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Kam o Vánocích? Do Betléma?
Ne. Na betlém!

Foto: Helena Grycová Benešová
Tři roky jsme byli bez betlému manželů
Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků
trvalo jeho generální restaurování. Byly
to, alespoň podle ohlasů v době vánoční,
tři smutné roky. Ptali jste se, kde je betlém, kdy už tady bude, nebo jste si jen
povzdychli „to ani nejsou Vánoce, když
nemůžeme jít do muzea na betlém“. Letos je to ale jinak. Do biblického Betlému vás TL zvát nemohou. Je daleko a
v současném rozbouřeném světě v něm
není ani bezpečno. Naopak na telčském
zámku, v prostorách muzea, na vás čeká
pohoda a „náš“ betlém! Je po velké léčebné kúře, kterou si za 130 let života zasloužil. Pokud je pravda to, jak nám/vám
v uplynulých letech chyběl, nemělo by
mít muzeum ve vánoční době o návštěvníky nouze.

Proto i TL přichází téměř s „betlemářským“ číslem. Historii telčského betlému vám v něm přibližuje Helena Grycová Benešová, Dotazník TL vyplnil
muž nejpovolanější, restaurátor betlému
Kamil Andres, a betlému jsme také věnovali malou anketu. To není všechno.
Dozvíte se, že možná vznikne tradice
nového telčského betlému další manželské dvojice. Výtvarníci Milan a Martina
Lancingerovi připravují pohádkový sešit
s betlémem a překvapivým tvrzením Ježíšek se narodil v Telči! Jak bude vypadat, uvidíte na straně 22.
/z/

Betlém bude zpřístupněn

od 25. do 31. prosince
každý den od 10 do 15 hodin

Radosti a starosti telčského starosty

Štěpnice.
Dárek pro všechny

Sice je teprve začátek prosince, ale troufnu si říci, že průjezdná Štěpnice už takovým předčasným vánočním dárkem
je. A na rovinu, kdo věřil, že se to podaří. Zvláště, když ještě v červenci byla
spousta problémů se stavbou kanalizace
a na povrch silnice ještě nebyla vybraná
ﬁrma. Když před rokem stavba začínala, asi si jen málokdo dokázal uvědomit
všechny komplikace, které kompletní
uzavírka Štěpnice přinese. Samozřejmě
nejvíce vám, kteří zde bydlíte. Znovu
bych vám chtěl poděkovat za pochopení,
trpělivost i pomoc při řešení problémů,
které na stavbě každodenně vznikaly.
Na druhé straně je ale třeba říci, že zdaleka ne vše je hotovo a část prací se přesune i do příštího roku. Ale popořadě.
Firma Outulný, která realizuje kanalizaci a část vodovodu, postupně dokončuje
práce v ulici Třebíčská. Z celé akce pak
zbývá ještě dořešit dvě kanalizační komory Na Posvátné. Ty jsou naštěstí již
mimo silnici, takže případné přesunutí
na jaro nebude brzdit další práce ostatních ﬁrem. Bohužel, po celou dobu realizace akce se s dodavatelskou ﬁrmou
řešila řada problémů, které v konečné
fázi měly vliv i na termíny.

Pokračování na straně 3

Přílohy:

Advent, Vánoce
a Nový rok v Telči
Kalendárium 2011

7. zasedání ZM

O technologickém centru I

V pondělí 31. října se v zasedací místnosti v
přístavbě Základní školy v Masarykově ulici
uskutečnilo 7. zasedání zastupitelstva města,
kterého se zúčastnilo jeho 17 členů. Omluveni byli Bohumil Norek, Ing. Jana Vystrčilová,
RNDr. Miloš Vystrčil a RNDr. Pavel Macků.
Jedním z nejdůležitějších bodů programu
byla žádost obecně prospěšné společnosti
ENERGOKLASTR CTT Vysočina o vydání
souhlasného stanoviska města k záměru výstavby technologického centra v Telči v nově
vznikající průmyslové zóně v ulici Třebíčská
(v Rovných polích). Tento záměr zahrnuje
výstavbu laboratoří pro analýzy bioodpadu
z bioplynových stanic, čištění bioplynu a
jeho využití v energetice a dopravě, výstavbu kanceláří a výstavbu bioplynové stanice
o výkonu 1MW. Realizací projektu by mělo
být vytvořeno 15 pracovních míst. V rozpravě jednotliví řečníci uváděli argumenty pro
i proti tomuto záměru. Výsledek hlasování
zřejmě ovlivnila nižší účast zastupitelů, neboť jeho výsledkem bylo, že 10 zastupitelů se
vyslovilo pro, nikdo nebyl proti a 7 zastupitelů se zdrželo hlasování. Vzhledem k tomu,
že k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční
většiny ze všech členů zastupitelstva města

(tedy 11 hlasů), usnesení nebylo přijato.
Usnesení nebylo přijato ani při dalším
projednávaném bodu, kterým byla nabídka převodu nově postavené místní komunikace s pozemkem, dešťové kanalizace
a veřejného osvětlení v lokalitě „Pila Na
Sádkách“ od společnosti STARKON VYSOČINA, s. r. o. Výsledek hlasování u tohoto bodu byl: 9 pro, 1 proti, 7 se zdrželo.
Prvním přijatým usnesením tak bylo přijetí nabídky od Českého vysokého učení
technického Praha na bezúplatný převod
pozemku parc. č. 7305/1 v k.ú. Telč (v
ulici Batelovská).
Při dalším projednávaném bodu zastupitelé na doporučení rady města neschválili zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 586/7 v k.ú Telč (v Komenského
ul.) pro výstavbu garáží.
Zastupitelé také schválili prodej pozemku parc. č. st. 2468 (pod trafostanicí u
zimního stadionu) společnosti E.ON.
Oﬁciální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v
podloubí radnice, internetových stránkách
města a je k nahlédnutí i na městském úřadě. Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Po uzávěrce: 8. zasedání ZM

O technologickém centru II

V pondělí 21. listopadu se konalo další zasedání zastupitelstva města. Zúčastnilo se
ho 20 zastupitelů, když jediným omluveným byl RNDr. Stanislav Máca. Ani ne celý
měsíc po předešlém zasedání se zastupitelé vrátili k projednání souhlasného stanoviska k výstavbě technologického centra v budoucí průmyslové zóně v Rovných polích
společností Energoklastr Vysočina. Podrobně o tomto záměru referuje starosta Roman
Fabeš na str. 3 tohoto vydání TL (Technologické centrum rozdělilo zastupitele). Po
obsáhlé rozpravě, ve které zazněly hlasy pro i proti projektu, nakonec 15 zastupitelů
hlasovalo pro vydání souhlasného stanoviska města. Proti byli 4 a 1 zastupitel se zdržel hlasování.
Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Jak to bude se sociálkou

Kdybych si na tuto otázku odpověděl, že
nikdo pořádně neví, nebudu daleko od
pravdy. Ministerstvo sice rozhodlo, že
od nového roku bude vyplácení dávek a
další agendy místo městských úřadů řešit přes úřady práce, ale aby lidem jasně
řeklo jak, to se nestalo. A přestože jsme
se pokoušeli zjistit, kam si mají v lednu
jít lidé v Telči pro peníze, nikdo kompetentní nám to nebyl schopen říci. Jediné,
co je jasné, že to nebude pokladna městského úřadu. Místem, kde byste měli vše
potřebné zjistit, je pracoviště Úřadu práce. V prosinci by snad již měli vědět, jak
vše bude konkrétně probíhat.

A ještě jedna poznámka. Dnes už je
jasné, že ani proklamované úspory tato
změna nepřinese. Místo několika stovek
milionů deklarovaných úspor běží výběrová řízení na zajištění nového provozu v
hodnotě přesahující miliardu korun …
A aby toho nebylo dost, na stole ministra
dopravy leží „systémová“ změna v činnosti
zkušebních komisařů. Takže asi zapomeňte na zkoušky v Telči, budete za komisaři
dojíždět do Jihlavy. A co to bude znamenat pro autoškoly, to ani nechci domýšlet.
Otázkou je, jaká další „překvapení“ mají
centrální orgány v šuplících pro příští rok.
Roman Fabeš, starosta města
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Z jednání rady města
23. schůze - 12. října

- RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci „Realizace úspor
energie v objektu Polikliniky Telč“.
- RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 3 v ul. Slavatovská č.p. 137.
- RM vzala na vědomí informaci o daňových příjmech (sdílené daně) za leden až
září 2011.
- RM schválila poskytnutí příspěvku
ve výši 50 tis Kč občanskému sdružení
Sportovní klub Telč na zahájení provozu
zimního stadionu.
- RM schválila poskytnutí příspěvků ve výši
50 tis. Kč oběma základním školám zřizovaným městem na zimní bruslení žáků.

24. schůze - 26. října

- RM schválila „Zásady stanovení výše
nájemného ze zastavěných pozemků a
ostatních pozemků“.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 3792/4 - díl č.
3 o vým. 356 m2 v k.ú. Telč v zahrádkářské osadě Třešňovka.
- RM vzala na vědomí informaci o stavu
bytového fondu města Telč a návrh koncepce hospodaření s městskými byty v
oblasti údržby, oprav a investic.

Konzultační den
rady města

středa 7. 12. 2011
středa 4. 1. 2012
15,00 - 17,00 hod.
doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ

Poznamenejte si

31. prosince
Silvestrovské výstupy na Javořici
(z Řásné, Studené a Mrakotína) a na Homolku (ze Sedlejova)
11. ledna
První den, kdy můžete v hotovosti zaplatit poplatek za odpad na pokladně MěÚ
27. ledna
Ples města Telče a Mikroreginu Telčsko
od 20 hod. v sokolovně
do 31. ledna
Pokud vlastníte pozemek v Telči, Vanůvku, Zdeňkově, Jindřichovících a Lhotce přesvědčte se, zda nemusíte podat
nové daňové přiznání - více str. 4
1. února
Vyjde první číslo Telčských listů 2012

Radosti a starosti telčského starosty
Dokončení za strany 1

Naopak poděkování patří ﬁrmě Colas,
která zvládá vše tak, jak bylo domluveno. V současné době je kompletně
hotova vozovka v ulicích Štěpnická,
Oldřichově náměstí a Na Posvátné. A z
velké části je hotov i most. Pouze malá
část silnice při odbočení do Květinové se
bude dokončovat na jaře právě v souvislosti s dokončovacími pracemi na mostě.
V příštím roce pak budou pokračovat i
práce na silnici v ulicích Slavatovská a
Třebíčská. To už ale pouze při dílčích
uzavírkách.
Před dokončením je také první etapa
chodníků od Jihlavské po Oldřichovo náměstí a pracuje se i na druhé etapě. Pokud to počasí dovolí, ﬁrma Sates

Štěpnice je před dokončením.
bude pokračovat v dláždění i v prosinci.
Zbytek chodníků, osvětlení a kompletní
zeleň budou dokončeny v příštím roce.
Ukončena je i revitalizace parku na Oldřichově náměstí s tím, že dodavatelská ﬁrma
se bude ještě v příštím roce starat o údržbu
parku a případné odstranění závad.

Technologické centrum
rozdělilo zastupitele

Hned dvojí projednávání v zastupitelstvu
vyvolala žádost společnosti Energoklastr
Vysočina o vydání souhlasného stanoviska k chystané výstavbě technologického
centra v Telči. Tato společnost je investorem technologického centra v Jihlavě
a má zájem vybudovat pobočku tohoto
centra v Telči. Mělo by stát v průmyslové zóně naproti areálu bývalého Nábytku Telč při výjezdu na Třebíč, což je

v souladu s územním plánem. Centrum
by se mělo zabývat využitím zemědělské
produkce pro výrobu energie a hledáním
nových technologií pro využití těchto
produktů v bioplynových stanicích. K
tomu účelu by měly být v rámci areálu
vybudovány odborné laboratoře a experimentální bioplynová stanice. A protože cílem projektu je uvádět výsledky
výzkumu i do praxe, součástí areálu by
měly být prostory pro vznik nových ﬁrem, tak zvaný podnikatelský inkubátor.
Žadatel garantuje minimálně šest pracovních míst v provozu a dalších minimálně 9 pracovních míst v laboratořích
a inkubátoru. Na vybudování areálu by
Energoklastr získal soukromé pozemky
a na realizaci projektu chce kromě vlast-

