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Na svém listopadovém zasedání zastupi-
telé opět o krok posunuli projekt výstavby 
nového Domova pro seniory. Jejich úko-
lem bylo posoudit nabídku společnosti Se-
nior Holding, která na základě zveřejněné-
ho záměru na prodej části areálu bývalého 
Domova mládeže na Batelovské ulici před-
ložila návrh projektu výstavby a provozo-

Další krok k novému DpS

Domov pro seniory podle architektů. K bývalému internátu přibudou další objekty.
Vizualizace Senior Holding.

vání nového Domova pro seniory. Před-
ložený návrh po formální stránce vyhověl 
vypsaným podmínkám a na zastupitelích 
bylo posoudit jeho přijatelnost pro město. 
Vážím si obsáhlé, ale věcné diskuse, kte-
rá nakonec vyústila v jednomyslnou pod-
poru předloženého návrhu projektu. Jiný-
mi slovy, všech 20 přítomných zastupitelů 

schválilo společnost Senior Holding jako 
vítěze tohoto výběrového řízení. A součas-
ně pověřilo vedení města jednáním s vítěz-
ným uchazečem o budoucí smlouvě kup-
ní. Pokud budou jednání úspěšná, mohla 
by se smlouva projednávat již na prosinco-
vém zasedání zastupitelstva. Z předložené 
nabídky vyplývá, že pokud bude smlouva 
uzavřena, začne Senior Holding v příštím 
roce pracovat na dokumentaci pro územní 
řízení. Po jejím schválení městem a vydá-
ní územního rozhodnutí bude cca v polo-
vině příštího roku uzavřena kupní smlouva 
a začnou práce na dokumentaci pro staveb-
ní povolení. Předpoklad získání stavební-
ho povolení je cca v polovině roku 2017 
a dokončení výstavby a uvedení nového 
DpS do provozu je plánováno na konec 
roku 2018. Všichni ale máme zájem, aby 
to bylo i dříve. Nový DpS by měl mít při 
plné kapacitě 60 lůžek běžné péče, 52 lů-
žek zvláštní péče a 8 odlehčovacích lůžek. 
A podstatné je i to, že nový provozovatel 
se zavázal převzít jak všechny klienty, tak 
i zaměstnance nynějšího městského DpS.

Roman Fabeš

8. 1. - 10. 1. 2016
Tříkrálová sbírka

Překonáme letošní rekordní 
výsledek 205 344 Kč v telčském re-

gionu? Pomozte dobré věci! 

Příloha:
Telč o Vánocích

Advent, Vánoce a Nový rok 

První číslo nového ročníku Telčských listů vyjde jako 
dvojčíslo pro leden a únor 21. ledna 2016 

s přílohami Kalendárium 2015 a Sběrový kalendář 2016.
Uzávěrka dvojčísla 1/2 2016 bude 11. ledna 2016.
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24. schůze - 26. října
 - RM schválila nový odpisový plán na rok 
2015 Základní umělecké školy.
 - RM schválila Domovu pro seniory přijetí 
peněžního daru ve výši 50 tis. Kč od Čes-
ké pošty.
 - RM schválila na základě doporučení hod-
notící komise dodavatele zakázky „Rekon-
strukce kotelny v ZŠ Masarykova“ společ-
nost Jadrníček, spol. s r.o., se sídlem Praha 4.
 - RM schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy na poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5 tis. Kč o.p.s. Sdílení.
 - RM schválila inventarizační komisi k pro-
vedení inventarizace majetku města k 31. 
12. 2015. Rada města schválila plán inven-
tur na rok 2016.
 - RM vzala na vědomí přehled daňových pří-
jmů (sdílené daně) za leden až září 2015.

25. schůze - 4. listopadu
 - RM schválila přeložení vedení sítě elektro-
nických komunikací na pozemku parc. č. 
1331/23 v obci a k.ú. Telč na náklady města.
 - RM schválila uzavření smlouvy o výpůjč-
ce mezi Městem Telč a DSO Oběhové hos-
podářství Renesance, jejímž předmětem je 
výpůjčka nádob na separovaný sběr odpa-
du (plast a papír).
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou 
ve Špitální ulici.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 16. 12. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Oznámení odboru rozvoje a ÚP 

Můžete navrhnout změ-
nu územního plánu
Město Telč čeká v příštím roce proces poři-
zování změny územního plánu města, která 
vyplývá ze Zprávy o uplatňování Územní-
ho plánu Telč. Tuto zprávu v současné době 
dokončuje odbor rozvoje a územního pláno-
vání městského úřadu. S případnými podně-
ty na změny (např. změny funkčního využití 
ve stávajících vymezených plochách apod. se 
můžete obracet na odbor rozvoje a územního 
plánování do 10. prosince 2015. 

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje 
a územního plánování

9. listopadu se v Konírně zámku uskuteč-
nilo další zasedání zastupitelstva města. 
Z jednání se omluvil pouze Petr Podsedník. 
Na programu tentokrát byly, s výjimkou 
úvodních procedurálních bodů, pouze pro-
deje nemovitostí. Největší pozornost a také 
diskuzi zastupitelů vyvolal prodej čp. 272 
v Batelovské ulici včetně pozemků a trva-
lých porostů (bývalý internát GOB a SOŠ 
Telč) společnosti Senior Holding, s.r.o., 
(Praha, Rytířská 399/24). Po obsáhlé roz-
pravě, ve které na otázky zastupitelů odpo-
vídala vedle starosty také ředitelka Domo-
va pro seniory Telč Marika Krejčí, byl tento 
zásadní krok vedoucí k výstavbě nového 

Ano pro DpS v Batelovské ulici  
domova ve městě schválen hlasy všech pří-
tomných (20). Podrobněji se k tomuto roz-
hodnutí zastupitelů vrací ve svém příspěvku 
starosta města. V dalším bodě pak zastupi-
telé schválili prodej pozemku (237 m2), 
který v současné době má v pronájmu a vy-
užívá ho Záchranná stanice volně žijících 
zvířat, kterou provozuje pan Pavel Dvo-
řák (19 pro). Bez rozpravy a hlasy všech 
přítomných byly schváleny prodeje spolu-
vlastnických podílů města na pozemcích 
v Družstevní a Radkovské ulici žadatelům.

Oficiální zápis z jednání je zveřejněn 
na http://www.telc.eu/

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

7. zasedání zastupitelstva města

Nezaměstnanost v říjnu 
ČR 5,9% (září 6%)
Kraj Vysočina 5,4% (září 5,6%)
Správní obvod Telče 4,9% (září 5,1%)
Telč 5,2 % (září 5,4 %)
Obce pod 5% hranicí:
Borovná, Doupě, Hostětice, Jindřichovice, 
Knínice, Krahulčí, Krasonice, Markvarti-
ce, Mrákotín, Mysletice, Nevcehle, Olší, 
Ořechov, Panské Dubenky, Řásná, Říde-
lov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Stra-
choňovice, Urbanov, Zvolenovice.
Obce nad 15 % hranicí:
Černého Petra převzaly po Vanůvku Vo-
levčice. V říjnu zde bylo bez práce 6 oby-
vatel, což znamenalo rekordní nezaměst-
nanost ve správním obvodu, 15,4%.         

Zdroj: Statistiky ÚP

Zasedání zastupitelstva města
14. prosince v 16 hodin v Konírně zámku

Oznámení finančního odboru  Výběrové řízení 
na zaměstnance MěÚ
Na úřední desce je uveřejněno oznámení 
o vyhlášení výběrového řízení, a to na ob-
sazení pracovního místa řidiče, údržbáře 
(pracovní poměr na dobu neurčitou). Lhů-
ta pro podávání přihlášek je u tohoto vý-
běrového řízení stanovena do 11. 12. 2015 
do 14:00 hod. Bližší podmínky a poža-
davky jsou uvedeny na úřední desce, kte-
rá je přístupná i na internetových strán-
kách města na adrese http://www.telc.eu/
uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Od kdy lze platit 
za odpad
Finanční odbor Městského úřadu Telč upo-
zorňuje občany, že složenky na zaplacení 
místního poplatku za komunální odpad bu-
dou distribuovány v polovině ledna 2016. 
Platby výše uvedeného poplatku v hoto-
vosti na pokladnách Městského úřadu Telč 
budou přijímány z důvodu účetní závěrky 
roku 2015 nejdříve od 18. 1. 2016.

Ing. Lenka Komůrková
ved. finančního odboru

Po uzávěrce  

Digitalizace katastrál-
ních území
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrál-
ní pracoviště Telč a Finanční úřad v Jihlavě 
sdělují, že v roce 2015 došlo (příp. ještě do-
jde) v katastrálním území Černíč k obnově 
katastrálního operátu na podkladě výsledků 
pozemkových úprav a v katastrálních úze-
mích Nevcehle, Řásná, Mrákotín u Telče, 
Rozseč u Třešti a Olšany u Telče (část vy-
loučená z komplexních pozemkových úprav) 
k obnově katastrálního operátu přepracová-
ním, tedy takzvané digitalizaci katastrálního 
operátu. Podrobnosti o povinnostech vlast-
níků nemovitostí v dotčených katastrálních 
územích přineseme v lednových TL. 
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Zimák finišuje
V polovině listopadu, kdy tyto řádky pí-
šu, zbývá ještě na novém zimním stadio-
nu spousta práce. Objekt šaten je staveb-
ně dokončen a jsou v něm osazena okna, 
dveře a instalovány rozvody vzduchotech-
niky, elektřiny, vody i odpadů. Na řadu tak 
nyní přicházejí obklady a dlažby v soci-
álních zařízeních, výmalby šaten, chodeb 
a prostor bufetu a jejich následné vybave-
ní nábytkem. Venku se pracuje na montáži 
tribuny pro fotbalové diváky a na bezbari-
érové přístupové rampě. Poslední fází bu-
de dokončení fasády celého objektu šaten. 
Dokončena je i betonová deska pro vlastní 
ledovou plochu včetně rozvodů chladicí-
ho systému. Ten nyní čeká na montáž tech-
nologie mrazení. Poslední fází pak bude 

osazování mantinelů a dokončení zázemí 
pro hráče i diváky. Asi nejvíc práce je nyní 
na montáži zateplovacího systému na ob-
loucích a bocích konstrukce haly. A samo-
zřejmě také na venkovních plochách. Zde 
dojde po položení přívodu vysokého napě-
tí do trafostanice a dokončení odvodnění 
okolí haly k úpravám terénu a dokončení 
parkovacích ploch a příjezdové cesty. Věř-
me, že se v průběhu těchto prací nevyskyt-
ne nějaký zásadní problém a společnost 
H+H Technika se svými subdodavateli do-
drží termín dokončení stavby v polovině 
prosince. A ač to třeba nyní tak nevypadá, 
že budeme o Vánocích opravdu bruslit. 

