhru je nutné se přihlásit nejpozději 
do 28. února na Informačním centru měst-
ského úřadu.

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města
Prohlídka je možná pouze po objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu

29. 2.  Dyjice - kulturní dům

LEE  
hypnotická kytarovka z Olomouce

Bezobav Dyjice, začátek 20.00
Vstupné 100,- děti zdarma
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Na Oslednicích …kdyby se uklízelo, jak
se pije… Foto: Pavel Kaupa

I letos se novoroční ohňostroj vydařil. Redakce TL Vám přeje krásný nový rok plný 
pohody a – jak se říká – Hlavně zdraví!                                                   Foto: Ilona Jeníčková

Ještě malé ohlédnutí za Mikulášem. Velké dík patří všem účinkujícím, zvláště dětem. Bez nich by se začátek adventu tak nevydařil.
Foto: Ilona Jeníčková

Pozor změna !! V pátek 21. února v 11.00 hod. se na náměstí koná Masopust se studenty GOB a SOŠ Telč a s dětmi základních 
a mateřských škol.                                                                                                                                                            Foto: Ilona Jeníčková