Foto: Ilona Jeníčková
ních zdrojů získat dotace. Potud fakta o
připravovaném projektu.
Na základě žádosti proběhla prezentace projektu v radě města, v rámci semináře pro
zastupitele byli s projektem seznámeni i členové komisí pro podporu podnikání, životní
prostředí a rozvoj města. A další informace
zazněly i na zasedání zastupitelstva.
Pro podporu projektu hovoří řada faktorů. Konečně by se v průmyslové zóně
objevil privátní investor, který počítá s
investicí ve výši cca 200 milionů korun.
V rámci přípravy projektu musí investor
zpracovat studii celé průmyslové zóny a
nechat ji schválit zastupitelstvem. Než začne stavba, musí investor přivést do areálu
vodu, kanalizaci, plyn a elektřinu, čímž by
vlastně zasíťoval celou zónu. Při realizaci
by mohly získat práci ﬁrmy z regionu. V
podnikatelském inkubátoru by se mohly
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uchytit další ﬁrmy. Může to být šance i
pro obsazení dalších pozemků v průmyslové zóně. Vznikla by nová pracovní místa. Pro zemědělce v okolí by to mohla být
šance na zpeněžení jejich přebytků.
Možná negativa by mohl přinést provoz
bioplynové stanice. 1 MW provozu bude
vyžadovat velké množství materiálu. Žadatel není zemědělec, takže bude muset
nakupovat plodiny v okolí. Podle oblastí, ze kterých by se materiál dovážel, by
mohl dovoz částečně zatížit i komunikace ve městě. Otázkou je, kolik bioplynových stanic se může v regionu „uživit“ a
jaký dopad to bude mít na zemědělskou
výrobu. Problémem může být časem i
vyvážení odpadu a příp. další, zatím těžko předvídatelné, výstupy technologie.
V rámci projednávání se některé věci vysvětlily, ale jiné by samozřejmě ukázal až
případný provoz. A i přes snahu města o
garance provozu, který by město minimálně zatížil, zůstává v podobných projektech
vždy určité riziko. I proto je rozhodování
zastupitelů tak obtížné. Při hlasování projekt podpořilo 10 zastupitelů, 7 se zdrželo
hlasování a nikdo nebyl proti projektu. Ze
závažných důvodů chyběli 4 zastupitelé.
Právě to, že proti projektu nikdo nebyl,
vyvolalo další diskusi jak mezi zastupiteli,
tak i ze strany žadatele. Následně pak 15
zastupitelů podpořilo nové projednání tohoto projektu. Při druhém projednávání v
zastupitelstvu podpořilo projekt 15 zastupitelů, proti byli 4 zastupitelé a jeden se zdržel hlasování. Z jednání se omluvil jeden
zastupitel. Zda je toto rozhodnutí správné,
to ukáže čas.

Staroměšťák odkryl svá
tajemství

Na přednášce, kterou pořádal Muzejní
spolek společně s Muzeem Vysočiny,
bylo v obřadní síni radnice narváno. Asi
nikdo z pořadatelů netušil, kolik zájemců o historii v Telči máme. A díky panu
Zimolovi, který vede tým archeologů
pracujících ve Staroměstském rybníce,
objevili další část historie města. Prezentace mnoha nálezů, historické souvislosti i trocha potřebné fantazie a hypotéz,
to vše je potvrzením, že Staré Město je
opravdu staré.
Roman Fabeš

Zápis do 1. ročníků ZŠ
ve všech školách
ve správním obvodu Telče

20. – 21. ledna 2012

V Telči, Vanůvku, Zdeňkově, Jindřichovicích a Lhotce:

Vlastníky půdy čeká nové daňové přiznání
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč a Finanční úřad v Telči
sdělují, že v roce 2011 došlo (příp. ještě
dojde) v katastrálních územích Telč,
Vanůvek, Zdeňkov, Lhotka u Mrákotína a Jindřichovice na Moravě k takzvané digitalizaci katastrálního operátu.
Tato informace byla vlastníkům pozemků, kteří nemají sídlo nebo trvalý pobyt
v digitalizované obci, oznámena doporučeným dopisem, ostatním vlastníkům
pak prostřednictvím úřední desky.
Digitalizace katastrálního operátu znamená pro většinu vlastníků půdy nové
přiznání k dani z nemovitosti!
Tímto procesem byla doplněna doposud
platná katastrální mapa uvedených katastrálních území zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž
hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, přičemž
tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo
duplicitě. Zjednodušeně by se dalo říci,
že pozemky a části pozemků zapsaných
v takzvané zjednodušené evidenci jako
parcely (ZE) byly nově zapsány jako
samostatné parcely katastru nemovitostí
(KN). Probíhající digitalizací došlo ke
zpřesnění katastrálního operátu a k velkému zjednodušení v označení a identiﬁkaci pozemků.
Zpřesněním katastrálního operátu došlo
pochopitelně v mnoha případech ke změně zaevidované výměry, ať už do plusu
nebo do mínusu. Je nutné zdůraznit, že
nedošlo ke změně hranic pozemků,
ale pouze ke zpřesnění skutečné výměry
pozemků za pomoci nových technologií.

Vzhledem k tomu, že mnoha vlastníkům
pozemků v katastrálních územích, na kterých došlo k digitalizaci, se změnily evidované výměry nebo označení parcel,
vztahuje se na ně povinnost podat nové
daňové přiznání k dani z nemovitosti.
U vlastníků pozemků vedených ve zjednodušené evidenci jako parcely ZE a kteří
své pozemky pronajímají, doposud odváděl daň z nemovitosti nájemce. Za pozemky vedené jako parcely KN platil daň
z nemovitosti již pronajímatel (vlastník).
Vzhledem k tomu, že veškeré pozemky
ZE byly v digitalizovaných katastrech
převedeny do evidence KN, bude třeba,
aby vlastníci k těmto bývalým pozemkům
zjednodušené evidence podali přiznání k
dani z nemovitosti. Daňové přiznání je
pochopitelně třeba podat i v případě změny evidované výměry pozemků.
Dle sdělení Finančního úřadu je třeba
podat daňové přiznání nejpozději do 31.
ledna 2012. Nepodá-li poplatník daňové
přiznání nebo učiní-li podání přiznání po
stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší
než 5 pracovních dnů, je sankcí za nepodání, nebo pozdní podání pokuta v minimální výši 500,- Kč /pozn. toto platí pro
všechny daně bez výjimky/. To prakticky
znamená, že Finanční úřad je povinen dle
daňového řádu pokutu udělit, a to i v
případě, že pozdě podané daňové přiznání zní na velmi malou částku. Dále je nutné zdůraznit, že dle daňového řádu nemá
možnost tuto pokutu prominout.
Jaroslav Švec
ředitel Katastrálního pracoviště Telč
Ing. Milan Kadlec
ředitel Finančního úřadu v Telči

Hasičské
zprávy
V období od 18. října do 16. listopadu vyjela jednotka HZS Kraje Vysočina ze stanice

Telč ke čtrnácti výjezdům. Z tohoto počtu se v pěti případech jednalo o dopravní nehody, šest výjezdů bylo na technické zásahy, jednou jednotka spolupracovala se Zdravotnickou záchrannou službou při snesení pacienta a zasahovala i při požáru dřevěné
přístavby v Janštejně. Při tomto požáru zasahovaly i jednotky Sborů dobrovolných
hasičů z Horních Dubenek a Počátek. Stanice Telč také provedla společně s SDH
Nová Říše a Povodím Moravy, s. p., taktické cvičení na vodní nádrži Nová Říše, kde
prováděla nácvik jímání nebezpečné látky z vodní hladiny. Toto cvičení bylo spojeno
i se svoláním krizového štábu obce s rozšířenou působností města Telč.
Od začátku letošního roku do 16. listopadu zasahovali hasiči z naší stanice zatím u
218 událostí, což je nejvyšší počet událostí za desetiletou historii stanice od jejího
přestěhování do Luční ulice.
Vzhledem k tomu, že jsou před námi zimní měsíce, připomínám čtenářům zvýšenou
pozornost při uskladňování uhlí, opatrnost při manipulaci se žhavým popelem a kontrolu technického stavu a čistoty komínů. Nezapomínejme také, že slunečných dnů
kvapem ubývá a sychravé počasí snižuje viditelnost na silnicích.
Npor. Bc. Jiří Fišara, velitel stanice Telč HZS Kraje Vysočina
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Policie ČR Telč informuje

Z případů, které v říjnu řešili policisté z
Obvodního oddělení PČR Telč.

Dopadli zloděje z chat

Telčským policistům se podařilo ve
spolupráci s dalšími složkami policie
dopadnout pachatele, který se od září
vloupal do řady chat na Jihlavsku. Jen
v k.ú. Lhotky, Řásné a Telče jich má na
svědomí nejméně 15! Z chat odcizil různé drobné věci, ošacení, jídlo a alkohol.
Pachatel je stíhán na svobodě.

Kradli železo

Telčští policisté dopadli za přispění pracovníka jedné z místních ﬁrem 31. října
zloděje kovů, kteří za bílého dne odcizili přes oplocení z jedné telčské ﬁrmy
litinové trubky. Ty následně prodali do
sběrny kovů a peníze použili pro nákup
jídla a alkoholu.

Auto na střeše.
Řidič s alkoholem

V sobotu 15. října kolem jedné hodiny
v noci havaroval řidič Škody Felicie ve
směru od Olšan na Dolní Dvorce, když
v levotočivé zatáčce dostal smyk, vyjel
mimo komunikaci a převrátil auto na střechu. Posádka havarovaného vozu z místa nehody odešla. Dalším šetřením bylo
zjištěno, že vůz řídil 18letý muž, kterému
policisté při dechové zkoušce ráno po nehodě naměřili 0,6 promile alkoholu.

Auto kontra motocykl

V úterý 1. listopadu došlo po šesté hodině ráno v Hradecké ulici k dopravní
nehodě, když sedmapadesátiletý řidič
Opelu Combi se při otáčení do protisměru střetl se za ním jedoucím motocyklem
Simpson, který řídil 17letý mladík. Ten
a jeho o rok mladší spolujezdec byli při
nehodě zraněni a převezeni do jihlavské
nemocnice. Policisté provedli u obou
řidičů dechovou zkoušku. U řidiče motocyklu byla negativní, u řidiče vozidla
naměřili hodnotu 0,13 promile alkoholu,
opakovaná zkouška byla negativní. Škodu na vozidle policisté vyčíslili na třicet
tisíc korun. Na motocyklu vznikla škoda
přibližně pět tisíc korun.

Žena po pádu z okna zemřela

Ve středu 2. listopadu přijali policisté
před sedmou hodinou ráno oznámení o
nalezení ženy ležící na chodníku u domu
v Telči. Na místo vyjela zdravotnická záchranná služba a policisté. Lékař konstatoval smrt šestaosmdesátileté ženy. Příčinu a další okolnosti pádu ženy z okna
kriminalisté služby kriminální policie a
vyšetřování prověřují.
Podle zprávy vedoucího OOPČR Telč
npor. Bc. Luboše Pavlíka

Elektronické občanky. Jen v Jihlavě a Telči
V minulých TL jsme informovali o zásadní změně, jež nás od nového roku čeká u
dokladu, který nás provází téměř celým
životem. Počínaje 1. lednem 2012 budeme dostávat při výměně či pořizování
nového občanského průkazu nový typ tohoto dokladu, tzv. elektronický občanský
průkaz (e-OP). Na základní otázky související s touto změnou odpovídá pro TL
vedoucí odboru vnitřních věcí Městského
úřadu Telč JUDr. Jana Matoušková:
Paní doktorko, asi zásadní dotaz,
který bude zajímat každého čtenáře.
Čeká nás nová plošná výměna OP?
Ne. Nový typ občanského průkazu obdrží občan při povinné výměně dokladu
poté, co mu skončí jeho časová platnost,
příp. pokud dojde ke změně povinně zapisovaných údajů (např. příjmení).
Co je z pohledu občana na změně podstatné?
Při podávání žádosti o nový OP nebude
již žadatel předkládat vlastní fotograﬁi
vyhotovenou v ateliéru, ale na pracovišti
OP mu bude pořízen speciálním zařízením
digitální snímek podoby. Pro zpracování

žádostí imobilních občanů budou pracovnice vyjíždět do terénu s přenosnými technickými zařízeními. Podání žádosti o vydání tohoto dokladu na základě plné moci
již totiž od 1. 1. 2012 nebude možné.
Které úřady budou žádosti o občanské
průkazy a jejich vydávání nově vyřizovat?
Pouze úřady obcí s rozšířenou působností (ORP).
Můžete být konkrétnější z pohledu
nejbližšího regionu?
V bývalém okrese Jihlava to je Magistrát
města Jihlavy a Městský úřad Telč. Další nám nejbližší úřady jsou pak městské
úřady v Dačicích, Moravských Budějovicích a Jindřichově Hradci.
Takže matriční úřady o tuto kompetenci přichází?
Ano.
Je podání žádosti o vydání OP a jeho
převzetí vázáno na bydliště žadatele?
Ne. Občan může požádat o vydání nového OP u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností a stejně tak si může
zvolit i místo k jeho převzetí. Samozřejmě se musí jednat o úřad ORP.

V prosinci:

Občanské průkazy a pasy s omezením!