Připravují se nové  
cyklostezky
V minulém čísle TL jsem vás informoval 
o projektu rekonstrukce chodníků v Jihlav-
ské ulici. A také o lávce, která se v rám-
ci tohoto projektu plánuje přes Nadymák. 
Hned se vyrojila řada dotazů, jak to bude 

Radosti a starosti telčského starosty
za lávkou. Takže tady je vysvětlení. Dal-
ším projektem, na kterém se nyní pracu-
je, je cyklostezka z Telče kolem rybníka 
Roštejn do Volevčic, Studnic a do Doupě 
s napojením na komunikaci na hrad Roš-
tejn. A tato stezka by vedla právě od orlov-
ny podél Nadymáku a zdi Panského dvora 
na Batelovskou ulici. Takže by se na ni na-
pojila i plánovaná lávka. A v této části by 
stezka byla současně i chodníkem, po kte-
rém by se lidé dostali bezpečně ke kroketo-
vému areálu, novému Domovu pro seniory, 
areálu Akademie věd a i k rybníku Roštejn.  
Navíc u odbočky na hráz Roštejna by se 
na tuto stezku měla připojit inline a cyk-
lostezka z Lipek, na které se také projek-
tově pracuje. Když už jsem u stezek, pro-
věřujeme ještě možnost napojení z Lipek 
směrem na Řásnou a z Telče do Krahulčí 

a Horní Myslové. Důvod to má jediný – 
dostat cyklisty i chodce z frekventovaných 
silnic na Jihlavu, Batelov a Krahulčí.
A pokud jde o plány, v rámci Regionu Re-
nesance se začínáme bavit i o možnosti 
zpracování studie na cyklostezku spojující 
Třešť, Telč, Dačice a Slavonice. A protože 
Jihlava zvažuje propojení s Třeští, mohl by 
v budoucnu vzniknout propojením s tra-
sou Jihlava - Raabs hodně zajímavý okruh 
s návazností na rakouský Thayarunde.

Nezaměstnanost  
je rekordně nízká
Všichni dobře víme, že jedním z největ-
ších problémů města i regionu je dlouhou 
dobu nezaměstnanost. V posledních le-
tech se pohybovala od zhruba 7% v létě až 
po 13% v zimě. Vůbec nejvyšším číslem 
bylo téměř 15% v zimě 2011. Samozřejmě 
svou roli hrála ekonomická krize, ale ta-
ké sezonní práce a nedostatek pracovních 
míst v regionu. 

O to radostnější je pohled na statistiky vy-
dávané Úřadem práce v posledních měsí-
cích. Od ledna letošního roku až po po-
slední údaje za říjen nezaměstnanost 
klesala z 10,3% na 5,2%. Podobně nízká 
čísla byla naposled v roce 2008. Nechci to 
zakřiknout, máme před sebou zimu a tím 
asi opět procenta porostou. Ale snad je to 
blýskání na lepší časy. Aktivity místních fi-
rem, nová místa v Maxxisample a pláno-
vané sociální projekty by snad mohly při-
nést stabilitu. A nevzdáváme se ani prací 
na průmyslových zónách.

Krásné Vánoce
Zase téměř letní počasí, zase žádný sníh, 
a přesto jsou Vánoce za dveřmi. Také vám 
ten rok tak rychle utekl? Proto, abychom 
zklidnili alespoň ten letošní poslední mě-

síc, připravil pro vás odbor kultury spo-
lečně s místními spolky bohatou nabíd-
ku adventních akcí. Jejich přehled najdete 
v příloze tohoto čísla. Jsem přesvědčen, že 
si z nich vyberete a že se díky nim i slav-
nostně naladíte. Vánoce jsou přece těmi 
nejkrásnějšími svátky. Rád bych vám spo-
lečně s panem místostarostou, panem ta-
jemníkem a s ostatními pracovníky úřa-
du popřál jejich příjemné prožití v kruhu 
svých blízkých.                    Roman Fabeš

Foto: Ilona Jeníčková

Výměna průkazů OZP
Pouze do konce roku mohou požádat držitelé 
dočasných průkazů osoby se zdravotním 
postižením (OZP) a průkazů mimořád-
ných výhod o jejich výměnu za nový průkaz 
OZP. Pokud tak neučiní, nebudou moci po 1. 
lednu 2016 využívat žádné benefity a náro-
ky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 
Více v Telčských listech 11/2015 na straně 2.
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Upozorňujeme, že ve dnech 24. až 31. 12. 
2015 proběhne u všech obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností (ORP), tzn. 
i u MěÚ Telč - odboru vnitřních věcí, od-
stávka informačního systému občanských 
průkazů a cestovních dokladů. V době ome-
zení provozu nebude možné podávat žádos-
ti o vydání občanského průkazu a cestovní-
ho dokladu se strojově čitelnými údaji, ani 
tyto doklady převzít. S ohledem na výše 
uvedené budou moci být přijímány pouze 
žádosti o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnos-
ti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán 
správní poplatek, a žádosti o vydání cestov-
ního pasu bez strojově čitelných údajů s do-
bou platnosti 6 měsíců. Důvodem odstávky 
je příprava systémů na uvedení novely zá-
kona o občanských průkazech a cestovních 
dokladech do praxe, která mimo jiné přine-
se prodloužení platnosti občanského prů-
kazu občanů starších 70 let z 10 na 35 let 
a především změnu místa možnosti podá-
ní žádosti o vydání cestovního pasu na kte-
rémkoliv úřadu ORP (podle stávající právní 
úpravy bylo možné tuto žádost podat pou-
ze u obecního úřadu ORP, v jehož správ-
ním obvodu měl občan zaevidovaný údaj 
o místě trvalého bydliště). Dále bude mož-
né požádat o výměnu občanského průkazu 

Občanské průkazy a pasy:
Na konci roku výluka, poté změny! 

v době delší než půl roku před uplynutím 
jeho platnosti (např. z důvodu zapsání aka-
demického titulu, vědecké hodnosti či z ji-
ných osobních příčin) za úhradu správního 
poplatku ve výši 200 Kč, což v současné do-
bě nebylo možné. Prodraží se i ztráta či po-
škození občanského průkazu, u kterých by-
la zvýšena úhrada ze 100 Kč na 200 Kč.
K radikálním změnám dojde i u cestov-
ních dokladů. Vedle změny  možnosti mís-
ta podání žádosti (viz výše) přestanou být 
od 1.1.2016 vydávány cestovní doklady ty-
pu „Blesk“. Od výše uvedeného data budou 
všechny cestovní pasy vybaveny biomet-
rickými prvky. Pokud bude žadatel z důvo-
du časové tísně potřebovat vyhotovení do-
kladu ve zkrácené lhůtě (do 6 dnů), bude si 
muset připlatit: dospělá osoba ze stávajících 
1.500 Kč nově 4.000 Kč, občan mladší 15 
let z 1.000 Kč na 2.000 Kč. Platnost cestov-
ního pasu bude 10 let, u občana mladšího 
15 let 5 let. Nově budou zavedeny správní 
poplatky i u dříve bezplatných řízení či úko-
nů - např. za podání návrhu na zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu bude činit za kaž-
dou osobu 100 Kč, stejný poplatek bude vy-
měřen např. při ohlášení ukončení trvalého 
pobytu na území ČR.

JUDr. Jana Matoušková
vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ

Důležité upozornění Aktualizace pro rok 2016

Katalog ubytovacích 
zařízení v Telči a okolí
Informační centrum Městského úřadu Telč 
aktualizuje pro nadcházející turistickou se-
zónu Katalog ubytovacích zařízení v Telči 
a okolí. Katalog bude stejně jako v minulých 
sezónách využíván zájemci o ubytování v na-
šem městě a jeho okolí. Za zveřejnění údajů 
o ubytovacím zařízení bude vybírán poplatek 
ve výši 400 Kč od soukromých ubytovatelů 
a 800 Kč od provozovatelů hotelů (na kalen-
dářní rok). Tento poplatek bude použit k úhra-
dě nákladů spojených s vytištěním a distri-
bucí propagačních letáků, které mají turisté 
k dispozici v Informačním centru a jsou na-
bízeny při prezentacích města Telče i na ve-
letrzích cestovního ruchu u nás a v zahraničí. 
Součástí propagace je i prezentace na webo-
vých stránkách města, proto je nutné zároveň 
dodat aktuální fotografii vašeho ubytovacího 
zařízení v rozlišení min. 1280 x 960 (na šířku) 
ve formátu JPG s textovým popisem fotogra-
fie. V případě, že máte o tuto formu propaga-
ce zájem, dostavte se s uvedenými podklady 
nejpozději do 31. ledna 2016 do Informační-
ho centra, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, 
tel. 567 112 407. Využijte naší nabídky a zak-
tualizujte své ubytovací zařízení pro nadchá-
zející turistickou sezónu.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ

Provoz městského 
úřadu na Silvestra
Tak jako v minulých letech bude i letos pro-
voz městského úřadu na Silvestra omezen. 
K dispozici občanům bude pouze Informač-
ní centrum v přízemí radnice (budova č.p. 
10 na náměstí Zachariáše z Hradce) v době 
od 8 hod. do 14 hod., které kromě obvyk-
lých činností bude zajišťovat i příjem podá-
ní. Vyřídit si jiné záležitosti v tento den tedy 
nebude možné.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

SRDÍČKO pro Afriku
Farnost Telč ve spolupráci s dětským pě-
veckým sborem Srdíčko vás zve na vá-
noční benefiční koncert SRDÍČKO PRO 
AFRIKU, který se uskuteční v neděli 3. 
ledna 2016 v 16 hodin v kostele Jména Je-
žíš. V podání těch nejmenších zazní výběr 
z nejznámějších českých koled. Výtěžek 
z koncertu bude věnován do Sirotčince sva-
té Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile (Bur-
kina Faso).

Vánoční výstava v orlovně
Od 11. do 14. prosince bude v orlovně ex-
pozice betlémů, ozdob a dalších předmětů 
s vánoční tematikou. Pokud byste chtě-
li vystavit zajímavé tematické exponáty, 
budeme je přijímat celý týden před vý-
stavou vždy od 16:00 do 17:00 hod. Pro 
veřejnost bude výstava otevřena v pátek 
14:00 – 17:00, v sobotu a v neděli 9:00 – 
17:00 a v pondělí 9:00 – 13:00.

Zápisy dětí do 1. tříd 
základních škol 
školního roku 2015-16 

v celé obci III. Telč
15. – 16. 1. 2016.

Jedná se o základní školy v Telči, 
Nové Říši, Staré Říši, Mrákotíně, 

Krahulčí a Urbanově.