Od 1. ledna 2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji - tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP), příp. i s kontaktním elektronickým čipem.
V souvislosti s výše uvedenou skutečností dojde v závěru roku 2011 z technických důvodů k odstávce stávajícího systému CDBP a jsou stanoveny nejzazší lhůty pro podání žádostí o vydání cestovního pasu s biometrickými prvky (tzv. e-pas) a stávajícího
typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji v níže uvedených termínech:

Cestovní pasy

do 19. prosince 2011 ukončení přijímání žádostí o e-pas; po tomto datu do 31. 12. 2011
bude možné pouze předávat vyhotovené doklady (s výjimkou
odstávky ve dnech 27. až 30. 12. 2011)
ve dnech 27. až 30. odstávka systému CDBP – nebude možné ani předávat vyhoprosince 2011 včetně tovené e-pasy

Občanské průkazy
do 14. prosince 2011 ukončení přijímání žádostí o stávající typ občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji u příslušného úřadu, (tj. u osob s trvalým pobytem v našem správním obvodu - u MěÚ Telč; u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu nemá žadatel trvalé bydliště nebo u matričního úřadu, již
v prosinci 2011 nelze žádost podat).
Po tomto datu do 31.12.2011 bude možné pouze předávat vyhotovené občanské průkazy
Systém přijímání žádostí a předávání vyhotovených cestovních pasů bez biometrických prvků (doklad se zkrácenou dobou platnosti 6 měsíců) a občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů (doklad se zkrácenou dobou platnosti 1 měsíc) typu tzv.
„BLESK“ bude po celou dobu fungovat beze změny.
JUDr. Jana Matoušková, ved. odboru vnitřních věcí MěÚ Telč
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Bude tedy možné, aby občané z obcí
Mikroregionu Telčsko, které nepatří do správního obvodu Telče (např.
Hodice, Panenská Rozsíčka), si o OP
požádali na vašem pracovišti?
Ano. Nejen z těchto obcí, ale z každé, pokud vyhodnotí, že je pro ně snazší cesta
do Telče než do Jihlavy nebo jiné ORP.
V médiích se objevují informace o
změnách údajů povinně zapisovaných
do OP, o možností požádat o vydání
OP jako nepovinného dokladu i pro
dítě mladší 15 let, o zajištění OP bezpečnostním osobním kódem žadatele,
příp. o možnosti mít OP se zvláštním
kontaktním elektronickým čipem.
Ano. Změn v této agendě je více. Domnívám se, že je vhodné se k nim vrátit
až poté, co vydávání elektronických občanských průkazů vejde v život.
/z/
Oznámení ﬁnančního odboru

Kdy budeme platit za odpad

Finanční odbor MěÚ Telč upozorňuje
občany, že složenky na zaplacení místního poplatku za komunální odpad budou
distribuovány v první polovině ledna
2012. Platby výše uvedeného poplatku v
hotovosti na pokladnách MěÚ Telč budou přijímány z důvodu účetní závěrky
roku 2011 nejdříve od 11. 1. 2012.
Ing. Lenka Komůrková
vedoucí ﬁnančního odboru

Měřili vojenští geodeti

Potkali jste v prvních listopadových dnech
na lesní cestě, kde je zákaz vjezdu, terénní
automobil, který tam opakovaně projížděl?
Nebo jak šplhal do kopce pole nepole?
Tentokrát se nejednalo o žádné vandaly.
Od 31. října do 11. listopadu prováděli
pracovníci Vojenského geograﬁckého a hydrometeorologického úřadu v
Dobrušce ve východní části správního
obvodu Telče tzv. místní šetření pro obnovu vojenských map.
Kde se měřilo: V území vymezeném
k.ú. Sedlejov - Sedlatice - Markvartice
- Svojkovice - Jindřichovice - Knínice
- Dolní Vilímeč - Černíč - Dyjice
„Hlavním posláním naší práce bylo prověřit charakter objektů, které jsou na leteckých snímcích špatně čitelné, přeměřit
parametry nových silnic a mostů a zejména
prověřit vybrané, i neveřejné, zpevněné
komunikace v lesních oblastech,“ napsal
ve sdělení obecním úřadům, kterých se
měření týkalo, pplk. Ing. Michal Král z Vojenského geograﬁckého úřadu v Dobrušce.

Téma: Fasáda „Lanneráku“
Podle ohlasů, které jsme zaznamenali, je
pro mnohé čtenáře velkým překvapením
jednolitá barevnost nové fasády budoucího sídla Památkového ústavu (Lannerův
dům) v Hradecké ulici. Nezvýraznění
okenních otvorů tzv. šambránami a nátěr
kamenných ostění překvapil především
ty, kteří se s těmito požadavky památkářů
při údržbě svých nemovitostí setkali. Vedoucí odboru památkové péče telčského
pracoviště Národního památkového ústavu Tomáš Vícha poskytl na toto téma TL
obsáhlé vyjádření, ze kterého vyjímáme:
„Pro některé stavby a pro některá celá
slohová období je charakteristická jednobarevnost fasád. Konstrukce zhotovené z
běžných druhů kamene (ostění oken, portály, překlady, konzoly říms a další), stej-

objektu měly rozhodující vliv klasicistní
přestavby. Proto byla obnova fasády řešena jako návrat ke klasicistní podobě s
tím, že musí dojít k ochraně starších, ale
někdy i mladších hodnotných stavebních
detailů.
Libor Karásek, ředitel NPÚ ÚOP v Telči:
„V rámci slavnostního otevření Lannerova domu, které se uskuteční v roce 2012,
proběhne i Den otevřených dveří pro
veřejnost. Ten bude spojen s výkladem o
historii a vývoji této stavby, při kterém
bude prostor i pro dotazy a diskusi.“
Pro klasicismus v jeho rustikální podobě,
kterou Lannerův dům reprezentuje, je typické jednobarevné pojetí nátěru fasády.
Užívaly se pro něj barvy šedá, šedozelená, zelená a spíše tmavší okrová. Barevné

ně jako kamenné sochy, byly v minulosti
podle souvislostí buď natírány, nebo omítány. Obnova fasád tzv. Lannerova domu
je v mnoha ohledech velmi náročná a někdy problematická, protože dnešní stav
domu vznikal složitým vývojem. Stavba se
skládá z různorodých prvků a nelze jednoznačně určit optimální stav, k němuž by
měla být fasáda vrácena. Vycházeli jsme
ze skutečnosti, že na současnou podobu

Foto: Lucie Herbricková
odstíny obnovovaných nátěrů historických
budov je nutné vybírat po provedeném
průzkumu výhradně z poměrně omezeného
spektra barev, které existovaly v době vzniku
obnovované fasády. Barva „zlatého okru“
byla potvrzena v případě Lannerova domu
právě operativním stratigraﬁckým průzkumem dochované fasády. Z tohoto průzkumu
vychází i zvolená barevnost, aplikovaná při
probíhající obnově fasády.“

Kde je sníh?

Zpátky do lavic

Tak, ještě penál, sešit a můžeme vyrazit. Trochu nervozity, očekávání a touha
něco nového se dozvědět.
Ne, to nepřipravuji dítě do první třídy, to
se s manželem chystáme na první hodinu
z přednáškového cyklu Život jako zadání,
který probíhá jako jednosemestrální studium na Masarykově univerzitě v Telči.
Rozhodnutí zúčastnit se padlo okamžitě.
Program přednášek byl pro mne absolutně neznámý, už proto jsem se těšila, jaké
to vlastně bude a jací budou přednášející.
Přece jenom od školy již uplynulo hodně
let, ale přesto se vzpomínky na pedagogický sbor z telčského gymnázia nevytratily. (To máte tedy, vážení přednášející, laťku pěkně vysoko.)
Několikrát jsem se ubezpečila, že jde jen
o kurz a na konci neproběhne v žádném
případě test ani zkoušky. To by má nervozita byla zřejmě několikanásobně větší.
Když se naše děti dozvěděly, že se rodiče
zapsali do školy, hned se začaly hádat,
kdo nám půjde na rodičovské schůzky.
Máme za sebou již čtyři přednášky, kdo
se nezapsal, může jen litovat. Možná, že
informaci, že každý z nás je z 96 % tvořen
prvky starými 6 miliard let /což glosovala
jedna studentka, že se tedy nediví, že ji
ráno všechno bolí/, nepotřebujete, ale to
je jen střípek z laviny zajímavostí, které
nám přednášející předávají. Jak Karel Satoria, tak Petr Přikryl, a to, co na nás nasypal Marek O. Vácha, jsem nestíhala ani
zapisovat a 90 minut uteklo jako voda.
Pokud z článku vyplývá, že jsem z přednášek nadšená, tak je to správně a těšíme
se vždycky na další lekci.
Miluše Nechvátalová
Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od
19. 10. do 18. 11. 2011.

Říjen v číslech

Průměrná teplota: 7,5 °C
Průměrný tlak: 1023,0 hPa
Srážky: 33,4 mm
Maximální teplota: 25,6 °C, 1. 10. ve
14,33 hod.
Minimální teplota: -2,6 °C, 22. 10. ve
3,29 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 11. 10.

Počasí v Telči

www.telc-etc.cz/meteo

Aktuální informace z meteostanice
umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce
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Miloš Drdácký pro TL:

Průvan poznání povane z tunelu CET
Mohli jsme to čekat. Ovlivňovat počasí
si lidé přáli odjakživa. V docela nedávné
době se o tom dokonce vážně zpívalo. A
tak, když jsme v minulých TL uveřejnili
příspěvek s nadpisem Stroj na počasí už
je v Telči, nejednomu čtenáři se mohlo
zdát, že se vrátily staré časy „Poručíme
větru, dešti ...“ Počet ohlasů na příspěvek Michala Kolaříka o novém pracovišti
Akademie věd překonal naše očekávání.
Ve dvou nových objektech v Batelovské
ulici u lesa Punčoška vzniká speciální
výzkumné pracoviště Ústavu teoretické a
aplikované mechaniky AV ČR s experimentálním vybavením pro studium trvanlivosti a životnosti technických, zejména
historických materiálů. Pozornost přitahuje zejména jeho technologické zařízení
nazývané „klimatický větrný tunel“.

Budova CET .
Patří vám to, může tak oprávněně konstatovat hlavní autor projektu Akademie věd ČR
prof. Miloš Drdácký, který nás od tohoto
nadpisu zrazoval. Proto teď sedíme v jeho
pracovně a hledáme, jak co nejlépe projekt,
který se od poslední zmínky v TL dostal do
závěrečné fáze realizace, představit.
Pane profesore, začnu asi tím nejtěžším. Tunel dostal od novinářů řadu
přirovnání. O stroji na počasí jsem se
již zmínil. Jak byste ho popsal svým
spolužákům, kteří na hodině fyziky
byli naposledy před půl stoletím?
Představte si uzavřenou rouru, ve které
můžeme řiditelnou rychlostí prohánět
vzduch. Říkáme jí větrný tunel, který v
našem případě má dvě pracovní komory - aerodynamickou a klimatickou. Pro

klimatická měření může být vzduch upravován na různou teplotu a navíc v komoře
může pršet nebo svítit slunce. Aerodynamická část slouží studiu vlivu proudění
vzduchu, neboli větru, na chování těles různých tvarů nebo konstrukčních systémů.
Praktické využití?
Je jich nepřeberná řada. Od prověřování
mostních konstrukcí přes kmitání lan kotvených stožárů až po proudění vzduchu
a šíření znečištění nad modelem krajiny.
Patří sem také prověřování návrhů nových
výškových budov nebo leteckých hangárů,
proudění vzduchu kolem památek a studium
tlaku větru na různé části jejich povrchu.
Počasí není ale jen o větru. Prší, mění
se intenzita slunečního záření.
Právě proto máme také klimatické pracoviště. V jeho měřicí komoře jsou instalovány

Zcela laicky. Ten, kdo bude ovládat klimatický tunel, bude něco jako ředitel 12
měsíčků ve známé pohádce. Podle něho
bude v tunelu počasí?
Dalo by se to tak říci, až na ty jahody.
Já ale raději říkám, že z našeho tunelu
povane průvan poznání.
Několik praktických otázek. Kdy bude
stavba dokončena?
Stavební část počátkem příštího roku (asi
koncem února). V roce 2012 bude probíhat montáž technologie a její zkoušky. V
lednu 2013 zahájí CET pilotní výzkumný
projekt. Předtím již budeme pracovat na
projektech, které byly zahájeny a mohou
být přesunuty do Telče. Plynule tak navážeme na práci na pražském pracovišti.
Peníze za stavební část, za technologii?
Celý projekt 238,3 mil. Kč, z toho stavba
přibližně méně než jednu třetinu a zbytek
přístrojové vybavení.
Kolik bude mít pracoviště stálých zaměstnanců?
Podle počtu řešených úkolů se bude počet zaměstnanců pohybovat kolem 35.
Počítáte s přijetím nových zaměstnanců a jakých profesí?
Přijmeme asi dvě desítky nových pracovníků s velmi rozmanitou skladbou odborností, většinou však velmi specializovaných.
Konkurzy na nové pozice budou pravidelně vyhlašovány na webu Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR: www.
itam.cas.cz nebo www.arcchip.cz.
Podívají se do Centra někdy obyvatelé
Telče?
Jakmile bude na jaře 2012 trochu lepší počasí, uspořádáme Den otevřených
dveří.
/z/