PLES MĚSTA TELČE 
A MIKROREGIONU 

TELČSKO
pátek 22. ledna 2016
v sokolovně v Telči

s hudbou 
MARATHON LIVE BAND

předtančení 
Rock and Roll club Elvis Jihlava

Předplatné a inzerce TL
Předplatné TL a jejich zasílání poštou 
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408

Inzerce v TL. Podmínky inzerce
najdete na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Miloš Vystrčil:

Kotlíkové dotace. 
Jak na ně?
19. listopadu proběhl na radnici v Tel-
či seminář ke kotlíkovým dotacím. Ne 
všichni zájemci měli možnost a čas se ho 
zúčastnit. Proto pro potenciální žadatele 
uvádím nejdůležitější informace: O pod-
mínkách poskytování kotlíkových dota-
cí informuje Kraj Vysočina na webových 
stránkách na adrese http://extranet.kr-
-vysocina.cz/kotliky/. Dále uvádím výběr 
základních podmínek, které je třeba pro 
získání dotace splnit.
● Příjemci dotace mohou být pouze fyzic-
ké osoby. Dotaci lze získat pouze pro ro-
dinné domy s maximálně třemi byty.
● Pro podání žádosti je třeba, aby dům 
měl průkaz energetické náročnosti kate-
gorie C a lepší. Případné vyhotovení prů-
kazu energetické náročnosti (energetické-
ho štítku) stojí jednotky tisíc korun (podle 
velikosti domu cca 2 až 5 tisíc Kč) a je 
třeba s tím v rámci nákladů počítat. Po-
kud dům žadatele nevyhovuje, je třeba 
provést tzv. mikroenergetická opatření (to 
znamená další výdaje). Jinak nelze žádat.
● Nejpravděpodobnější výše dotace pro 
Telčsko je 70% nebo 75% z ceny celko-
vých způsobilých výdajů spojených pří-
mo s výměnou kotle. Zpravidla je nej-
větším nákladem cena kotle. Maximální 
výše celkových způsobilých výdajů je 
150 tis. Kč. Tedy žadatel může získat do-
taci až 105, respektive 112,5 tisíc korun.
● Kraj Vysočina obdržel na výměnu kot-
lů dotaci cca 240 miliónů korun, to zna-
mená, že při průměrné dotaci 50 tisíc ko-
run na jednoho bude možné uspokojit cca 
4 800 zájemců.
● Při výměně starého kotle za nový nelze 
instalovat libovolné nové kotle. Na webu 
Kraje Vysočina je vyvěšen seznam vyho-
vujících kotlů a jejich výrobců.
● Žádost o dotaci se podává na formuláři, 
který bude ke stažení na internetu. Stane 
se tak ale až po vyhlášení výzvy k podá-
vání žádostí – tj. cca na konci roku 2015. 
● Na závěr ještě doporučení. Pokud bu-
dete mít jako žadatelé jakoukoliv nejas-
nost, obraťte se telefonicky nebo e-mai-
lem přímo na níže uvedené pracovníky 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 
564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová;
lemperova.s@kr-vysocina.cz;
564 602 532

Pro čtenáře TL zpracoval Miloš Vystrčil, 
krajský zastupitel a senátor

Překvapivou statistiku vykázal v letoš-
ní končící sezóně telčský zámek. Od led-
na do konce října ho navštívilo 84 tisíc ná-
vštěvníků. To je o téměř 16 tisíc méně než 
ve stejném období loňského roku. I přes ten-
to nezanedbatelný pokles ale zámek dokázal 
na vstupném vybrat o 300 tisíc Kč více než 
v předešlém roce. Jitka Skořepová, tisková 
mluvčí Územní památkové správy v Čes-
kých Budějovicích, pod kterou zámek patří, 
to vysvětlila proměnou struktury návštěvní-
ků s dovětkem, že přišlo více těch, na které 
se nevztahovaly slevy na vstupném, či zvo-
lili dražší prohlídkové okruhy. Přesto si tel-

Zámek: Méně návštěvníků, více 
peněz ze vstupného

čský zámek stojí mezi vysočinskými památ-
kami ve správě zmíněné českobudějovické 
památkové správy v návštěvnosti nejlépe. 
Na zámek v Jaroměřicích n. Rokytnou za-
vítalo 35 tisíc návštěvníků, v Náměšti nad 
Oslavou 15 tisíc a na hrad v Lipnici 25 ti-
síc. V tiskové zprávě, která se ohlíží za prá-
vě končící sezónou, se rovněž uvádí, že 
na obnovu a údržbu telčského zámku vyna-
ložila památková správa letos přes 1,5 mil. 
Kč. Z toho jeden milion Kč na revitalizaci 
zeleně v zámeckém parku a půl milionu Kč 
na novou cestu pro pěší a oplocení parku.

Zdroj:TZ ÚPS České Budějovice

Bylo, je a bude v Telči – místostarosta informuje.

Dlouho jsem zvažoval téma dnešního pří-
spěvku. O systému nakládání s odpady 
v příštím roce bylo již napsáno a řečeno 
hodně. I díky vaší velké účasti a množství 
dotazů na besedách, které jsme na toto té-
ma pořádali. Spuštění nového systému se 
kvapem blíží, a proto nakonec zvítězila sta-
rá zásada, že opakování je... Vše podstatné, 
co nás v novém roce v Telči okolo odpadů 
čeká, najdete v článku na straně 7. Vězte, 
že všechny změny sledují jedinou myšlen-
ku: Třídit odpad tak, abychom za jeho likvi-
daci neplatili v budoucnu horentní peníze. 
O novém dobrovolném svazku obcí „Obě-
hové hospodářství Renesance“, jehož za-
kládajícím členem je město Telč a který se 

Opět o odpadech

Svoz bioodpadu z domácností snižuje objem odpadu ukládaného na skládky. 
Foto: Radovan Bock

bude o odpady v našem regionu starat, jsem 
psal již v říjnových TL. Co se v jeho čin-
nosti událo od té doby nového? Na zákla-
dě požadavků členských obcí jsme připra-
vili a podali žádost o dotace na další sběrné 
nádoby, kontejnery a další potřebné vyba-
vení. V polovině listopadu svazek oficiálně 
založil společnost OHR services, s.r.o., kte-
rá bude s odpady nakládat, starat se o jejich 
další využití a organizovat optimální sběr 
a svoz. Společnost aktuálně přijímá nové 
pracovníky na pozice řidič svozového vozu 
a závozník - popelář. Máme již také k dis-
pozici krytou halu pro tříděné složky od-
padu. Další dění můžete sledovat na webo-
vých stránkách www.ohrr.cz.   Pavel Komín
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Od poloviny listopadu je v Informačním 
středisku Panského dvora výstava obrazů 
a výtvarných objektů Milana Šandy. Po-
kud příjmení autora vyvolá u některého 
čtenáře vzpomínku na dobu docela nedáv-
nou, tak se nemýlí. Jeho dědeček pocházel 
z Klátovce, nejstarší čtenáři TL si ho vyba-
ví jako nepřehlédnutelnou osobnost telčské 
pošty, otec Ladislav maturoval v roce 1946 
na zdejším gymnáziu a nějaký čas pracoval 
v mlékárně v Myslibořské ulici. Již jen toto 
malé nahlédnutí do rodokmenu Milana Šan-
dy je nevšední pozvánkou na výstavu. Vě-
řím, že jeho následující vzpomínka na dět-
ství v Telči přivede do Panského dvora (IS je 
přístupné zdarma) další návštěvníky, nejen 
telčské patrioty: Narodil jsem se v Kroměří-
ži, nicméně v Telči a okolí jsem jako dítě trá-
vil každé prázdniny. Sbírání hub a borůvek 
v okolních lesích bylo zábavou, maliny už 

jsme sbírali ve větším na marmelády – to už 
byla pro nás, pro děti, těžká práce. Koupání 
v rybnících bylo úžasně romantické, kouře-
ním orobincových čibuků jsme si nejednou 
přivodili střevní potíže. Brzo ráno jsem utí-
kal z dědovy zahrady dírou v plotě na lou-
ky, kde jsem honil čápy snídající žáby a my-
ši. A celé dopoledne pak otrhávat 150 keřů 
rybízu a vozit ho do sběrny. Asi jsem tehdy 
tuto činnost nenáviděl z celé duše. Nedávno 
jsem měl možnost se na tuto zahradu podí-
vat – některé keře rybízu jsou tam dodnes! 
Na druhé straně si sentimentálně vybavuji 
uspávající zvuk vrzající houpačky postave-
né uprostřed jabloňového sadu. A taky vůni 
červených vysokých květin na záhonu hned 
u domu. Možná floxů… Pro pedagoga spe-
ciální školy pro děti fyzicky a mentálně po-
stižené v Kroměříži je výtvarný projev od-
reagováním od náročné práce. Výstava jeho 
prací potrvá v Panském dvoře do konce led-
na. Na 30. ledna připravuje Panský dvůr se-
tkání s autorem. Povídat se bude nejen o vý-
tvarném umění, ale určitě také o jeho mládí 
v Telči a třeba i o bohaté genealogii Šandů ...

V Panském dvoře
vystavuje Milan Šanda

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města

Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí Prohlídka je možná pouze po objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407 e-mail info@telc.eu

Otevírací doba v prosinci a o svátcích je zveřejněna v adventním kalendáři.

NOVÝ AUTOMOBIL SDÍLENÍ. Vozový park o.p.s. SDÍLENÍ se rozrostl o novou Škodu 
Fabii díky příspěvkům firmy Bosch Diesel Jihlava a Kraje Vysočina. Bude sloužit pečovatel-
kám a zdravotním sestrám k cestám za klienty. „Vzhledem k nárůstu zájmu o naše služby ale 
potřebujeme ještě další automobil. Máme slíbený příspěvek Nadace ČEZ, věříme ve štědrost 
dárců na našich akcích v adventu. Snad tu potřebnou částku dáme brzy dohromady,“ uvedla 
pro TL ředitelka SDÍLENÍ Michaela Čeřovská. Na snímku Ivany Brtvové je zleva Michaela 
Čeřovská, Petra Malá, Miloslava Píšová, Irena Stolaříková, Barbora Havránková, Miloslava 
Žákovská, Denisa Šebestová, Anna Svobodová, Monika Erlebachová, Jana Bělíková, Olga 
Nováková, Dana Štamberová a Jana Zatloukalová

100 VELOCIPÉDŮ. Téměř stovka nádherných strojů řízených stylově oděnými jezdci. 
Mohli jste je potkat jak na náměstí, tak v okolí Telče. To byl 14. listopadu celostátní sraz 
velocipedistických spolků a klubů. „Zdařilá akce, která zviditelnila Telč, byla účastníky 
příznivě hodnocena,“ napsal TL za pořadatele Jiří Holubec s tím, že děkují všem, kdo se 
o její zdar zasloužili.                                                                                  Foto: Jaroslav Šanda
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K novému odpadovému systému, kte-
rý se v Telči spustí 1. ledna 2016, pro-
běhly v září čtyři besedy s občany. 
V následujícím článku přinášíme od-
povědi na nejčastější dotazy, doplněné 
o aktuální informace.
Proč se zavádí nový systém na-
kládání s odpady?
Průběžně dochází ke zvyšování ná-
kladů na svoz a likvidaci každé tuny 
komunálních odpadů. Přesto, že ob-
ce vybírají od svých občanů poplatky 
za odpad, musí na odpady doplácet. 
A to nás kvůli nové legislativě razantní 
zvyšování nákladů teprve čeká - v sou-
vislosti s omezováním a nakonec úpl-
ným zákazem skládkování od roku 
2024. Rozhodli jsme se proto nečekat 
a vytvořit systém, který by udržel ná-
klady na uzdě a který již dobře funguje 
v řadě jiných měst. Klíčem k úspěchu 
je snížit produkci směsného, netřídě-
ného odpadu (za který se draze platí), 
vyjmout z něj bioodpad, zvýšit podíl 
vytříděných složek (papír, plast, sklo, 
kov – které se naopak prodávají) a při-
tom zajistit maximální možný komfort 
pro občany. 
Co nás od nového roku v Tel-
či čeká?
Hlavní novinka - pro zájemce máme již 
v těchto dnech připraveno k bezplatné-
mu zapůjčení 700 žlutých a 700 mod-
rých nádob o objemu 240 l na plasty 
a papír. To proto, abyste mohli tyto su-
roviny pohodlně třídit a neukládali je 
do směsného odpadu. Zvýšení podí-
lu vytříděných složek je jednou z má-
la šancí jak uspořit, ale zároveň i po-
zitivně šetřit naše životní prostředí. 
Nebude tedy nutné nosit vytříděný pa-
pír a plast do často vzdálených sběr-
ných hnízd, ale můžete třídit a odklá-
dat odpad doma. Tyto nádoby budou 
od každé nemovitosti vyváženy jednou 
měsíčně. Další změna - směsný, netří-
děný komunální odpad, bude nově vy-
vážen ve čtrnáctidenní frekvenci. Dle 

Odpady v Telči 2016 v otázkách a odpovědích
místního průzkumu i podle zkušenos-
tí z dalších měst téměř nikdo nenaplní 
svou popelnici, příp. kontejner za tý-
den. Dále jsme pořídili i nové zahradní 
kompostéry o objemu 900 l pro zájem-
ce, na které se v minulosti nedostaly. 
Jak se k žlutým a modrým nádo-
bám na plasty a papír dostanu?
Občané města si mohou tyto nádo-
by vyzvednout zdarma od 7. prosin-
ce. Před vyzvednutím je nutné vyplnit 
kontaktní údaje pro vytvoření smlouvy 
o výpůjčce, a to prostřednictvím webo-
vého formuláře umístěného na inter-
netových stránkách www.ohrr.cz. Zde 
se zájemci o nádoby dozvědí i další in-
formace, vč. možného data vyzvednu-
tí. Kdo nemá možnost přístupu na in-
ternet, může využít kontaktní telefonní 
linky 608 547 704. Stejný postup zvolí 
i zástupci společenství vlastníků byto-
vých jednotek, pokud mají o tyto kon-
tejnery zájem. Doporučujeme žádost 
neodkládat, neboť žádosti budou vy-
řizovány v pořadí, v jakém budou při-
cházet. Pokud by se stalo, že nádoby 
dojdou, bude nutné čekat, až se podaří 
získat dotaci na pořízení dalších. Nádo-
by budou poskytnuty bezplatně, pod-
mínkou však bude vystavit je k výsypu 
před dům minimálně třikrát za rok. Žá-
dat je možné oba druhy nádob najed-
nou, ale i jednotlivě. Obdobně lze za-
žádat i o nové, dotované kompostéry, 
které budou za výhodnou cenu.
Jak bude svoz od domů nově 
organizován?
Město Telč bude rozděleno na čtyři zó-
ny. V každé zóně bude svoz probíhat 
v jeden konkrétní den v týdnu v ná-
sledujícím rytmu: 1. týden směsný, 
netříděný odpad (popelnice); 2. týden 
tříděný odpad (žluté a modré nádoby 
na plasty a papír), 3. týden směsný, 
netříděný odpad (popelnice), 4. týden 
nic. Hospodaření s odpady bude zajiš-
ťovat nově vzniklý dobrovolný svazek 
obcí „Oběhové hospodářství Renesan-

ce“ prostřednictvím své společnosti 
OHR services, s.r.o.
Co se v odpadech naopak ne-
mění?
Kvůli zachování maximálního komfor-
tu zůstává v nezměněné podobě vše, 
na co jste dosud zvyklí: stávající sběr-
ná hnízda s barevnými 1100 l kontejne-
ry, sběrné dvory i mobilní svozy objem-
ných, kovových a biologických odpadů.
Jak vysoký bude příští rok po-
platek?
Pro rok 2016 zůstává poplatek ve stej-
né výši 600 Kč. Příští rok bude tzv. „ro-
kem nula“, kdy si budeme na nový sys-
tém všichni postupně zvykat a budeme 
sbírat a vyhodnocovat data za kaž-
dý dům. Všechny nádoby i popelnice 
budou proto opatřeny čárovými kódy. 
Během roku budeme sledovat, jak se 
občané zapojují, a vyhodnocovat, jak 
je systém efektivní. V případě, že by 
se nepodařilo výrazně snížit produkci 
směsného, netříděného odpadu, bude 
pak nutné v dalších letech přizpůsobit 
poplatek za odpad skutečným celko-
vým nákladům a uvažovat i o motivaci 
finanční, kdy ten, kdo netřídí a produ-
kuje velké množství směsného odpadu, 
bude znevýhodněn.
Kde získám další informace?
K distribuci do schránek jsou připra-
veny propagační a informační letáky 
na téma tříděného sběru a bioodpadu 
a také brožura „Třídění odpadu se vy-
platí“. Konkrétní informace a svozové 
dny najdete opět ve Sběrovém kalendá-
ři pro rok 2016, který najdete na webu 
města, v Informačním centru a tiště-
ný také v příštím čísle Telčských listů. 
Dalším zdrojem informací jsou webové 
stránky www.ohrr.cz, příp. kontaktní 
telefonní linka 608 547 704. Informa-
ce o svozových dnech podle rozdělení 
do zón budou také přílohou složenky 
na poplatek za odpad pro rok 2016.

Za pracovní skupinu pro odpady 
vypracoval zastupitel Jiří Pykal

Začátkem prosince obdrží každá telčská domácnost do poštovní schránky prostřednictvím České pošty letáky s názvem Třídění 
odpadů se vyplatí. Bude v nich podrobně popsáno třídění všech druhů odpadů. V polovině prosince pak stejným způsobem bude 
distribuována vícestránková brožura o problematice odpadů do které bude vložen Sběrový kalendář pro rok 2016. Na počátku 
nového roku pak i leták věnovaný bioodpadu.



str. 8 TL 12/2015

Telč 1656. 
Barokní slavnost
Ve sborníku příspěvků mezinárodní 
konference doktorských studijních pro-
gramů Vidět Slyšet Číst Rozumět, kte-
rý letos vydala Katolická teologická 
fakulta Univerzity Karlovy, vyšel pro 
telčskou historiografii zcela původní 
příspěvek Michaely Ramešové a Štěpá-
na Valeckého Barokní slavnost v Tel-
či v roce 1656 v podání jezuitských 
zpráv. Jezuitské komunity měly za po-
vinnost každoročně vydávat výroční 
zprávy o své činnosti, které byly určeny 
jak vedení řádu, tak pro vzájemnou in-
formovanost jezuitských rezidencí. 

Předepsaná osnova jezuitských výroč-
ních zpráv:
informace o duchovních cvičeních ● ká-
zání ● služba bližnímu ● katecheze ● 
péče o nemocné a vězně

Zprávy měly stanoveny moderní pravi-
dla – vystihovat věci podstatné, vyhýbat 
se zbytečným detailům. Přes toto ome-
zení podal neznámý autor ve zprávě telč- 
ského jezuitského domu třetí probace 
za rok 1656 podrobný popis slavnosti, 
která do té doby neměla ve městě obdo-
by. Podnět k jejímu uspořádání zavda-
lo přivezení části ostatků sv. Markéty 
do města. Počet účastníků slavnosti od-
hadoval autor zprávy na 7 tisíc (!?), 
zaznamenal její dramaturgii, ale třeba 
i to, že hlavní část se konala na nádvoří 
zámku, protože „prostor chrámu sv. Ja-
kuba nebyl s to množství účastníků po-
jmout“, nebo to, že do města přišlo 18 
průvodů ze vzdáleného okolí. Celý text 
M. Ramešové a Š. Valeckého je ve fon-
du obou knihoven, městské i Univerzit-
ního centra.                                        /z/

Přečetli jsme 

Takto si část průvodu slavnosti představila 
Bára Valecká.

LÍBÍ SE. Zajímavé a hezké domy nemusí-
me v Telči hledat jen na náměstí či v nových 
obytných zónách. Ten na snímku vyrostl 
na místě staré zástavby v Mlýnské ulici.     

Foto: Archiv TL

BÝT ARCHEOLOGEM. Jaké je to být archeologem, si mohli vyzkoušet v sobotu 17. října 
především dětští návštěvníci Lannerova domu. Pracovníci Edukačního centra NPÚ pro ně 
připravili zajímavý program, kterým všichni účastníci oslavili Mezinárodní den archeologie.

Foto: Archiv NPÚ ÚOP v Telči

V nejnovějším čísle časopisu Dialog Ev-
ropa XXI (1 – 2/2015), který vydává Mo-
ravsko – slezská křesťanská akademie, vy-
šla zajímavá stať historika P. Jana Larische 
Eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku 
v 19. a 20. století. Zmiňujeme ji hlavně pro-
to, že autor v ní připomíná velký eucharis-
tický sjezd v Telči v roce 1928. Tehdy tato 

Dialog Evropa XXI propaguje Telč 
událost přivedla do města více než 6 tisíc 
účastníků z Čech a Moravy. Práce Jana La-
rische vyšla také jako samostatná publika-
ce v nakladatelství Matice cyrilometodějská 
v Olomouci s předmluvou arcibiskupa Jana 
Graubnera. V obou případech je připomín-
ka telčského eucharistického sjezdu pozoru-
hodnou propagací města.                                /z/