Foto: Ilona Jeníčková
sprchové hlavice pro simulaci deště a silné
lampy pro modelování ohřevu slunečním
zářením. Sprchové hlavice nejsou samozřejmě stejné jako ty, které máme doma v
koupelně, protože musí umět modelovat velikost dešťové kapky v široké škále hodnot
i intenzitu deště. Stejně tak speciální jsou i
„sluneční“ lampy.
Kolísání teplot zajišťuje mohutný výměník
tepla, který je postaven do cesty proudu vzduchu a způsobuje jeho ohřívání nebo chlazení.
Vypadá jako automobilový chladič.
Opět. Praktické využití?
Vlivy námrazy, dešťů a vlhkosti na stavby
a konstrukce a také třeba na umělecká díla.
Budeme zde schopni také posuzovat účinnost ochranných povlaků a nátěrů a odhadovat jejich pravděpodobnou životnost.
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Nezaměstnanost
říjen

Město Telč
ČR
Oblast Telč
Okres Jihlava
Kraj Vysočina

9,0
7,9
8,7
7,3
8,1
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Betlém manželů Vostrých patří k Telči již 130 roků
Mechanický betlém manželů Vostrých
v telčském muzeu pochází z nedalekých
Počátek. Prozrazuje to model tamního
kostela, který je jeho součástí. Už 130
roků ale betlém patří k Telči!
Knihař a nakladatel Jan Alois Vostrý jej
začal stavět v 70. letech 19. století. V roce
1882 se manželé Vostří přestěhovali do
Telče, do domu čp. 121 v Palackého ulici,
kde betlém dále doplňovali a zdokonalovali. V době vánoční, ale spíš již i v době
adventu, oznamovala svítící betlémská
hvězda nad vchodem do jejich domu, že je

Jan Alois Vostrý s manželkou Antonií.
možné betlém za 1 krejcar zhlédnout. Od
té doby se stal neodmyslitelnou součástí
Vánoc v Telči pro několik generací.
Půvabné dílo zachycuje vedle obvyklé
betlémské kompozice s paláci a městem
také dnes již zapomenutá řemesla a činnosti - např. hamr, brusiče nožů, vodní a
větrný mlýn a řadu dalších. To jej s odstupem času dělá stále cennějším. Koncem 90. let 19. století byl betlém opraven
a doplněn o některé ﬁgurky nástupcem J.
A. Vostrého knihařem Heimerlem.
Knihařské řemeslo, povolání J. A. Vostrého,
samozřejmě
ovlivnilo i
stavbu jeho
betlému.
Převažujícím materiálem je v
něm papír.
Jde tak o
unikát, protože většina
ﬁgurek je
zhotovena z
kašírovanéKancionál, který v roce 1883 ho papíru.
Do muzea
vydal v Telči J. A. Vostrý.
byl betlém
zakoupen v roce 1908, kde byl poměrně
dlouhou dobu jen uložen. Teprve v roce
1916 byl postaven truhlářem Josefem Hospodkou, jeho synem a tehdejším kustodem
muzea, Janem Tirayem. Při této instalaci
žákyně měšťanské školy, které byl J. Tiray

Dům čp. 121 v Palackého ulici. Zde viděli naši předci poprvé betlém Vostrých.
Betlém má 89 ﬁgur, 41 zvířat a 29 staveb.
Ty jsou jak ze dřeva, tak z papíru. Základna betlému je 550 x 155 cm. Tím se
telčský betlém řadí mezi velké betlémy.
ředitelem, nově omalovaly pozadí betlému. Betlém se pak na téměř 50 let stal
součástí muzejní expozice v přízemí bývalé jezuitské koleje. Po zrušení muzea
ve zmíněných prostorách v roce 1963
trvalo šest roků, než byl betlém znovu
postaven v Justičním sále zámku. Octl
se tak mimo muzejní expozici. Betlém
se dočkal ještě jednoho stěhování. V
roce 1987 byl přemístěn do nových prostor muzea v prvním patře jižního křídla

památky se tak postupem let zhoršoval, až
byl odborníky označen za havarijní.
Po složitých jednáních a několika odkladech bylo konečně v roce 2008 rozhodnuto o jeho generelním restaurování.
Na podzim byl pak betlém rozebrán a
převezen do restaurátorské dílny Kamila
Andrese v Třebechovicích pod Orebem.
Zde se mu dostalo maximální odborné
péče od vyhlášeného odborníka. Letos v
říjnu se betlém vrátil do Telče a byl panem Andresem znovu postaven. Stal se
tak opět, doufám na řadu desetiletí, nedílnou součástí stálé expozice muzea.
Betlém dostal při restaurování novou samonosnou konstrukci a elektroinstalaci s
odpovídajícím moderním elektromotorem.
Ten byl instalován na nehořlavou a nevodivou podložku dle příslušných norem.
Byla rekonstruována historická mechanika
podle autorova záměru. Podle dobových
fotograﬁí byla scéna doplněna o původní
kolotoč. Všechny díly betlému byly chemicky ošetřeny a byly doplněny chybějící
části ﬁgur včetně pozadí betlému.
Nejen pro obyvatele Telče bylo řadu let
tradicí o Vánocích navštívit muzeum s
jeho hlavní atrakcí, mechanickým betlé-

Listopad 2011. Kamil Andres staví v muzeu betlém.
zámku. Přes politickou nepřízeň byl betlém instalován Stanislavem Bartoněm,
příznivcem muzea a amatérským nadšencem. Jeho zásluhou pak betlém fungoval řadu let.
Stoletý provoz samozřejmě udělal s jeho
mechanikou své. Určitě mu také neprospělo zmíněné stěhování a přechod z ručního
pohonu na elektrický. Stav této unikátní
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mem pana Vostrého. Doufám, že po tříleté odmlce tomu tak bude i nadále.
Betlém bude poprvé zpřístupněn o Vánocích od 25. do 31. prosince každý den
od 10 do 15 hodin.
Helena Grycová Benešová

Městské muzeum
v areálu Státního zámku Telč

Dotazník Kamila
Andrese

Vyučil se několika řemeslům. Zájem o
historii a manuální zručnost ho přivedly
k opravě prvního betlému. Postupem
času se restaurování betlémů
začal věnovat
profesionálně.
Po třech letech
práce dokončil
v říjnu letošního
roku generelní
re k o n s t r u k c i
telčského mechanického betlému manželů Vostrých pro zdejší muzeum. Dotazník TL vyplnil Kamil Andres z
Třebechovic pod Orebem.
Jak se člověk stane „certiﬁkovaným“
restaurátorem mechanických betlémů?
Jednoduše. Musí umět více řemesel, být
trpělivý a narodit se na správném místě.
Ta třetí podmínka je dost zvláštní.
Kdepak. Ve stodole u sousedů, kde jsem
prožil dětství, vznikal od roku 1852
světoznámý Třebechovický betlém. Jen
jsem chtěl říci, že je to také dar shůry.
Kolik je v Česku certiﬁkovaných restaurátorů mechanických betlémů?
Pokud vím tak jeden. Jmenuje se Kamil
Andres.
Jak se taková licence dá získat?
Na základě prokázané dlouholeté praxe,
kladných referencí a po splnění předepsané kvaliﬁkace je možné zažádat o ní
Ministerstvo kultury. Žádost vyhodnotí
komise a vydá rozhodnutí. Nebylo to
snadné, podařilo se na druhý pokus.
Počet velkých betlémů, které prošly
Vašima rukama?
Více jak deset.
Není to málo?
Ne. Generelní restaurování betlému velikosti telčského trvá 2 až 3 roky.
Betlém, z jehož restaurování jste měl
největší radost?
Samozřejmě Třebechovický betlém.
A strach?
Platí předchozí odpověď.
Nejstarší betlém, který jste restauroval?
Většina mnou restaurovaných mechanických betlémů pochází z 19. století.
Máte vlastní betlém?
Ano. Sám jsem si ho vyřezal.
Je pohyblivý?
Je.
Co Vás při restaurování telčského betlému nejvíce překvapilo?
Počet hřebíků, kterým ho předchozí
„opraváři“ vylepšili.

Předvánoční čas trávíte stavbou betlému, nebo pečením cukroví?
Prací na dokončení slíbených zakázek.
Jaké vánoční cukroví má rád K.A.?
Čabajku.
Jakou koledu poslouchá u betlému
K.A.?
Narodil se Kristus Pán.
Oblíbený spisovatel?
Je jich více. Rád čtu starou technickou
literaturu.
Kniha, nebo televize?
Televize ne.
Na co se zeptáte TL?
Myslíte si, že občané Telče vědí, jaký mají
poklad v betlému manželů Vostrých?
TL:
To poznáme o letošních Vánocích podle
počtu návštěvníků muzea.
J. Tiray v roce 1909 měl pravdu!
„Přibyla skutečná atrakce muzea,
zvláště pro malé návštěvníky, děti. Náš
„lidový betlém“. Koupili jsme vše za
nepatrný peníz 20 zl.“

Vyznání městu
O nové knize Jiřího Jabulky jsme již
přinesli zasvěcenou recenzi Michala
Stehlíka. Na soubor autorových fotograﬁckých pohledů na jeho rodné město, které doprovází známé i méně známé
texty o Telči Karla Čapka, Vincence
Furcha, Otokara Březiny, Františka
Kožíka, Egona Bondyho, Ivana M. Jirouse a řady dalších, by se daly napsat
další pochvalné recenze. My si to usnadňujeme a se svolením autora zařazujeme
ukázku z této pozoruhodné knihy. Málo známý pohled na jeden z telčských
mostů a věž sv. Ducha doprovází báseň
Ivana Martina Jirouse.

Literární pokladnice
a Jiří Jabulka
Ivan Martin Jirous

O kolo Panny Marie

V závějích bílé hostie.
Je to tak správně, jak to je.
Od božích muk jde vůně sena,
na vodě plave bílá pěna,

pod vodou bílá břicha ryb.
Zbav nás,, ó Pane,, našich chyb.
trápení.
Ukonči naše trápení
Od božích muk jde vvůně sena,
zavadlé voní lupení.

Anketa TL

kosám na ostří.
Třpytí se slunce kos
řasách vás tří.
Třpytí se slzy na řa
nenechá v starosti,
Pán Bůh nás nenech
nenechá věčně plakat.
Pán Bůh nás nenech
Starosty
Nad sochou svaté St
rozkvétá bíle akát.

Jak jsme viděli betlém?

Na počátku listopadu jsme se obrátili na
čtenáře a příznivce TL s prosbou o odpověď na otázku Co se vám vybaví, když
se řekne telčský betlém? Musíme přiznat, že nás potěšil počet odpovědí, které
potvrdily, že betlém manželů Vostrých
patří v Telči nezastupitelně k atmosféře
Vánoc. Shodně odpovídali jak ti, kteří
betlém poprvé uviděli ve třicátých letech
minulého století, tak nejmladší generace.
Určitě stejně by odpovídaly i generace,
které již nejsou mezi námi. Kterou odpověď vybrat, jak tu příliš dlouhou zkrátit?
Nakonec jsme vybrali jen jednu. „Patří
k mým dětským Vánocům od roku 1938.
Poprvé jsem se trochu bála v temném suterénu měšťanky, kde betlém o Vánocích
ožíval, pak jsem však každý rok znovu
žasla nad jeho pohyblivými ﬁgurkami.
Maria kolébala v jesličkách Ježíška, kováři kovali na kovadlině, dřevaři svorně
tahali pilu, stráže na věži pochodovaly a
z pumpy vytékala třpytivá skleněná spirála vody. S časem utrpělo jeho kouzlo,
letos se však představí v nové kráse. Přeji mu mnoho rozzářených dětských očí,“
napsala naše čtenářka Olga Ondrková.
Více než dvě desítky vašich odpovědí
ale nezapadnou. Ocitnou se v muzejní
dokumentaci betlému ve složce Betlém
na počátku 21. století. Věříme, že to
bude zajímavý dokument pro generaci,
která bude obdivovat betlém v příštím,
22. století. Za všechny odpovědi takto
děkujeme.
/z/
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Ivan Martin Jirous
Okolo Panny Marie
V závějích bílé hostie.
Je to tak správně, jak to je.
Od božích muk jde vůně sena,
na vodě plave bílá pěna,
pod vodou bílá břicha ryb.
Zbav nás, ó Pane, našich chyb.
Ukonči naše trápení.
Od božích muk jde vůně sena,
zavadlé voní lupení.
Třpytí se slunce kosám na ostří.
Třpytí se slzy na řasách vás tří.
Pán Bůh nás nenechá v starosti,
Pán Bůh nás nenechá věčně plakat.
Nad sochou svaté Starosty
rozkvétá bíle akát.