Přečetli jsme 
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Policie ČR Telč informuje
Dopadli zloděje auta
Policistům se podařilo dopadnout osmadva-
cetiletého pachatele z Jihlavska, který mezi 
9. a 10. říjnem odcizil v Telči Škodu Felicii, 
havaroval s ní a od nehody utekl. Dále ješ-
tě odcizil jízdní kolo, peníze a další vozidlo 
vzal svým blízkým příbuzným. Automobily 
navíc muž řídil, i když to má soudem zaká-
záno. Policejní komisař zahájil na základě 
shromážděných důkazů jeho trestní stíhání.
Okradli seniora. Policie je 
bleskově zadržela 
Velmi dobrá a rychlá práce policistů přinesla 
v pátek 6. listopadu výsledek v podobě za-
držení tří pachatelů, kteří podvodně vyláka-
li od seniora v Telči čtyřicet tisíc korun pod 
příslibem výhodného prodeje zboží – dvou 
motorových pil. Muži vyinkasovali peníze 
a z místa odjeli, aniž by seniorovi dodali sli-
bované pily. Odjíždějící vozidlo ale upouta-
lo pozornost svědka, který si stihl pozname-
nat nejen barvu vozidla, ale také téměř celou 
registrační značku. Poté, co okradený muž 
případ oznámil, vyhlásili policisté okamži-
tě po vozidle pátrání. Během chvíle si pode-
zřelého vozidla s tříčlennou posádkou všimla 
na okraji Třebíče policejní hlídka, která zde 
v tu dobu šetřila dopravní nehodu. Auto je-
lo směrem na Vladislav, kde vozidlo policis-
té zastavili. Trojici podezřelých mužů, státní 
příslušníky Slovenské republiky ve věku 31, 
34 a 35 let, zadrželi a eskortovali je do poli-
cejních cel. Policisté zajistili i celou finanční 
částku ve výši 40 tis. korun. Peníze tak mo-
hou být předány zpět okradenému seniorovi.
Řídila s alkoholem
V neděli 18. října těsně po půlnoci došlo 
mezi Krahulčím a Mrákotínem ke střetu 
osobního a nákladního vozidla, když třia-
čtyřicetiletá řidička Citroenu při projíždění 
zatáčky přejela do protisměru, kde se čelně 
střetla s protijedoucím nákladním automo-
bilem Scania. Přitom se žena zranila a mu-
sela být převezena do nemocnice. Policis-
té provedli u obou řidičů dechové zkoušky. 
U řidiče nákladního vozidla byla zkouš-
ka negativní, řidičce naopak naměřili 1,95 
promile alkoholu. Škoda na vozidlech byla 
předběžně vyčíslena na téměř 300 tis. Kč.
Opilý řidič narazil do zapar-
kovaného vozidla
Další alkoholový výtečník narazil v sobotu 
31. října před sedmou hodinou ráno na síd-
lišti U Štěpnického rybníka do zaparkované 
Škody Octavie, když se svou Škodou 136 L 
couval z parkovacího místa. Čtyřiadvaceti-
letý muž pak ještě narazil vozidlem do ko-
vového sloupku s betonovou patkou a z mís-
ta odjel, aniž by dopravní nehodu oznámil. 

Řidiče však policejní hlídka vypátrala a pro-
vedla u něj dechovou zkoušku, při které mu 
naměřila 2,02 promile alkoholu. Policis-
té mu zadrželi řidičský průkaz. Při nehodě 
vznikla škoda necelých dvacet tisíc Kč. 
Krádež jízdních kol
Policisté pátrají po pachateli, který se 
v Mysliboři vloupal v noci z pátku 6. 11. 
na sobotu 7. 11. do uzamčené garáže rodin-
ného domu. Odcizil z ní horská jízdní kola 
Apache Manitou a Maxbike Lynx. K lupu si 
navíc přibral motorovou pilu. Vše v celko-
vé hodnotě více než sto tisíc Kč.
Kládami poškodil dům
Ve čtvrtek 12. listopadu dopoledne poško-
dil třiatřicetiletý řidič nákladní soupravy 
s nákladem klád boční stěnu domu stojícího 
u silnice. Majiteli způsobil škodu přibližně 
za čtyřicet tisíc Kč. Policisté provedli u řidi-
če dechovou zkoušku, která byla negativní.
Vloupání do kiosku
V noci ze soboty 24. října na neděli došlo 
k vloupání do kiosku u rybníka Roštýn. Pa-
chatel zde odcizil čtyři padesátilitrové sudy 
s pivem. Krádeží vznikla majiteli škoda ví-
ce než devět tisíc Kč. Další škoda byla způ-
sobena zničením dveří. Po pachateli i odci-
zených věcech policisté pátrají.
Vloupání do chalupy
Policisté pátrají po pachateli, který se v Mys-
lůvce vloupal v době od poloviny října do 6. 
listopadu do chalupy. Pachatel v ní odcizil 
dvě kytary, kávovar a lihoviny. Krádeží způ-
sobil škodu necelých dvacet tisíc Kč.
Opilec řádil v Janštejně
V sobotu 7. listopadu řešili policisté v Jan-
štejně vulgární chování dvou mladíků 
v blízkosti zařízení pro mládež. Navíc jeden 
z nich rozbil hlavou skleněnou výplň vý-
věsní skříně a snažil se vyndat víko kanálu 
v silnici. Přivolaní policisté u nich provedli 
dechovou zkoušku a zabránili jim v dalším 
protiprávním jednání. U mladíka, který po-
škodil skleněnou výplň, naměřili hodnotu 
2,08 promile a převezli ho na protialkohol-
ní záchytnou stanici k vystřízlivění. Celou 
událost policisté dále prošetřují.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Daň z nemovitosti lze 
platit přes SIPO
Finanční správa nabízí možnost place-
ní daně z nemovitých věcí formou inkasní 
platby SIPO, to znamená jednoduše, au-
tomaticky, bezstarostně… Zkrátka „Daně 
snadně!“
Kdo může platit daň z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO?
Každý poplatník této daně, kterému bylo 
Českou poštou přiděleno spojovací číslo 
a daň na dané zdaňovací období mu byla 
stanovena a předepsána na jeho osobní da-
ňový účet. Pokud poplatník nemá přiděle-
no spojovací číslo SIPO, může se o jeho 
přidělení přihlásit na kterékoliv poště.
Od kdy lze platit daň prostřednictvím 
SIPO?
Od zdaňovacího období roku 2016. Sta-
čí vyplnit tiskopis Oznámení o placení da-
ně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
a předložit příslušnému pracovišti Finanční 
správy nejpozději do 31. ledna 2016. For-
mulář Oznámení je k dispozici na stránkách 
Finanční správy www.financnisprava.cz ne-
bo na kterémkoli pracovišti Finanční správy. 
Nedílnou součástí Oznámení je doklad pro-
kazující přidělení spojovacího čísla (např. 
doklad o přidělení spojovacího čísla nebo 
aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis 
bezhotovostní platby SIPO). Postačí přiložit 
prostou kopii.
Je nutné Oznámení podávat každoročně?
Ne, uplatněné Oznámení se vztahuje 
i na všechna následující zdaňovací obdo-
bí, a to až do doby uplatnění Oznámení, 
ve kterém je výslovně vyznačeno ukonče-
ní placení daně prostřednictvím SIPO, nej-
později do 15. března zdaňovacího období, 
ve kterém již poplatník nechce hradit daň 
prostřednictvím SIPO.
Bližší informace o zjednodušené formě 
placení daně prostřednictvím SIPO včet-
ně specifických dotazů zájemcům poskyt-
nou pracovníci na kterémkoli pracovišti Fi-
nanční správy.

Tisková zpráva Finančního úřadu pro 
Kraj Vysočina

Uzavření daňových 
pokladen
Finanční správa ČR upozorňuje daňovou ve-
řejnost, že posledním dnem pro příjem hoto-
vosti v daňových pokladnách finančních úřa-
dů a jejich územních pracovišť v roce 2015 
bude středa 16. prosince. Daňové pokladny 
budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.

TZ

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
telefon: 567 243 633, 974 266 721

krpkvy.oop.telc@pcr.cz 
974 266 720 (vedoucí)

974 266 722 (zástupce vedoucího)
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I po více než sto letech sálá pohoda a teplo z krásného diplomu, který v lednu 1908 získal 
na výstavě kanárů v Brně pan František Pelej z Telče. A nabízí nám řadu zvědavých otázek: 
Jaké kanáry pan Pelej choval, uměli mluvit, jak se ke svému koníčku dostal...? Ale třeba také: 
Jak je v tuhé zimě v lednu 1908 do Brna dopravil, dozvěděli se o jeho úspěchu obyvatelé Tel-
če? Za zapůjčení diplomu pro reprodukci děkujeme Muzeu techniky Telč Aleše Wimmera. 

Foto: Roman Pokorný

Celou tiskovou stranu věnoval 19. října  deník Aha! životnímu příběhu někdejšího průvod-
čího Československých státních drah v Telči Josefa Housky (*1897 +1960). Za zájem bul-
várního deníku vděčí pan Houska své uniformě rakousko – uherského námořníka, kterou 
v Muzeu techniky Aleše Wimmera objevil reportér Aha! Jiří Čada. 

Námořník, který neuměl plavat. V Aha!
Co způsobila vojenská uniforma

BETLÉM MANŽELŮ VOSTRÝCH. Již více než 100 roků vánoční fenomén Telče. Le-
tos bude přístupný v muzejní expozici v areálu zámku 5., 6., 12., 13., 19., 20., 25., 26., 27., 
29., 30. a 31. prosince vždy od 10 do 16 hodin. Výzdobu muzea obohatí vánoční pohlednice 
Martina Nováka.                                                                                                                         Foto: Archiv TL

Vzpomínáme na 20. století

CESTA. Tahle vejde do historie. Po sedm-
desáti letech, co je zámecký park přístupný 
veřejnosti, ho oficiálně propojila s městským 
vycházkovým okruhem podél Ulického ryb-
níka. Investice za téměř půl milionu korun 
prospěje jak návštěvníkům města, tak také 
domácím.                               Foto: Ilona Jeníčková

POSLEDNÍ POUŤ. Poutní sezónu tel-
čské farnosti zakončila jako každoročně 
pouť u sv. Karla v neděli 8. listopadu. Le-
tos za mimořádně teplého počasí. Teploměr 
ukazoval 16,2 oC.                 Foto: Václav Husták
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Správci hřbitovů. Kolik jich je v našem mikroregionu, spočítáme přes-
ně. Dvanáct. Přesně tolik míst posledního odpočinku v něm napočítá-
me. Psát o nich v prosincovém čísle může na první pohled vypadat ja-
ko opožděná reportáž. Není tomu tak. Právě v listopadu, kdy jsme toto 
vydání připravovali, byla jejich nelehká a zodpovědná práce častým 
námětem rozhovorů při návštěvách hřbitovů. A také podnětů: „Napište 
o nich!“ V našem případě hlavně „o něm“. Telčském Josefu Salákovi. 
Ten má na rozdíl od svých kolegů na starosti hřbitovy hned tři.
Stýkáte se pracovně se svými kolegy z mikroregionu?
Musím přiznat, že nepříliš často. V každé obci, která má hřbitov, je totiž 
postavení správce trochu jiné. Jak co do povinností, tak také do kom-
petencí. Je to dáno velikostí hřbitova a místními zvyklostmi. Ale jedno 

mohu s určitostí konstatovat. Všechny hřbitovy v mikroregionu jsou 
upravené a vzorně ošetřované.
Máte k některému hřbitovu v mikroregionu blíže?
Samozřejmě k tomu v Pavlově. Mám na něm uloženy své nejbližší 
a většinu příbuzných.
Co všechno patří v Telči do povinností správce hřbitovů?
Agenda pronájmu hrobových míst, samozřejmě pořádek na hřbito-
vech, dohled na firmy provádějící stavbu nebo údržbu pomníků a vý-
kopy hrobů. Řada dalších věcí - od zajištění odvozu hřbitovního od-
padu až po vodu na zalévání. Práci mi usnadňuje vedení Služeb Telč, 
které má péči o hřbitovy jako svou přirozenou prioritu.
Co je na Vaší práci nejtěžší?
Určitě jednání s pozůstalými, pokud je zemřelý mladý člověk či dítě. 
Nebo když jsem měl k zemřelému blízký osobní vztah.
Tak to Vám věřím. Měl jsem ale na mysli každodenní povinnosti. 
Co třeba teď spadané listí?
To si myslím, že k podzimu patří. Snažíme se ho pravidelně odstraňo-
vat. A musím přiznat, že tuhle práci mám zrovna rád. Horší je to v zi-