Ivan Martin Jirous
*23. 9. 1944
+9. 11. 2011

mikroregion
telčsko
●
mikroregion
telčsko
TL12/2011
List MAS Telčsko
Dnes představujeme: Řásná

Řásná je Squaw Valley mikroregionu

Řásná je krásná. Reklamní slogan se ve spojení s další obcí,
kterou v TL představujeme, přímo nabízí. Na rozdíl od řady
těch komerčních je pravdivý. Na druhé straně vybírat mezi obcemi telčského mikroregionu podle krásy by byl oříšek. Nechtěl
bych být v porotě takové soutěže.
Řásné ale jeden primát bezesporu patří. Na „letní byt“ se sem jezdilo
dávno před tím, než slova dovolená a agroturistika trvale zakotvily
v běžném hovorovém slovníku. Výjimečnost Řásné v oblasti turismu potvrzují i slova dlouholetého starosty Miroslava Tomíška: „V
pěti penzionech v obci je více než 100 lůžek a 150 jich najdeme v
kempech u Velkopařezitého rybníka. Další lůžka nabízí majitelé
První zmínka o obci Nadmoř. výška Počet obyvatel
Řásná
1385
621 m n. m.
203
některých usedlostí a k tomu máme v katastru obce ještě 30 chat!“
Věhlas Řásné započal již v období mezi dvěma světovými válkami
s rozmachem automobilismu, turistiky a zmíněných „letních bytů“.
Kdo a kolik jich lidé v Řásné prožili, nikdo nespočítá. Trávily je zde
osobnosti i zcela neznámí lidé. V Řásné odpočívali a čerpali sílu
pro své další povinnosti. Někdy to ale bylo jinak. Jaroslav Mezník
a Karel Tomeš byli na konci třicátých let významní a vážení politici. První byl moravským zemským prezidentem, druhý dlouholetým primátorem Brna. Řásnou a krajinu pod Javořicí považovali
za ideální nejen pro odpočinek, ale po okupaci v roce 1939 také za
vhodné místo pro své konspirativní schůzky v začínajícím odboji.
Nepovedlo se. Oba byli zatčeni gestapem a za války zahynuli. I tak
v minulém století mohl skončit pobyt na „letním bytě“.
Zastupitelstvo obce: Miroslav Tomíšek, Josef Křepela, Ilona
Bořánková, Jana Čermáková, Zdeněk Dušek, Lucie Hadravová, Milan Kovář, Petr Procházka, MUDr. Jan Řičánek.
Se starostou Miroslavem Tomíškem
se ale vracíme k Řásné současnosti.
Vypočítává: „Máme obecní vodovod,
kanalizaci. Od roku 2001 je Řásná
plynoﬁkovaná. Průběžně opravujeme
budovu bývalé školy. Sídlí zde obecní
úřad, knihovna, koná se zde řada kulturních a společenských akcí. Stavba
moderního vzhledu pochází z roku
1934. Byl bych rád, kdyby se pro ni
vžil název Obecní dům.“ Sami na starostu prozradíme, že obec, kterou od roku 1998 vede, mimořádně dbá na úpravu veřejných prostranství. Na jejich údržbu,
hlavně sečení trávy, zaměstnává dva sezónní pracovníky. Starosta Tomíšek také považuje za samozřejmé, že se obec stará
V roce 1829 byl u Míchovy skály v katastru Řásné zastřelen
poslední vlk v regionu.
Jan Tiray, Vlastivěda moravská
o kapli sv. Cyrila a Metoděje na návsi. V poslední době prošla velkou
proměnou. Má opravenou střechu, novou fasádu a upravené venkovní
prostranství. „Naši předci ji postavili v roce 1885. Bylo by ostudou,
kdybychom se o ni nestarali. Opravy přišly asi na 1 mil. Kč,“ říká
rozhodně starosta. Obec také v poslední dekádě připravila 22 nových
stavebních parcel, a tak podle starosty počítá i s mírným nárůstem
obyvatel. Zajímavé jsou i její další plány. Překvapí, že na prvním
místě mají nyní řásenští protipovodňová opatření. Přitom je Řásná
jednou z nejvýše položených obcí v mikroregionu. „K tomuto kroku
nás přinutily přívalové deště, které se v poslední době pravidelně objevují. Z koryta potoka, který je vlastně umělým vodním dílem z dob

Zachariáše z Hradce, dochází k zaplavování sklepů a přízemí níže položených nemovitostí. Chceme tomu předejít,“ plánuje starosta. Obec
připravuje rekonstrukci chodníků a počítá s tím, že by při ní uložila do
země i veškeré nadzemní vedení. Velkou výhledovou investicí bude
také výstavba biologického rybníku, do kterého by ústila obecní kanalizace. Poslední záměr Řásné jsme v rozhovoru se starostou Tomíškem
probrali v samém závěru rozhovoru. Na rozdíl od níže položených

Kaple sv. Cyrila a Metoděje je ve vzorném stavu.
Řásná patřila původně k panství hradu Štamberku. Poprvé se
připomíná v roce 1385 a od počátku 15. století je její historie
bez přerušení spojena s Telčí. Farností patří do Mrákotína.
obcí je Řásná středem zájmu turistů i v zimě. Pokud se vydaří
sněhové podmínky, je hlavním zimním střediskem mikroregionu,
takovým malým Squaw Valley. (Zimní středisko v americké Kalifornii. Nejmenší obec, která kdy hostila olympijské hry /1960/).
Zdejší běžecké trasy jsou odborníky hodnoceny jako velmi kvalitní a vhodné pro široké spektrum lyžařů. Aby Řásná mohla být
skutečně tím, co jsme uvedli v nadpisu, chybí jí jediné. Sjezdovka
s vlekem a se sněhovými děly. To pro případ, kdy stávkuje počasí. „Studii sjezdovky s vlekem mám v zásuvce svého pracovního
stolu,“ překvapí starosta Tomíšek klidným hlasem a hned dodává,
„při nejbližší změně územního plánu ji tam musíme zařadit. Pokud

Velký Pařezitý rybník a Řásná patří k sobě.
se obec chce trvale orientovat na celoroční turistický ruch, tak její
výstavbu vidím v budoucnosti jako nezbytnou.“ Na tradiční dotazy
pak má Miroslav Tomíšek následující odpovědi. Chválí a těší ho
aktivity sportovců a hasičů. Podílí se především na akcích, které
k Řásné logicky patří - Běžec Vysočiny, volejbalové a nohejbalové turnaje, lyžařské závody. Co by si přál? „Aby Řásná byla ještě
krásnější a lidé se zde cítili dobře, neodcházeli do měst a naopak se
sem vraceli.“
/z/
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Představujeme projekty MAS Mikroregionu Telčsko

Obecní úřad v Řásné má nová okna

Mikroregionální střípky
Dyjice

10. 12. 20:00 Kulturní dům
Vánoční besídka, na které vystoupí hudební skupina LAJKY a MONTY…tlustý pán (s kytarou), který již potřetí uzavře koncertní rok v Dyjici.
Odpoledne je připravena výtvarná dílna.

Nevcehle

2. 12. společné „čertování“ v MŠ v Nevcehli

Urbanov

Foto: Petra Karásková
V 1. výzvě roku 2010 byla mezi úspěšnými žadateli i obec Řásná s projektem „Obnova budovy Obecního úřadu v Řásné“, který je již zrealizovaný.
Výdaje projektu činily 422 579 Kč, z toho byla přiznaná dotace 316 934 Kč.
Objekt je využíván jak pro potřeby obecního úřadu a jednání zastupitelstva obce, tak i pro
další aktivity. Jsou zde prostory pro setkávání občanů a pořádání kulturněspolečenských
akcí, které jsou velmi důležité pro udržování místních tradic. Nachází se zde též knihovna a další prostory pro volnočasové aktivity občanů. V rámci projektu došlo k výměně
oken, která již byla v havarijním stavu, čímž docházelo k velkým energetickým ztrátám
a zároveň se zvyšovaly provozní náklady objektu. Současně byla také modernizována
podlaha ve společenské místnosti. Realizací projektu došlo nejen k úspoře energie, ale i
ke zlepšení celkového vzhledu budovy.
Ing. Petra Karásková, projektový manažer

Bílou stopou

5.12. čerti v ZŠ Urbanov
15.12. zpívání koled u betléma ve škole s
MŠ Nevcehle. Začátek v 16 hodin.
21.12. 16 hod. Obecní úřad
Vánoční trhy, po nichž vystoupí žáci ZŠ
s divadelním vystoupením.
Na závěr se budou zpívat koledy u živého betlému.

Sedlejov

31. 12. se již počtvrté bude konat Silvestrovský výšlap na Homolku, který pořádá Obecní úřad Sedlejov. Pro všechny
účastníky, kteří dosáhnou vrcholu, je od
13.30 do 16 hod. připraveno občerstvení.
Trasu si každý zvolí sám (jsou přibližně
3), z toho je nejdelší západní stěnou. Prvního ročníku se zúčastnilo cca 100 lidí,
následujících dvou vždy 150.

Řásná, Mrákotín, Javořice

V Řásné se setkáte i s dalším projektem MAS, tentokrát z programu LEADER ČR
2007 „Mikroregionem Telčsko na kole, na koni i na lyžích“. Jeho součástí bylo zakoupení sněžného skútru na údržbu běžkařských tratí. Žadatelem byl Mikroregion
Telčsko, který koupi skútru již dlouhodobě plánoval, nemá ale možnost ho sám provozovat. Toho se ujal podnikatel Roman Kadlec, majitel penzionu U Kolářů. Skútr má v
pronájmu a na vlastní náklady zajišťuje údržbu běžkařských stop.
Spolupráce metodou LEADER - partneři z veřejného a podnikatelského sektoru společně realizují projekty, pro které sami nemají vhodné podmínky.
Původně nasmlouvaných 30 km se během čtyř let rozrostlo a propojilo s okolními trasami, takže dnes mají lyžaři k dispozici 130 km souvislých stop od Studené přes Telč,
Řásnou, Javořici, Roštejn a Třešť až do Batelova. Podrobné informace, mapy a v zimě
i sněhové zpravodajství a stav stop najdete na www.bezky-telcsko.cz Eva Skálová
Pozvánka do dačického muzea

„Šťastný nový rok“

Novoročenky Michaela Floriana

Vánoční výstava věnovaná 100. výročí narození staroříšského graﬁka

Slavnostní zahájení v neděli 4. prosince ve 14 hodin v prostorách Městského muzea
a galerie v Dačicích (nový zámek). Výstava potrvá do 6. ledna 2012
úterý-pátek 9-12, 13-16 hod.
neděle a svátek 26. 12. 13-16 hod.
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31. 12. Silvestrovský výstup na Javořici. Jsou naplánovány tři trasy: hlavní
trasa Studená – Javořice a zpět (15 km),
Řásná – Javořice a zpět (cca 15 km),
Mrákotín – Javořice a zpět (cca 10 km).
Startovné (na vrcholu Javořice) 10 Kč
za Studenský knoﬂík, 20 Kč dobrovolný příspěvek na akci Novoroční čtyřlístek na podporu aktivit handicapovaných
spoluobčanů.
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Pro informace a objednávku
pošlete SMS s Vaším jménem a adresou
na telefon: 777 213 784
a my Vás budeme kontaktovat.

Linka M-SOFT ProFi 12
*č
K
Cena/měsíc:

1
9
3
488 Kč vč. DPH

Rychlost:

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení
k internetu

DPH
vč.

12 Mbit/s

- Měření dostupnosti technologie a signálu
zdarma

- odchozí rychlost 2 Mb/s
cena 488 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

- Maximální agregace 1:5

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Rychlost:

Získejte
aktivaci ZDARMA

8 Mbit/s

3

3 vč. DPH
3913Kč

- odchozí rychlost 1 Mb/s

při předplatném na 1 rok

cena 391 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

- 600 vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost:

Cena/měsíc:

4 Mbit/s

291 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost:

Cena/měsíc:

2 Mbit/s

199 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 512 kb/s

Jaromír Pavlíček
internet consulting
tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz

www.m-soft.cz

*
Kč
Cena/měsíc:

* akční cena při smlouvě na dobu určitou
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DPH
vč.

INTERNET

Linka M-SOFT ProFi 8

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

PRO DOMÁCNOSTI

- Linky bez datového limitu a FUP

JAN RÁSOCHA

Zahradní 238, 378 56 Studená, tel. 606 88 90 97
www.rasocha.cz

MALBY – NÁTRY – REKLAMNÍ NÁPISY
malby interiéru i exteriéru
nátry všech stavebních konstrukcí
restaurování památek, pozlacovaství
autodoprava do 1,7 tuny
reklamní nápisy (velkoplošné na fasády, nápisy z fólií
na dopravní prostedky, výlohy prodejen, transparenty …)

MIROSLAV BRYCHTA

Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky
renovace kuchyňských linek
mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených
matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky.
Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou pod vedením lektorky malířky a výtvarnice
Aleny Málkové. Za dva dny budete umět nakreslit portrét. Cena 1 800 Kč.
Tel. 776 560 229, www.obrazynazakazku.estranky.cz
• Nabízíme pronájem samostatného pokoje v RD v Telči, vlastní koupelna a WC, kuchyňka
společ. Cena 4 000 Kč vč. inkasa. Tel. 775 219 361.
• Pronajmu byt v Telči, ul. U Háje, 1+kk, 40 m2, cihlová novostavba, cena 2.500,- Kč plus
poplatky. Tel: 607 500 447.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, akcie,
celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Nové kurzy začínáme každé první pondělí
v měsíci v 15,30 hod. na učebně Autoškoly na Myslibořské ulici v Telči.
Informace na tel. 607 185 517.
• Hledám pronájem obchodu v centru města Telč. Tel.: 720 138 121.
• Hledáme kreativní švadlenu do prostor svatebního studia v Telči. Životopis + foto zasílejte
prosím na info@svatebnistudio.net
• Výkup kůží 30 Kč každou poslední a druhou neděli v měsíci na autobusovém nádraží v 9
až 9.30. Tel. 777 010 893.
• Nabízíme k pronájmu kancelář – 18 m2 s příslušenstvím – budova Autoškoly Nosek, Telč,
Furchova 373. Tel. 603 236 669, 604 206 267.
• Garáž k dlouhodobému pronájmu nabízíme od prosince 2011 – Telč Markova humna.
Tel. 604 206 267, 603 236 669.

TL 12/2011 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ: 00286745.
Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I.
Jeníčková,
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Oldřich Houdek tiskárna 11-105
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Hledá se dtské odrážedlo First Bike!

Odmním informaci
vedoucí k nalezení
odcizeného dtského
odrážedla šedé barvy
s erveným sedátkem
a ídítky, erným
košíkem na ídítkách
a zvonekem s klaunem. Bylo odcizeno v sobotu
12. listopadu na zimním stadionu v Teli.
Renata Šimánková, tel. 777 170 654
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Představujeme kroužky DDM Našli se v Telči.
V letošním školním roce byl nově otevřen logopedický kroužek. Děti se v něm seznamují se správnou artikulací a výslovností. Jednotlivé hlásky společně procvičují
formou her, pracovních listů, dechových cvičení, při kterých jim pomáhají zobcové
ﬂétny. Kroužek, vzhledem ke své pravidelnosti, vhodně doplňuje práci klinického
logopeda, rodičům šetří čas a pomáhá v nápravě výslovnosti jejich dětí. Kroužek vede
logopedická asistentka Mgr. Jarmila Janovská.

Nehledáte je?

Kříženec starý asi 1,5 roku. V útulku je
od 25. srpna. Jedná se o velmi hravého a
živého psa, který se našel U Štěpnického
rybníka.

Kříženec Stafordšírského teriéra starý
asi 3 roky s dobrým zdravotním stavem.
V útulku je od 10. srpna 2011.

Foto: Jarmila Janovská

Páteční dílny v DDM pro dospělé

16. 12. od 16 hod. adventní věnce – 100 Kč
27. 1. 2012 od 16 hod. keramická váza (1. část) – 150 Kč
24. 2. 2012 od 16 hod. keramická váza - glazování (2. část)
Cena je vždy včetně materiálu. Doba trvání cca 2-3 hodiny.

Počet účastníků je omezen, možno nahlásit účast předem v kanceláři DDM.

Kříženec stáří cca 12 let s dobrým zdravotním stavem. Je hodný k lidem, nemá
rád ostatní psy.

Téma: Fasáda „Lanneráku“

Více informací poskytne:

Útulek pro opuštěné psy

Ligy na ochranu zvířat ČR Třebíč
areál bývalého Školního statku nad
bazilikou sv. Prokopa

Více čtěte na straně 6.

Foto: Lucie Herbricková
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Tel.: 568 824 241, 733 764 510
www.utulek-trebic.cz

Pijmte
pozvání
starostymsta
mstaTele
TeleRomana
Romana Fabeše,
Pijmte
pozvání
starosty
Fabeše,
pana
Zachariáše
z
Hradce
a
Kateiny
z
Valdštejna na
pana Zachariáše z Hradce a Kateiny z Valdštejna
na

X. X.
Ples
msta
Telsko
Ples
mstaTele
TeleaaMikroregionu
Mikroregionu Telsko
v pátek
27.27.
ledna
2012
Teli
v pátek
ledna
2012veve20
20hodin
hodinvv sokolovn
sokolovn vvTeli
Hraje Marathon Live Band
Hraje
Marathon
Live
Band
pedtanení akrobatický
rokenrol
Rock
and
Roll club Elvis Jihlava

pedtanení akrobatický rokenrol Rock and Roll club Elvis Jihlava

Vstupné 100 K. Nekuácký ples. Bohatá tombola zajištna.
Pedprodej
vstupenek
v Informaním
stedisku
úadu v Teli,
Vstupné
100 K.
Nekuácký ples.
BohatáMstského
tombola zajištna.
tel. 567 112 407-8, info@telc-etc.cz

Pedprodej vstupenek v Informaním stedisku Mstského úadu v Teli,
tel. 567 112 407-8, info@telc-etc.cz

9/11

767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

PLOVOUCÍ PODLAHY
POKLÁDKA LAMINÁTOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A KORKOVÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH
POKLÁDKA A PRODEJ PVC A KOBERCŮ
RENOVACE ROZESCHLÝCH NEBO POVRCHOVĚ POŠKOZENÝCH
DŘEVĚNÝCH A PARKETOVÝCH PODLAH
�

NA VYBRANÉ DRUHY KOBERCŮ, PVC A LAMINÁTOVÝCH PODLAH SLEVA AŽ 30%
MODERNÍ TRENDY PODLAH
��extra dlouhá, široká prkna s drážkami
��proužky - inline, mozaiky
��postaršené podlahy - prkna
��vinylové podlahy

�
�
�
�

� Záruka 3 - 5 let, doprava zdarma

ŽALUZIE
� SPECIÁLNĚ UPRAVENÉ

�

ŽALUZIE PRO PLASTOVÁ
A EURO OKNA
�� GARÁŽOVÁ VRATA
�� VENKOVNÍ ROLETY
PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
� TEXTILNÍ ROLETY, MARKÝZY
�� KOŽENKOVÉ, PLASTOVÉ
SHRNOVACÍ DVEŘE A STĚNY

�

DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYNÍ - vč. návrhu a elektrospotřebičů
MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - DESIGNOVÉ, STANDARDNÍ A SKLENĚNÉ
- široká nabídka lakovaných, dýhovaných povrchů, skel i kování

Na požádání provádíme bezplatné a nezávazné nabídky u zákazníka

�

TAPETY
�
�

�















 
 






lepení, prodej tapet všeho druhu

klasické, vzorované, s reliéfem,
moderní, dětské motivy
velké množství ilustračních fotografií
interiérů, které pomohou při výběru

Miloš Novotný, Dlouhá 455/V, Dačice tel.: 384 423 043, 602 372 931
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Za jazykovou
stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

Nové knihy
městské knihovny

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli
otevřít bez zklamání.
Jiří Orten

Beletrie

Dousková: Darda; Fulghum: Drž mě
pevně, miluj mě zlehka; Denemarková:
Kobold; Svěrák: Nové povídky; Picoult:
Nejsem jako vy; Pratchett: Obléknu si
půlnoc; Follett: Pád titánů; Váňová: Pavouk v síti; Eco: Pražský hřbitov; Jordan: Ranhojička; Smith: Šelma; Corbi:
Vzpomínky na Austrálii; Wood: Zlatá
země; Cornwell: Sharpův hněv; Vondruška: Přemyslovská epopej I

Naučná

Vondrušková: Jařmo, parkán, trdlice
aneb Výkladový slovník historických
pojmů, které upadají v zapomnění; Mikroekonomie; Kiedroňová: Něžná náruč
rodičů; Toulavá kamera 13; Taraba: Rádce nájemníka bytu; Kutálková: Jak připravit dítě do 1. třídy

Dětská

Stead: Až včera dorazíš; Kratochvíl:
Bouráci; Bryant: Dívky v sedlech. Divoký kůň; Válková: Pozdvižení v Pompejích; Pospíšilová: Proč už kocour nemlsá;
Melounová: Strašidýlko Josífek; Geisler:
Vanda-Šíleně slavná!; Wilson: Zlaté srdce Tracy Beakerové; Fascinující pokusy
pro každý den; Hämmerle: Místo, které
znám. Nemocnice
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

TL plné přání

Blíží se Vánoce a nový rok. Většina příspěvků, které jsme obdrželi, tak končila
podobně. Přáním klidných Vánoc a všeho dobrého v novém roce. Přálo vedení
města, sportovci, knihovnice, hasiči,
policisté, děti ze škol, spolky a samozřejmě i redakce TL ... Určitě jsme na
někoho zapomněli a určitě další přání
ještě přijdou po uzávěrce. Některá byla
krátká, jiná delší. Spočítali jsme, že přání
by zabrala více než jednu stranu TL. To
je důvod, proč je v TL nenajdete. Děkujeme za pochopení (byli jsme tak přísní,
že jsme vypustili i přání starosty města)
a společně si přejme pohodu a vše dobré nejen o Vánocích ale v celém příštím
roce. V Telči k tomu může přispět každý
z nás.
/z/

Kdo je doma v zookoutku

Opeření obyvatelé II

Pokračujeme v představování obyvatel
záchranné stanice volně žijících zvířat
pana Pavla Dvořáka.
V minulém čísle jsme si představili opeřence z našeho zookoutku spíše užitkového
charakteru. Nyní si představíme dravé ptáky z volné přírody, které pro jejich zranění nebylo možné vypustit zpět do přírody.
Dravci ve volné přírodě fungují jako zdravotní policie, loví nemocné nebo poraněné
živočichy a sbírají též uhynulá zvířata.
Při jejich aktivitách v přírodě se stane, že
pták zaujatý lovem přehlédne překážku a
nárazem si způsobí zranění. S tímto han-

Vánoční tvůrčí dílna
v knihovně

Vánoční dárek pro rodiče, sourozence,
kamarády nebo prarodiče budeme vyrábět 7. prosince od 13 do 16 hodin v dětském oddělení Městské knihovny Telč.
Prosíme všechny zájemce, aby svoji účast
potvrdili do 5. prosince v knihovně.
Andrea Fajtová, Lenka Zamazalová

Knihovna o Vánocích
čtvrtek 22. 12.
9-11, 13-17 hod.
zavřeno 23. 12. - 30.12.
otevřeno v pondělí 2. 1. 13-16 hod.

M�sto Tel�

nám�stí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Tel�

vyhlašuje v souladu se zák. �. 128/00 Sb. o obcích v platném zn�ní zám�r m�sta

prodat �ást pozemku parc. �. 7316/32 o vým��e cca 9000 m2,

která je podle platného územního plánu sou�ástí zastavitelné plochy smíšené
obytné. Pro daný pozemek je vypracována a schválena územní studie „Pila
Na Sádkách“, která byla vložená do systému evidence územn�plánovací
�innosti (2010). Územní studie (textová i grafická �ást) je k nahlédnutí na
internetových stránkách www.telc-etc.cz (M�stský ú�ad/Odbor rozvoje a
územního plánování)

Stanovená minimální cena je 500,- K�/m2

Písemné nabídky v uzav�ených obálkách s ozna�ením
„NEOTVÍRAT – PRODEJ POZEMKU P.�. 7316/32“
zasílejte na adresu:
M�stský ú�ad Tel�, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Tel�.
Lh�ta pro podání nabídek je do 7. prosince 2011 do 12 hodin na
podateln� M�stského ú�adu Tel�.
Bližší informace jsou uvedeny na ú�ední desce (http://www.telcetc.cz/telc/store/uredni_deska/1729.pdf) nebo je obdržíte na finan�ním
odboru M�Ú Tel� u Ing. Lenky Kom�rkové (tel. 567 112 451).

- 17 -

Včelojed lesní.
dicapem pták ve volné přírodě nemá šanci
obstát. Pokud má štěstí, někdo ho nalezne
a nález nám oznámí, ptáka odchytíme a ve
spolupráci s veterinárním lékařem rozhodneme o dalším postupu léčby. V případě, že
vše probíhá ideálním způsobem, je možné dravce vypustit zpět do volné přírody,
úspěšnost zotavení bývá asi 50% z přijatých
ptáků. Stává se, že někteří sice přežijí, ale
jejich postižení je trvalé a nedovoluje jim
navrátit se zpět do volné přírody. Tito ptáci
pak zůstávají v péči naší záchranné stanice.
Zde mají dostatek potravy a bezpečí.
Momentálně u nás žijí: káně lesní (9 kusů),
káně rousná (1), poštolka obecná (3), výr
velký (2), krkavec velký (1), moták pochop
(1). Ptáci jsou v uzavřených voliérách, kde
mají možnost koupele a odpočinku. Jsou krmeni převážně kuřecím masem. Denně zkonzumují přibližně 3 kuřata běžné velikosti.
Osudy jednotlivých zvířat jsou natolik
odlišné a zajímavé, že je všechny nelze
v tomto příspěvku popsat. To bývá velmi
často tématem diskuzí s návštěvníky našeho zařízení.
Pro TL připravuje Pavel Dvořák
Kdo ze čtenářů by chtěl přispět na krmení a péči o zvířata v zookoutku, může
zaslat ﬁnanční podporu na účet OS
č.171214046/0600. Po domluvě s provozovatelem na tel. 605780737 je možné také zakoupit konkrétní druh krmiva
a přinést ho do stanice.