Každý se s nimi setká. Správci hřbitovů 
mě, kdy jsou cestičky namrzlé a kloužou. Jak kvůli posypu, tak přede-
vším proto, že na obou starých hřbitovech není sníh kam vyhrnovat.
Hřbitovy žijí svým specifickým životem prakticky celý rok. Nikdy 
zde nejsou prázdniny či dovolená, každodenně přichází příbuzní 
a známí zemřelých, náhodní návštěvníci, již zmíněné firmy... Exis-
tuje nějaký předpis pro chod hřbitovů?
Ano. V našem případě Řád veřejných pohřebišť vydaný radou města 
v roce 2011. Je k dispozici na každém hřbitově a na www stránkách 
města a Služeb Telč. Je to ale jako s většinou předpisů. Pro slušné lidi 
by snad ani nemusel existovat a pro ty druhé ...
Občas se hovoří o opuštěných hrobech. Kdy je tento termín správ-
né použít? Nebo jinak. Připomeňte, jak je to vlastně s pronájmem 
hrobových míst?
Hrobové místo má rodina zemřelého pronajmuto na dobu nejméně 10 
let. Před uplynutím této lhůty rozesílám kontaktní osobě uvedené v ná-
jemní smlouvě návrh nové smlouvy a informace o způsobu úhrady 
za nájem hrobového místa. Pokud na tento podnět není žádná reakce, 
následuje na stejnou adresu doporučený dopis s výzvou k uzavření no-
vé smlouvy ve lhůtě 60 dnů a sdělením o dalším postupu, pokud na vý-
zvu nebude reagováno.
A ten je jaký?
Následuje další doporučená výzva k odstranění hrobového zařízení 
(náhrobek, rámovka) ve lhůtě jednoho roku. Tato výzva je současně 
zveřejněna v obecné rovině (číslo hrobu, kterého se týká) v informač-
ní skříňce na daném hřbitově, na webových stránkách města, případně 
i v tisku (TL).
Co se stane, pokud ani na tuto výzvu nikdo nereaguje?
Hrobové zařízení přejde do vlastnictví města Telče a hrobové místo je 
pronajato novému nájemci.
Tak to je hodně složité a někdy také smutné. Je z toho nějaké po-
učení, doporučení?
Důležité je, aby nájemci hrobových míst uváděli ve smlouvách aktu-
ální adresy pro případné zasílání písemností, nezapomínali na hlášení 
jejich změn a s ohledem na dlouhodobost smlouvy (10 let) si stano-
vili i náhradního příjemce korespondence, pro případ jejich nedosa-
žitelnosti.
Veselé chvíle asi v tomto povolání nezažijete. Ale takové, ze kte-
rých máte radost, tak určitě…
Je to tak. Nedávno jsem pomohl muži, který hledal hrob kamaráda 
z vojny, se kterým se desítky let neviděl. Projížděl Telčí a chtěl mu ale-
spoň na hrob položit květiny. Nebo třeba když letos byla opravena ob-
řadní síň na hřbitově v Lipkách a slyším chválu jejího vzhledu.
Do města přijíždí hodně turistů, které v létě lze potkat i na hřbito-
vech. Jsou hroby, které častěji hledají?
Na tuhle otázku nemám jednoznačnou odpověď. Na hřbitově u sv. 
Anny bych takto označil asi hrob básníka Vincence Furcha. U Mat-
ky Boží v poslední době P. Jana Poláka. Toho díky studentům Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se zabývali jeho literár-
ní pozůstalostí. Často se pak hledají hroby osobností, které zmíníte 
v Telčských listech...                                                                            /z/

Lidé mikroregionu

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 12/2015          List MAS Telčsko (58)

Josef Salák. Takhle ho vidíme nejčastěji. Povinností správce hřbitovů 
je ale daleko více.
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Adventní koncert 

Brass Q Telč 
ve Velké Lhotě
V sobotu 12. prosince v 18 hodin se v horním 
kostele Evangelického tolerančního areálu 
ve Velké Lhotě uskuteční Adventní koncert. 
Vedle domácího pěveckého sboru Festivia 
Chorus na něm vystoupí i žesťový kvintet 
Brass Q Telč. Předprodej vstupenek na kon-
cert je v Telči v prodejně dárkového zboží 
U Šeniglů na náměstí Zachariáše z Hradce.

Mikroregionální střípky

Hodice
4. 12. Vypouštění balónků s přáním k Je-
žíškovi
Od 14.00 hod. u KD Hodice
9. 12. Loutková pohádka pro děti
O Budulínkovi. Od 16.00 hod. v KD 
13. 12. Vánoční koncert
Pěvecké sdružení V. Nováka ze Znojma
Od 17.30 hod. v KD 
13. 12. Vánoční výstava v klubu seniorů
Mrákotín
12. 12. Mikulášská zábava v KD 
31. 12. Výstup na Javořici
Urbanov
6. 12. Mikulášská nadílka v Nevcehli 
od 15.00 hod.
18. 12. Divadelní scénka „Boj o kupé“ 
a pohádka „Sněhurka“
Třeštice
31. 12. Silvestrovské dobytí Roštejna
Od 10.30 se odchází od čekárny na návsi

V souvislosti s pořádáním koncertu Skřipky 
– dyndy na Horácku v neděli 20. září jsme 
několikrát zaznamenali úvahu, zda by telč-
ská ZUŠ nemohla vyučovat hru na tento tra-

diční hudební nástroj Horácka. TL se s touto 
myšlenkou obrátily na toho nejpovolanější-
ho. Ředitele školy Lubomíra Zadinu.
Myslíte si, že je reálné, aby se u vás hra 
na skřipky/dyndy opravdu vyučovala?
Nic není nemožné. Je to ale složitější, než 
se může na první pohled zdát. Školství je 
stále dost konzervativní...
Co je potřeba pro zavedení výuky vyko-
nat?
Vytvořit školní vzdělávací program, mít 
aprobovaného a nadšeného učitele... Po-
žadavky na výuku musí být stejné jako 
na kterýkoliv jiný klasický nástroj. Spíš je 
reálné hru na skřipky zavést jako volitelný 
předmět ke hře na housle nebo výuku pro-
vádět soukromě či jako zájmovou umělec-
kou činnost.

Chcete se naučit hrát na skřipky?
Nebylo by vhodné provést průzkum zá-
jmu o tento specifický obor?
Určitě. Napovědělo by to, jak velké úsilí 
by stálo věnovat případnému řešení. I když 

máme zájemců o výuku houslí poměrně 
dost, větší zájem bychom uvítali.
Kdo by měl průzkum podle Vás provést?
Můžeme to zkusit v ZUŠ, mohou pomoci 
folklorní soubory a třeba i Telčské listy.

/z/

Skřipky podle HORFOSu
K otázce výuky hry na skřipky/dyndy se pro 
TL vyjádřil také předseda Horáckého folklór-
ního sdružení (HORFOS) Jaroslav Novák: 
Skřipky není problém nechat vyrobit. Hrát 
na ně je ale daleko těžší a náročnější. Dává-
me dohromady zájemce o výuku na skřipácké 
malé i velké housle a skřipácký bas.
Každý, kdo by měl zájem, se může na mě ob-
rátit. (jar.novak@email.cz; 602 541 258). 

Dačický vlastivědný 
sborník VIII
V pátek 4. prosince se v prostorách da-
čického muzea uskuteční křest nového 
čísla Dačického vlastivědného sborní-
ku (VIII). K telčskému regionu se v něm 
vztahuje především stať Jitky a Zdeňka 
Vavruškových Zvony v okolí Dačic I., 
ve které se autoři zabývají i zvony v Kos-
telní Myslové a Černíči. Zájemce o regi-
onální historii zaujme i příspěvek Tomáše 
Černušáka K původu poslední novoříš-
ské převorky.                     /z/

ZASTÁVka Telč 
v prosinci
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
ve Slavíčkově ulici
Klub: po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 
17 hod., 24. a 25. 12, zavřeno
Téma na prosinec: Bezpečí
10. 12.  16.00
Jak předcházet úrazům, beseda 
14. 12. 16.00
Vánoční tvoření – i pro veřejnost
22. 12. 16.00
Turnaj ve stolním tenise
29. 12.  16.00
Riskuj – otázky týkající se bezpečnosti Vánoční koncert 

telčských kapel
26. prosince v 19 hod. v sále hotelu 
U Hraběnky vystoupí Swing trio Telč 
a jako host Karel Böhm (tenorsaxofon) 
a Struna Band Telč

Gregoriánský chorál
V prosinci vystoupí regionální gregori-
ánská schola, složená převážně ze zpě-
váků Regionu Renesance, s adventními 
zpěvy gregoriánského chorálu na mši sv. 
Bude to v sobotu 19. prosince v 18 ho-
din v kostele sv. Petra a Pavla v Nové 
Říši a v neděli 20. prosince v 18 hodin 
v kostele sv. Jakuba v Jihlavě.

Všechny ženy zve na besedu s názvem 
Co pro nás znamená porod, která se 
uskuteční v neděli 13. prosince v 15:30 
v Čajovně Scivias na náměstí Zachariá-
še z Hradce, Lucie Váchová. Rezervace 
místa na 728 102 291.

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz

http://www.telcsko.cz/
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Jiří Albrecht v Domově 
pro seniory
Autor úspěšných místopisných publikací 
z regionu a především malíř Jiří Albrecht 
z Dačic zavítal v říjnu do telčského Domo-
va pro seniory. Jeho klientům představil 
svou novou knihu, třetí díl Kreslířových ti-
pů na výlet o zajímavých místech Regionu 
Renesance. „Nechybělo ani autorské čtení 
vybraných pasáží. Myslím, že jsme prožili 
příjemné podzimní odpoledne,“ napsala TL 
Hana Bártová, sociální pracovnice DpS.

HRADEC KRÁLOVÉ
25. 12. – Vánočně laděný dvojkoncert
Jaroslav Svěcený a Václav Uhlíř
Městská hudební síň

CHEB
28. 11. – 26. 12. Vánoční trhy na náměstí
Volně přístupné ledové kluziště, tržiště 
s vánočním zbožím a občerstvením, Je-
žíškova dílna a akce pro děti, doprovodný 
program

JINDŘICHŮV HRADEC
12. - 13. 12. – Vánoční dny
Vánoční trhy v centru města, Adventní dny 
na zámku, Adventní fotografování v his-
torických kostýmech v Muzeu fotografie 
a moderních obrazových médií.

KUTNÁ HORA
26. 12. – Česká mše vánoční – Jakub Jan 
Ryba, 15:30 Chrám sv. Barbory
Koncert v podání Učitelského smíšeného 
pěveckého sboru TYL Kutná Hora.

LITOMYŠL
29. 11. – 20. 12. Andělské adventní nedě-
le na zámeckém návrší
Na zámecké návrší se vrátili andělé a při-
nášejí čtyři adventní neděle plné koncertů, 
trhů, prohlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
8. 12. – Pocta Martinů
Slavnostní koncert k 125. výročí narození 
Bohuslava Martinů
Ensemble Martinů & Jan Šťastný 
velký sál Tylova domu od 19:00 hod.

TELČ
4. 12. od 13.00 hod. Mikuláš v Telči 
na náměstí 
Vypouštění balónků s přáním Ježíško-
vi, vánoční trh, čertování, Matějovo kole-
dování, zpívání dětí u stromečku, příchod 
Mikuláše, rozsvícení vánočního stromu 
a osvětlení města.

TŘEBOŇ
5. 12. Čertovské rojení od 16.00 hod. 
Masarykovo náměstí
Na náměstí přiletí andělé i čerti a další po-
hádkové bytosti z bavorských lesů. Vánoč-
ní melodie zahrají Nezmaři.
Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

170 roků
11. prosince 1845 se ve Velkých Kolodějích 
u Pardubic narodil Václav Jeřábek (+ 20. 
12. 1931, Telč). Absolvent vídeňské poly-
techniky byl v letech 1873 až 1881 profeso-
rem geometrie na telčské reálce. Po předčas-
ném penzionování ze zdravotních důvodů se 
v roce 1908 do Telče vrátil. Člen Královské 
české společnosti nauk napsal více 50 od-
borných prací z oblasti geometrie.
Více v záložce Osobnosti na http://www.
telc.eu

Připomínáme si

F. V. Foit uspěl v Bio-
grafickém slovníku
Monumentální vydavatelský počin His-
torického ústavu Akademie věd ČR, Bio-
grafický slovník českých zemí, který začal 
vycházet v roce 2004, dospěl sice do 18. 
svazku, ale teprve k heslům Fo – Fr (!). 
Dokončení celého záměru je tak více než 
v daleké budoucnosti. V zatím posledním 
zmíněném svazku se z regionálních osob-
ností „prosadil“ samostatným biogramem 
pouze sochař a cestovatel František Vla-
dimír Foit (*1900 +1971). Pozorného 
čtenáře jistě zaujme biogram spisovatele 
a scenáristy Jiřího Frieda (*1923 +1999), 
manžela překladatelky Dagmar Steinové, 
dobře známé čtenářům TL, jak díky jejímu 
skoro telčskému původu, tak především ži-
votopisné práci Vzpomínání. Za připome-
nutí stojí také zařazení biogramu národní-
ho a politického činitele Jihlavska, lékaře 
Leopolda Fritze (*1813 +1899).

V Boleradicích 
vzpomněli F. Nováka
V neděli 22. listopadu si v  Boleradicích při-
pomněli sté výročí úmrtí (25.10. 1915) uči-
tele a spisovatele Františka Nováka. Telč-
ský rodák a absolvent zdejší reálky, kterého 
jsme vzpomněli v říjnových TL, zde řadu 
let působil jako ředitel školy. Na důstojné 
vzpomínkové oslavě, kterou připravila tam-
ní knihovna, vystoupili boleradičtí ochotní-
ci s pásmem o jeho životě a ukázkami z je-
ho tvorby. A protože Boleradice leží na jižní 
Moravě, nechybělo ani vystoupení dívčí 
cimbálové muziky Strunka.                      /z/

Nové knihy městské 
knihovny
„Když chci něco objevit, začnu tím, že pře-
čtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo 
- na to jsou všechny ty knihy v knihovnách.“

T. A. Edison

Beletrie
Viewegh: Biomanžel; Keleová-Vasilko-
vá: Co to bude?; Hawkins: Dívka ve vla-
ku; Moyes: Dívka, již jsi tu zanechal; 
Hrašková: Dokud jsi tady; Váňová: He-
rečka; Nachtmanová: Hodinová manžel-
ka Eva; Paasilinna: Komu není shůry dá-
no, dlouho duchem nebude; Červenák: 
Ohnivé znamení; Riley: Levandulová za-
hrada; Benková: Malinový sen; Ohlsson: 
Lotosové blues; Hartl: Malý pražský ero-
tikon; Parks: Nevěsty bez ženichů; Back-
man: Muž jménem Ove

Dětská
Corderoy: Abrakababra; Reider: Klára, 
zloděj bonbónů a já; Pristley: Příšerné pří-
běhy vánoční; Mrázková: Knížka o knížce

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Henrik Eberle: Dopisy Hitlerovi; Walter 
Isaacson: Steve Jobs; Petr Zídek: Po boku; 
Marta Veselá Jirousová: Děti deště; Jiří Al-
brecht: Poslouchej, v dálce už píská lokál-
ka. Kreslířovy tipy na výlety 3; Jan Benda: 
Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí; 
Pavel Maurer: Maurerův výběr Grand re-
staurant; Céline Delavaux: Neexistující mu-
zeum; Éléa Baucheron: Záhadné muzeum; 
Dačický vlastivědný sborník I. – VII.

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knihovny o Vánocích
pondělí 21. prosince

8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 zavřeno 22. - 31. prosince otevřeno v pondělí 4. ledna     
8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 10. do 18. 11. 2015.

V listopadu bylo jaro

Průměrná teplota:   7,9°C
Průměrný tlak:  1020,3 hPa
Srážky:    54,2 mm
Maximální teplota:   20,1°C, 3.10. 
   v 16,26 hod.
Minimální teplota:   -1,7°C, 12.10. 
   v 7,48 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  31,5 km/h, 17.10.

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.

Říjen v číslech

Počasí v říjnu
Po většinu měsíce převažovalo počasí s vel-
kou oblačností a s častými srážkami. Ty byly 
ve formě deště nebo mrholení a slabé až střed-
ní vydatnosti. Několikrát byly denní srážko-
vé úhrny kolem 10 mm, což bylo dobré zali-
tí před zimou. Na stav podzemních vod však 
prakticky vliv neměly a studny jsou na tom 
dost špatně. Přibližně od 1. do 10. října vy-
stupovaly denní maximální teploty na 13 až 
19°C. Potom se poněkud ochladilo a maxima 
byla už jen od 6 do 14°C. 13. října bylo maxi-
mum dokonce jen necelé 4°C. Noční teploty 
zůstávaly většinou na plusových hodnotách, 
slabé mrazíky se objevovaly jen ojediněle. 
Ve výšce 2 m nad zemí to bylo asi do -3°C, 
při zemi do -6°C. V údolních polohách, což 
bylo i v Telči, jsme ty přízemní hodnoty mě-
li tzv. za oknem ve výšce několika metrů. Při 
zemi potom bylo ještě chladněji. Na teploty 
měly vliv časté mlhy a hlavně nízká inverzní 
oblačnost. Při denním vyjasnění stoupala ma-
xima, při nočním klesala minima. Pěkně to 
bylo vidět při těch několika krásných sluneč-
ných dnech. Přesto, že se už ojediněle vyskyt-
ly mrazíky, lesy stále ještě nevychladly a da-
ly se najít podzimní houby, hlavně václavky 
a suchohřiby, někdy i praváky. Při té letošní 
houbové bídě však i za to přírodě dík. Měsíc 
hodnotíme teplotně jako průměrný, srážkově 
mírně nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Přesně před rokem to byla velká pozitivní 
novinka. Do areálu bývalého Interiéru v Tře-
bíčské ulici přichází nový zaměstnavatel. 
Výrobce vzorníků materiálů pro stínící a slu-
neční techniku MAXXISAMPLE. V rozho-
voru pro TL tehdy představil prokurista fir-
my Lukáš Preis velmi ambiciózní záměr: 
Do roku zaměstnat 100 pracovníků. Čas ubě-
hl jako voda a s Lukášem Preisem hovoříme 
o ročním působení firmy v Telči. Na úvod ří-
ká podstatné: „Na konci letošního roku za-
městnáváme 100 lidí, dalších až 100 zaměst-
náváme nárazově jako domácí pracovníky.“
K výrobnímu programu pak L. Preis uvedl: 
„Je takový, jaký jsme při příchodu do měs-
ta avizovali. Získali jsme další význam-
né zákazníky. Naším cílem je být jednou 

MAXXISAMPLE dodrželo slib. 
Má 100 zaměstnanců

z největších firem na trhu v daném oboru.“ 
Na otázku Telčských listů, zda by firma ne-
mohla představit veřejnosti svůj výrobní 
program výstavkou v některém veřejném 
prostoru, odpověděl: „Takovou možnost by-
chom uvítali, rádi budeme naše výrobky pre-
zentovat. Již jsme uspořádali letní slavnost 
pro naše zaměstnance a jejich rodinné pří-
slušníky, v rámci které měli možnost si pro-
hlédnout výrobní a technické zázemí firmy. 
Příští rok uvažujeme o Dnu otevřených dveří 
pro širokou veřejnost.“ V tom počítá firma 
s nákupem nových výrobních zařízení a také 
s nárůstem stálých zaměstnanců až na 120 
lidí. Již v současné době hledá další zaměst-
nance a podle L. Preise se setkává s velkým 
nedostatkem kvalitní pracovní síly.            /z/

Foto: Archiv Maxxisample

Mikuláš v Telči
rozsvícení vánočního stromu 

a osvětlení města
4. prosince od 13 hodin
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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 Domě s pečovatelskou službou:
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 13 (1+0) situovaný ve 2. podlaží
Celková plocha: 42,15 m2

Nájemné celkem: 1.242,- Kč

Termín pro přijetí žádostí: do 18. prosince 2015

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedených 
bytů jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových strán-
kách města (www.telc.eu).

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování – 
Iva Slatinská, tel.: 567 112 425, email: iva.slatinska@telc.eu

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěs-
né vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Nabízím pronájem samostatného pokoje v RD v Telči. Vlastní 

WC a koupelna. Cena 4500 Kč. Tel. 775 219 361.
• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba 

v hotovosti. Telefon: 739 641 944
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Nové kurzy začínají vždy 

první pondělí v měsíci v 15,30 hod. na učebně autoškoly v Telči. 
Více info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517.