Vzpomínáme na 20. století
Do dnešního dílu Vzpomínáme jsme zařadili zcela mimořádný snímek. Dokazuje, že
jeho neznámý autor měl i v neveselých padesátých letech minulého století velký smysl
pro humor. Pamětníci si určitě připomenou, že v té době se všechny práce na školních
pozemcích děly podle zásad slavného Mičurina. Jinak tomu jistě nebylo ani na školní
zahradě tehdejší osmileté střední školy u zámeckého parku. Trochu s rozpaky pokládáme obvyklou otázku: Pozná na snímku někdo své pozadí? Odhadujeme, že všem
zvěčněným bude brzy 70 roků!

Zima
s Českou
inspirací
Babí
léto s �eskou
inspirací

HRADEC KRÁLOVÉ
5. 12. –HRADEC
19 hod. KRÁLOVÉ
BAROCCO
2. - 3. 9.SEMPRE
SlavnostiGIOVANE
Královny Elišky
– Vánoční koncert
M�sto již tradi�n� oslaví p�íjezd Králo
CHEBwww.slavnostikralovnyelisky.cz, ww
10. 12. – 19 hod.
Vánoční koncert AVE MARIA
CHEB divadlo v Chebu
Západočeské

10. 9. Babí
léto na Chebském hrad�
JINDŘICHŮV
HRADEC
Populární
folkový
festival se op�t v
10. - 11. 12.
AdventVondrák,
na zámkuŽalman a spol. a další
Živý betlém
na III. nádvoří, prohlídka a
www.tic.cheb.cz
prezentace kulinářského umění v Černé kuchyni, koncerty, ukázky řemesel,
JIND�ICH�V HRADEC
vánoční trhy

Zimola a Tomek

Zcela zaplněná zasedací místnost telčské
radnice, beznadějně plný kostel Jména
Ježíš. Sen řady pořadatelů kulturních,
společenských a nakonec i náboženských
akcí. V listopadu se tento sen podařilo
proměnit ve skutečnost dvěma mužům
a jejich „týmům“. Archeolog David
Zimola představil nálezy svého kolektivu nejen ve Staroměstském rybníku.
Radnice asi nikdy nezažila situaci, kdy
nestačily všechny židle, se kterými disponuje, a posluchači museli vzít zavděk
i podlahou sálu. Tak jsme byli zvědavi
na nové poznatky dávné historie Telče.
Srozumitelný a poutavý výklad Davida
Zimoly byl všem odměnou.
Karel Tomek přivedl v neděli 13. listopadu do jezuitského kostela těleso 70
zpěváků a 30 hudebníků z celé jihozápadní Moravy. Že téměř dvacet z nich
bylo z Telče, slouží ke cti hudební tradici města. Hodnotit provedení slavného
Mozartova Requiem je nad schopnosti
autora glosy. Nadšené a upřímné ovace
několika stovek posluchačů byly ale
více než výmluvné. Skvělé, skvělé...
Na závěr jen malá omluva za organizátory těm, na které se nedostalo místo k
sezení. Kdy zase nastane situace, že budou zvažovat, který sál a kostel je větší
než zasedací místnost radnice nebo kostel Jména Ježíš? Nabízí se odpověď. Až
opět přijedou Zimola a Tomek.
/z/

Počasí v říjnu

Od počátku měsíce až do 4. října bylo
jasno nebo skoro jasno a maximální teploty vystupovaly na skoro letních 24 °C.
Od 5. října přibylo oblačnosti a přidaly se
i časté srážky ve formě deště, dešťových
přeháněk a mrholení. Přitom se pochopitelně změnily i teploty. Maxima klesla
až do okolí 8 °C, ale bylo i několik dnů,
kdy ještě vystoupila několik dílků nad
10 °C. Toto deštivé období trvalo do 13.
10. a poté se obloha opět projasňovala. V
noci z 9. na 10. října se v přízemní vrstvě vzduchu objevila první teplota pod
nulou – poklesla až na – 2 °C. K ránu
se však zatáhlo a opět oteplilo. V období
od 15. do 22. 10. se vyskytovaly záporné teploty až kolem – 2 °C i ve výšce
2m nad zemí a při zemi až – 7 °C. V posledním týdnu října se často vyskytovala
celodenní nízká oblačnost nebo mlhy,
někdy provázené slabým deštěm nebo
mrholením. Uzavření oblohy oblačností
mělo za následek vzestup nočních teplot nad nulu a denní teploty vystupovaly
pouze na hodnoty 5 až 10 °C. Krásný byl
poslední říjnový den, kdy za jasného a
slunečného počasí vystoupila teplota až
na 14 °C.
Měsíc hodnotíme teplotně jako průměrný, srážkově jako slabě nadprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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23. - 25. 9. Hudební slavnosti Adama
KUTNÁ HORA
17. ro�ník, série koncert�, slavnos
15. 12. - 19 hod.
tane�ní“
Rybova„michnovské
Česká mše vánoční
www.jh.cz
V podání
pěveckých sborů ze Středočeského kraje v chrámu sv. Barbory

KUTNÁ HORA
LITOMYŠL
Prosinec
Kubíka
16.- Galerie
– 18. 9.Miroslava
Kutnohorský
varhanní
fe
Bohdan
Kopecký:
Zrození
fauna
Nultý ro�ník festivalu, doprovodný p
Výstava
ke vzpomínce na
litomyšlského prohlíd
a komentovaná
varhaná�ství“
rodáka a malíře Bohdana Kopeckého
www.guide.kh.cz
POLIČKA

19. 11. – 8. 12.
LITOMYŠL
Centrum Bohuslava Martinů
15.v -proměnách
18. 9. Festival
„Vánoce
času“Mladá Smetanov
festivalu
i sout�žslapro d�ti zá
Sou�ástí
Výstava
o tom, jak
lidé v minulosti
vili vánoční
svátky.
www.litomysl.cz

TELČ
2. 12. POLI�KA
Mikuláš
24.v –Telči
25. 9. Slavnosti lovu na hrad� S
Po setmění
přichází
Mikuláš
s čertov-tématiko
Zcela nová akce
s loveckou
skou družinou
na
náměstí
Zachariáše
z
l
19. století - šerm, truba�i, sokolníci,
Hradce a spolu s dětmi rozsvítí vánoční
www.svojanov.cz
strom a osvětlení města

TŘEBOŇ
10. 12.TEL�
�asy zv Tel�i
24.trhy
9. Svatováclavské
Vánoční
a „Vánoční troubení
věže“ Historické nám�stí Zachariáše z Hra
Tradiční
trhy se uskuteční
9 hod.cimbálov
historických
tanc�,odšermu,
Vánoční
koledy
v
podání
Malé
dechomázhausu domu �. 71
vé kapely
zazní z Radniční věže na Mawww.telc.eu
sarykově náměstí v 17.00 hod.

T�EBO�

Bližší3.
informace
a mnohem
více tipů
slavnosti
9. Houba�ské
na
výlet
naleznete
na
Bohatý „houboprogram“, který osla

www.ceskainspirace.cz
m�sta a program „T�ebo�ské hrané p
www.itrebon.cz
Mnohem více tip� na výlet naleznete

V DpS mají radost

Předčasný dar. Moc se hodí

Připomínáme si
120 roků

31. prosince 1891 se ve Velkém Dešově
(dnes Dešov) narodil Antonín Pešl. Po
maturitě (1910) na telčské reálce studoval v Praze a Vídni ﬁlologii a ﬁlozoﬁi.
Za 1. světové války stál u vzniku čsl.
legií v Itálii. Do republiky se vrátil společně s T. G. Masarykem, se kterým již
dříve spolupracoval. Stal se významným
prvorepublikovým novinářem. Převážně
působil v redakci Národního osvobození. Již v roce 1940 byl zatčen gestapem
pro účast v odboji. 22. prosince 1942 byl
popraven v Berlíně.

110 roků

Velký a velmi vítaný dar dostal na počátku listopadu telčský Domov pro seniory (Domov důchodců) od jihlavské ﬁrmy DOMKAT. Ta patří mezí přední české výrobce
zvedacích jednotek pro zdravotnický nábytek a nábytek pro zařízení sociální péče.
Jednatelé společnosti Dušan Príborský a Jiří Tomšů předali 1. listopadu našemu sociálnímu ústavu multifunkční křeslo nové generace značky SELLA.
Jeho výhody si hned vyzkoušela klientka domova paní Miroslava Šefčíková na snímku
Marie Steinbauerové. „Je to předčasný, ale o to více potřebný dárek, moc se nám hodí,“
uvedl pro TL ředitel DpS Miloš Roudenský a dodal, „musím připomenout, že výrobky
DOMKATu, díky jejich kvalitě, putují většinou na zahraniční trhy.“
Podle TZ

14. prosince 1901 zemřel v Telči Jan
Beringer (*1848). Absolvent Filozoﬁcké fakulty pražské univerzity získal
v roce 1876 místo profesora na telčské
reálce. Spolu s Jaroslavem Janouškem je
oprávněně považován za otce moderní
telčské historiograﬁe. Z jejich společné
práce Město a panství Telč vychází autoři historických prací o městě prakticky
dodnes. Podobný význam má i další společné dílo obou autorů, Město a panství
Dačice.

Gymnázium
Otokara B�eziny
Gymnázium Otokara B�eziny
Gymnázium
Otokara
B�eziny
a
škola
Tel�
a St�ední
St�ední odborná
odborná
škola
Tel�
a St�ední odborná škola Tel�
588
56
588
56 Tel�
Tel�
Hradecká 235
588
56 Tel�
Hradecká
235551
tel.: 567 584
Hradecká
235551
e-mail:
tel.:
567 584
tel.: 567 584 551
info@gymnsostelc.cz
e-mail:
e-mail:
http://www.gymnsostelc.cz

79-41-K/81
79-41-K/41
63-41-M/01

79-41-K/81
79-41-K/81
79-41-K/41
79-41-K/41
63-41-M/01

info@gymnsostelc.cz

info@gymnsostelc.cz
osmileté
gymnázium
http://www.gymnsostelc.cz
�ty�leté
gymnázium
http://www.gymnsostelc.cz
ekonomika a podnikání (zam��ení ve�ejná správa nebo cestovní ruch)
osmileté gymnázium

osmileté gymnázium
Dny
otev�ených dve�í
�ty�leté
�ty�leté gymnázium
gymnázium
ekonomika a podnikání (zam��ení ve�ejná správa nebo cestovní ruch)
63-41-M/01
ekonomika
podnikání
ve�ejná správa
nebo cestovní ruch)
pro žáky
5. aa 9.
t�íd(zam��ení
a jejich
rodi�e

( v budov�
školy Hradecká
235)
Dny
otev�ených
dve�í
Dny
otev�ených
dve�í
�tvrtek 15. 12. 2011 14:00 pro žáky 5.t�íd, 14:45 pro žáky 9.t�íd
pro žáky 5. a 9. t�íd a jejich rodi�e

pro žáky 5. a 9. t�íd a jejich rodi�e

�tvrtek 19. 0l. 2012( v budov�
od 14:30
cvi�né
p�ijímací
školy
Hradecká
235) zkoušky

( v budov�
školyžáky
Hradecká
235)
�tvrtek 15. 12. 2011
14:00 pro
5.t�íd,
14:45 pro žáky 9.t�íd

�tvrtek 15.
2011
�tvrtek
19. 12.
0l. 2012

14:00
procvi�né
žáky 5.t�íd,
14:45
pro žáky 9.t�íd
od 14:30
p�ijímací
zkoušky

�tvrtek 19. 0l. 2012

od 14:30 -cvi�né
p�ijímací zkoušky
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Sport

Basketbal

Fotbal

Krajská soutěž I. B

V minulém čísle jsme mohli přinést tabulky fotbalových soutěží, ve kterých
startují telčské týmy, jen po předposledním podzimním kole. To poslední,
30. října, přineslo prvnímu mužstvu SK
v krajské I. B třídě vítězství na hřišti
soupeře v Měříně (0:1) a velmi nadějné
umístění v podzimní části soutěže, ve
které bojuje 14 mužstev. Čelo tabulky v
polovině soutěže vypadá následovně:
1. Stařeč
13
21:10
29
2. Vrchovina B 13
27:9
27
3. Hrotovice
13
38:25
26
4. Telč
13
28:17
26
5. Želetava
13
40:20
25
28. 1. 9.00
sportovní hala Hradecká
Fotbalový turnaj dospělých

Více:http://basket-telc.sweb.cz/

Taekwondo

Úspěch na Prague Open

Hokej

KSM Vysočiny 2011 - 2012
zápasy na zimním stadionu v Telči
10. 12. 17.00
muži
Žirovnice
17. 12. 17.00 junioři
Telč muži
7. 1. 17.00
muži
Ledeč n. Sáz.
21. 1. 17.00
muži Velké Meziříčí
28. 1. 17.00 junioři Ledeč n. Sáz.

Krajská soutěž mužů
Tabulka soutěže
kole:
1. Ledeč n.S.
2. Telč
3. V. Mez. B
4. Žirovnice
5. Telč jun.

Výsledky BK Žabaři Telč v přeshraniční soutěži Waldviertler Sparkasse Cup
2011 - 2012.
28. 10. TJ Studená - BK Telč 74:71,
(body Telče: M. Maleček 30, L. Dvořáček 17(1), V. Falat 12, R. Doležal 11, I.
Křen 1).
6. 11. BK Telč - BK Třešť 68:50
(M. Maleček 26, L. Dvořáček 12, V. Falat
9(1), P. Žákovský 8, I. Křen 5(1), R. Doležal 4, T. Smejkal 2, T. Kochánek 2).
9. 11. BK Telč - TJ Slavonice 78:52
(M. Maleček 28(1), V. Falat 13(3), R.
Doležal 13(1), I. Křen 11(3), L. Dvořáček 11(1), T. Smejkal 2).
Domácí utkání se hrají v nové sportovní
hale Základní školy v Hradecké ulici.

po neúplném třetím
3
2
2
2
1

14:8
10:10
6:7
8:10
4:7

9
4
2
0
0

22. a 23. října se zúčastnilo 5 bojovníků klubu SK Kyonggi Kwon 9. ročníku
turnaje Prague Open ve sportovní hale
pražské Slávie.
V kyoruggi Stanislav Krátký, Pavel Martianov a Michal Krupil své kategorie vyhráli, Lukáš Dvořák a Jan Hačka obsadili
třetí místa.
Vysočinským závodníkům se dařilo i v
sestavách poomsae. Získali šestkrát zlato a po dvou stříbrných a bronzových
umístěních. Celkově pak telčský tým
obsadil krásné druhé místo v soutěži, ve
které bojovalo přes 300 závodníků nejen
z Česka, ale také z Polska, Ukrajiny, Slovenska a Litvy.
Podle TZ Pavlíny Krupilové

SILVESTR�2011�V�HOTELU�ANTO�
P�IJ�TE�OSLAVIT�P�ÍCHOD�NOVÉHO�ROKU�2012
DO�SPOLE�ENSKÉHO�SÁLU
HOTELU�ANTO��S�KAPELOU�KALÍŠCI,�KTERÁ�VÁS�BUDE�VE�EREM�PROVÁZET
A�BAVIT.
PO�CELÝ�VE�ER�PRO�VÁS�BUDE�P�IPRAVENÝ
RAUTOVÝ�ST�L�S�MNOHA�DOBROTAMI�A�O�P�LNOCI�KAŽDÝ�DOSTANE�SKLENKU
SEKTU�BOHEMIA�SEKT�JAKO�SLAVNOSTNÍ�P�ÍPITEK�NA�UVÍTÁNÍ�NOVÉHO�ROKU.
TO�VŠE�PRO�VÁS�P�IPRAVÍME�ZA�CENU�VSTUPENKY,�KTERÁ��INÍ�490,��K�.
P�edprodej�vstupenek�bude�zahájen�v�pond�lí�28.11.2011�a�bude�probíhat
v�restauraci�Lihovar�v�Hotelu�Anto�.�Rezervace�vstupenek�m�žete�volat�na�telefon
567�243�862�nebo�e�mailem�na�office@hotel�anton.cz.
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Motokros

Chalupa cup zná vítěze
Závodem ve Smrku (Třebíč) skončil
22. října jedenáctidílný motokrosový
seriál, který se jel na tratích v Miroslavi, (Znojmo), Smrku, Nové Bystřici,
telčských Dyjických mostech a také
netradičně na „strništi“ ve Volevčicích.
Seriál organizuje Vítězslav Chalupa z
Volevčic, o jehož ojedinělém projektu jsme v TL před časem informovali.
Jaké oblibě se mezi příznivci motokrosu seriál těší a o jak velký podnik se
jedná, ukazuje jedno číslo. Na start závodů Chalupa cupu se v letošní sezóně
postavilo 380 jezdců!

Výsledky Chalupa cupu 2011
50 ccm (12)*
1. Jan Kamiš, Bílkov
65 ccm (18)
1. Martin Pexa, Miroslav
85 ccm (40)
1. Ondra Havlíček, Břeclav
Pit bike (18)
1. Miroslav Sláma, Třebíč
Veterán 40 (29)
1. René Zahradníček, Jihlava
Veterán 50 (27)
1. Libor Kratochvíl, Třebíč
Veterán 60 (8)
1. Petr Ptáček, Chotěboř
Amatér (87)
1. Josef Osoba, Náměšť nad Oslavou
Hobby (60)
1. Marek Dokulil, Želetava
Open (38)
1. Martin Šikula, Miroslav
4k junior (16)
1. Niklas Wittek, Rakousko
4k hobby (14)
1. Tomáš Rytíř, Český Krumlov
4k proﬁ (13)
1. Matúš Dodok, Bytča (Slovensko)
* počet závodníků v kategorii

Stolní tenis

A mužstvo stolních tenistů SK bojuje v
letošní sezóně opět v nejvyšší soutěži,
divizi, kterou telčská mužstva v jednotlivých sportech hrají. Po sedmi odehraných kolech bojují, stejně jako v předchozím ročníku, mezi 12 soupeři o čelo
tabulky.
1. Jihlava A
7
70:39
31
2. Pelhřimov 7
68:17
19
3. Telč
7
58:43
17

Kulturní kalendář
v prosinci 2011 a lednu 2012

Pro vánoční období je vydán samostatný tisk – kulturní a sportovní program
od prosince 2011 do ledna 2012.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po – Čt 15.00 – 19.00 klub (Pozor –
upravený jízdní řád o Vánocích)
1. 12. 10 – 16 Zastav se v ZASTÁVce aneb Den otevřených dveří
5. 12. Slavíme Mikuláše – den plný
převleků a sladkostí, výroba vánočních
dárků - Malovaný květináč
8. 12. 16.00 ZASTÁVkový turnaj
ve ﬂorbale (v tělocvičně)
12. 12. Výroba vánočních dárků –
13. 12. 16.00 Exkurze do Autoškoly
Nosek
14. 12. Vánoční přáníčka – vyrob to
nejoriginálnější
15. 12. Film
19. 12. Výroba vánočních dárků –
21. 12. Karaoke – nalaď hlasivky a
přijď to roztočit

Klub důchodců

v budově polikliniky

17. 12. 14.00
Literární pásmo veršů a písní „Český rok
od jara do zimy“ – měsíc prosinec
28. 1. 14.00
Literární pásmo veršů a písní „Český rok
od jara do zimy“ – měsíc leden
Týdenní program dle rozvrhu

Chovatelé

11. 12. a 8. 1. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
– výkup kožek

Krteček - Rodinné centrum je volně
otevřené pro rodiče i prarodiče s dětmi
od 0 do 6 let každé úterý 9.00 – 11.30
hod. na Domě dětí a mládeže
Klub Děti v akci

každé pondělí od 16 hod. v tělocvičně
ZŠ Hradecká

6. a 7. ledna 2012
Tříkrálová sbírka
Blahopřání

Dne 4. 11. 2011 oslavili zlatou svatbu
manželé Zdeněk a Marta Němcovi.
Hodně zdraví, lásky a pohody přejí dcery
Zdeňka, Marta a Hanka s rodinami.

Přednáškový cyklus, který pro širokou
veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Vánoční povídání

Oblíbené předvánoční posezení nad
svátečním punčem v Justičním sále
zámku Telč

Středa 21. prosince v 18 hodin
Přednáškový cyklus
pokračuje i v roce 2012!

Nevyřešené otázky stavebního
vývoje zámku v Telči ve druhé
polovině 16. století
Přednáší Bc. Pavel Mach

Středa 11. ledna v 18 hodin

Bohoslužby
Římskokatolické
3. 12.
4. 12.

so
ne

10. 12. so
11. 12. ne
17. 12. so
18. 12. ne
24. 12. so
25. 12. ne

Univerzitní centrum Telč

26. 12. po

Pozvánka na novoroční koncert

Nový rok zahájí Santini

Pěvecký sbor Santini vás zve na novoroční koncert, na kterém vám v neděli 1.
ledna 2012 v 15 hodin v kostele Jména
Ježíš zazpívají sbory Santini Telč a Coruscante, který k nám zavítá z Třebíče.
Oba sbory si připravily směs vánočních
skladeb nejen českých, ale i světových
skladatelů. Abychom vás však nepřipravili o jedno z vánočních překvapení, více
k repertoáru neprozradíme. Těšíme se na
vás.
Radim Tichý

Cvičení na balonech
Máte do nového roku předsevzetí
udělat něco pro své zdraví?
Přijďte si zacvičit na balonech.

Od 4. ledna budeme cvičit
každý čtvrtek v 17,30 hod
v tělocvičně ZŠ Masarykova.

Sportujeme s hvězdou

Nová sportovní hala ZŠ v Hradecké ulici připravuje v prosinci pro děti a mládež pokračování sportovních odpolední
Sportujeme s hvězdou.
Hvězdy v hale:
Blanka Šindlerová,
juniorská mistryně Evropy v kickboxu
sobota 17. prosince
Změna programu vyhrazena
Sportování s hvězdou začíná pravidelně
ve 14,30 hod. a zájemci o aktivní účast
musí počítat s tím, že vstup na plochu
haly je jen ve sportovní sálové obuvi.
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31. 12. so
1. 1. ne

17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
24.00
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30

Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše z
Hradce 21
18. 12.
8.30
kostel sv. Ducha
25. 12.
8.30
kostel sv. Ducha
31. 12. 14.00
sborový dům

Adventisté

každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi

každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Vojtěch Sobotka, Staré Město
Ondřej Košťál, Podolí

Blahopřejeme novomanželům

Marek Semotán, Krahulčí
a Gabriela Sedláčková, Brno
Ondřej Blažek, Praha
a Lenka Ludvíková, Praha
Petr Halada, Vestec
a Kateřina Pavlásková, Vestec

Opustili nás

Růžena Kolářová, Štěpnice
Miloslav Dunička, Staré Město
Ludvík Šenk, Staré Město
Radka Kozelková, Podolí

86 let
90 let
71 let
28 let

V MŠ byl Den větru!

18. října proběhla v MŠ Komenského oslava podzimu s názvem „Den větru“. Paní
učitelky přichystaly pro děti zábavné hry a práce spojené s větry.
„Naším cílem bylo seznámit děti s tím, jaké máme druhy větrů a jak nám může být vítr
užitečný a kdy nám škodí“, uvedla pro TL Jarmila Horníková a dodala, „děti vyprávěly své zážitky s větry při bouřce. To byl příklad škodlivého větru. V čem nám vítr
pomáhá, si některé děti nebyly jisté, ale nakonec jsme se dostaly i k větrným mlýnům
a elektrárnám. Pomohly nám v tom větrníky, které jsme vyráběli.“

Foto: Jarmila Horníková

Odreagujte se orientálním tancem
Přijďte si předvánoční shon zpříjemnit na seminář základů orientálního tance.

Středa 14. prosince v sále DDM od 18 hodin.

Nový telčský betlém

Obrázek betlému výtvarnice Martiny Lancingerové, spoluautorky knihy pro děti Andělíčci z Telče, bude tvořit titulní stranu pohádkového sešitku s názvem „Ježíšek se
narodil v Telči“. Bude to samostatně svázaná pohádka na vánoční téma a oba autoři
plánují založit edici sešitků, které budou ﬁnančně dostupnější nežli kniha. O zahájení
prodeje Pohádkového sešitu v příštím roce budeme informovat.

Co právě čtu
z městské knihovny
Jolana Novotná,
GOB Telč, 13 let

Christopher Paolini

Eragon

Tento fantasy příběh vypráví o šestnáctiletém
mladíkovi, který jednoho dne objeví modrý kámen. Brzy
zjistí, že se jedná
o dračí vejce a
nedlouho nato se
vylíhne malá dračice - Saﬁra. Eragon brzy poznává
tajemství Dračích
jezdců a spolu se
starým Bromem
a krásnou elfkou
Aryou se snaží
svrhnout z trůnu
zlého Galbatorixe. Tato krásná kniha se zcela
jistě bude líbit vám, kdo máte smysl pro dobrodružství a velikou fantazii.
Čtenáře zpovídá Lenka Zamazalová

našeškola
Gymnázium Telč

V novém čísle školního časopisu telčského gymnázia, který se stal vítězem soutěže Nejlepší školní časopis Vysočiny 2011,
nás zaujalo:
- reportáž Víta
Vejmelky
o
sloučení gymnázia a SOŠ do
jedné budovy
- informace o
jednání studentského parlamentu z pera Davida
Jacobse.
- Lukáš Vejmelka a Radim Tichý byli na soustředění fyziků. Napsali o tom zajímavé reportáže.
- Dozvěděli jsme se, že studentský parlament má nového předsedu. Byl jím zvolen šéfredaktor našíškoly Petr Kroupa.
Dodatečně blahopřejeme.

Více: www.naseskola.somt.cz
Loutková pohádka

Zajíčkova chaloupka

pátek 16. 12. v 15 hodin v DDM

Uzávěrka příštího čísla

19. ledna
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