• Pro tvorbu výstavního exponátu sháním korespondenci z ob-
dobí Protektorátu ČaM (dopisy, obálky, korespondenční líst-
ky, listiny, průvodky ...) Prosím o nabídku tel. 608 961 940,  
email: mgrpetrmaryska@seznam.cz

• Týdenní kurzy ANGLIČTINY s Mgr. Ivetou Gerykovou v Univer-
zitním centru Telč. Více informací: AnglictinaTelc@seznam.cz.  
Tel. 605 086 056. Těšíme se na viděnou!

• Ztratily se tři klíče a školní čip na červeném reklamním pásku 
Raab Karcher. Prosím případného nálezce, aby se ozval na tel. č. 
608 565 740.

• Prodám 3-díl. obýv. stěnu, stůl kuch., psací, lednici Zanussi, konf. 
stolek, skříň šatní. Tel. 736 423 493 po 10. hod.

Malý oznamovatel

VOLNÁ PRACOVNÍ 
MÍSTA

Firma zabývající se zámečnickou výrobou a výrobou
a montáží ocelových konstrukcí 

Opravny Telč, a.s., Radkovská 507, 588 56 Telč
hledá vhodné kandidáty na pozici

SOUSTRUŽNÍK, ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
• vyučení v oboru
• svářečský průkaz min. ZM-1
• praxe v oboru min. 1 rok výhodou
• ochota vysílání na pracovní cesty a práce 

ve výškách výhodou

Nabízíme zaměstnanecké benefity. Nástup možný okamžitě.

Kontakt na tel. 567 578 990
 e-mail:sekretariat@opravnytelc.cz

pí. Baránková
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Sport
Fotbal
Skončila podzimní sezóna
Ohlédneme-li se za výkony jednotlivých 
mužstev SK, vyvolají v nás rozpaky. Proto-
že středem pozornosti u fotbalových oddí-
lů jsou výsledky „A“ - mužstva mužů, při-
pomeňme si, jak si tento tým vedl. Euforie 
z postupu do nejvyšší krajské soutěže byla 
veliká. Tu však zmrazily první dva zápasy 
prohrané tím nejtěsnějším rozdílem shodně 
0:1. Série dalších zápasů by se dala hodno-
tit pozitivně, kdyby… Mužstvo sice zvítě-
zilo v Rantířově a přivezlo tři body i z fa-
vorizovaného Žďáru n. S., ale v domácím 
prostředí se muselo spokojit pouze s remí-
zami. Díky tomu se drželo v prostřední čás-
ti tabulky. Ani v závěrečných zápasech se 
domácí diváci nedočkali vítězství, ba právě 
naopak přišly dvě prohry a mužstvo se ocit-
lo v sestupové zóně. Nezměnila to ani pře-
dehrávka jarní části se Želetavou, na kterou 
se přišlo podívat 110 diváků přesto, že dvě 
utkání před tím utrpěl tým dva debakly 2:7 
a 1:5. Utkání skončilo remízou (2:2), i když 
zisk prvních tří bodů na domácí půdě byl 
v závěru zápasu na dosah. Mužstvo tak pře-
zimuje na předposledním místě tabulky.
Záloha Telče v domácím prostředí posíle-
ná hráči „A“- týmu pravidelně vyhrávala, 
ale na hřištích soupeřů, doplněná mladý-
mi borci z dorostu, body ztrácela. Mužstvo 
se převážně pohybovalo v poklidném stře-
du tabulky. Doplatilo ale na svoji nekázeň 
a po závěrečných nevydařených zápasech 
kleslo na 9. místo. Třetí tým mužů, všeo-
becně nazývaný „Celtik“, je zatím věren 
své tradici a přezimuje na první příčce.
K mužstvu dorostu nastoupil trenér Petr Ko-
zák. Mužstvo sice podávalo nevyrovnané vý-
kony, ale sedmou příčku lze hodnotit pozitiv-
ně. Nejmladší fotbalové kategorie, staršími 
žáky počínaje a nejmladší přípravkou kon-
če, dělaly svým trenérům radost. Starší žáci 
skončili na druhém a mladší na prvním místě 
tabulky. Kladně je třeba také hodnotit výko-
ny obou přípravek. Třetí a druhé místo je to-
ho důkazem. Mládežnický fotbal má v Telči 
dobré výsledky a z hlediska toho, že v kate-
gorii mužů sází oddíl převážně na svých od-
chovancích, je to velmi dobře.                - rd –

13. prosince 

Mažoretky 
v Panském dvoře
Díky vstřícnosti vedení Panského dvora se 
tradiční vánoční besídka telčských mažore-
tek poprvé uskuteční v Telči samé. V nedě-
li 13. prosince se ve 14 hodin zde předsta-
ví svým příznivcům vlastním programem. 
„Po jeho skončení bude následovat volný 
program pro všechny přítomné děti. Mohou 
se těšit i na různé soutěže s Milanem Řezníč-
kem z Radia Vysočina,“ připomněla vedoucí 
mažoretek Renata Křížková.

Florbal
Svatomartinský turnaj
v Třešti
Letos se tradičního klání zúčastnilo rekord-
ních 10 týmů. Ve skupině se ve velice vy-
rovnaných zápasech podařilo týmu telčského 
Orla vybojovat těsný postup do semifiná-
le po vítězství nad Batelovem a Slavonice-
mi a dvou remízách s Třeští a Kněžicemi. 
V dalších zápasech už ale naši hráči nedoká-
zali vstřelit jedinou branku a tak Dobrouto-
vu v semifinále a Třešti v souboji o třetí mís-
to stačilo po jediné brance, aby našemu týmu 
vzali sen o umístění na stupních vítězů. 

Podrobnosti na www.oreltelc.cz/florbal

Hokej
Tabulka krajské soutěže hokejistů v době 
uzávěrky TL

1. Veverská Bítýška 6 30 : 13 16
2. Telč 6 31 : 19 13
3. Velké Meziříčí B 6 29 : 20 13
4. Námĕšť n/O. 6 31 : 28 8
5. Bystřice n/P. 6 23 : 36 8
6. Zastávka 6 18 : 24 3
7. Velká Bíteš B 6 19 : 41 2

Hokejisté na stadionech soupeřů dosud 
odehráli:
HC Zastávka - SK Telč  2:4
TJ Náměšť - SK Telč  3:8
HHK Velké Meziříčí - SK Telč 5:4 sn
HC Veverská Bítýška - SK Telč 5:2
Spartak Velká Bíteš - SK Telč 2:6
BK Zubři Bystřice n.P - SK Telč 2:7

Florbal má v Telči díky Orlu pevné místo v nabídce sportovního vyžití mládeže.   Foto: Archiv TL

Známe tváře OK2AC, 
OK2AG, OK2AL a OK2YL

Ladislavu Polákovi a Janu Litomiskému  
z Českého radioklubu se podařil ojedině-
lý počin. Shromáždili fotogalerii předvá-
lečných československých amatérů vysíla-
čů. O jak náročné dílo se jedná si lze docela 
snadno představit: Zkuste si dát za úkol na-
jít a uspořádat rodinné fotografie ze stejné-
ho období. Navíc, když příbuzné budete hle-
dat od Aše až po Jasiňu. V TL jejich práci, 
která je dostupná na http://www.crk.cz/
CZ/EBOOKSC, zmiňujeme proto, že uni-
kátními snímky jsou v ní připomenuti telčští 
průkopníci radioamatérství, MUDr. Zdeněk 
Neumann (OK2AC), Ing. Ladislav Vydra 
(OK2AG), Ing. Miloslav Švejna (OK2AL, 
OK3AL) a Jarmila Heřmanová (OK2YL). 

Více o nich TL 2/2014

Po uzávěrce

Úspěch juda
Helena Kučerová z oddílu Judo Sokol Telč 
se stala 21. listopadu vicemistryní ČR v ka-
tegorii mladších žákyň do 44 kg. 

Více v příštích TL. 
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5. prosince
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176, 384 423 107
(dtto 6. prosince)
Polná, MUDr. Zdenka Kazdová
Varhánkova 227,  567 212 736
6. prosince
Jihlava, MUDr. Monika Kostková
Vrchlického 2497/57, 567 574 574
12. prosince
Dačice, MUDr. Ivana Pelikánová 
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto 13. prosince) 
Stonařov, MUDr. Zuzana Nováková
Stonařov 70, 734 421 859  
13. prosince
Jihlava, MDDr. Libor Křikava
Husova 28, 567 213 032
19. prosince  
Dačice, MUDr. Marie Matoušková 
Nemocnice Dačice, 384 358 291 
(dtto 20. prosince)
Velký Beranov, MUDr. Edson Makum-
birofa
Velký Beranov 82, 602 602 334
20. prosince
Polná, MUDr. Zdenka Marková
Varhánkova 227, 567 212 736
24. prosince
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice, 384 358 294 
(dtto 25. prosince)
Jihlava, MDDr. Břetislav Martinák
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
25. prosince
Třešť, MUDr. Radovan Minařík 
Franze Kafky 109, 567 234 137
26. prosince
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto 27. prosince)
Batelov, MUDr. Zora Minaříková
Družstevní 449/10, 567 314 213 
27. prosince 
Luka n. Jihlavou, MDDr. Jitka Mrko-
sová 
1. Máje 345, 724 748 222

Pohotovost Jihlava od 8 - 12 hod. (567 
157 211), Dačice 8 - 10 hod. V případě 
potřeby doporučujeme prověřit na tlf. 
číslech v závorkách. Změna služeb ne-
ní vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu,  
www.nemji.cz. Zubní pohotovost v Da-
čicích na www.nemda.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích

v prosince

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Když byly děti malé, jezdili jsme do Telče 
na vánoční prázdniny, aby viděly, jak vypa-
dá sníh. Vzpomínám, jak jsme jednou ani 
nemohli dostat do domu, protože sníh byl až 
nad vrata. V Brně sice také občas napadl, ale 
během pár hodin roztál. Vůbec se mi nelíbily 
americké filmy, kdy na Štědrý den chodili li-
dé v tričkách po ulici a mezi nimi Santa s dár-
ky. Žádná sváteční atmosféra, kterou uměl 
úžasně vystihnout pan Lada. A vypadá to, že 
už nám asi zbudou jen ty obrázky, protože 
sníh prostě není. O bílých Vánocích si mů-
žeme nechat jen zdát. Naštěstí děti vyrostly 
a už netouží stavět sněhuláky nebo sáňkovat 
a koulovat se. Ušetříme za topení a nemusí se 
řešit zamrzlé auto a sníh před domem. Ale… 
Kdo namaluje na okna ty krásné obrazy, kte-
ré umí jen mrazík? Kdo zabílí stromy a uli-
ce? V obchodním domě sice vyhrávají ko-
ledy, ale vyjdete ven a tam sluníčko a teplo 
jako zjara. Takže sundáte kabát a jdete jako 
v americkém filmu v tričku, ruce plné dárků 
a kapra v síťovce. Tak to ne, to se mi opravdu 
nelíbí, a proto se přimlouvám za sníh, aspoň 
na těch pár dnů, aby jiskřil, když na něj za-
svítí sluníčko, a křupal, když na něj šlápnete. 
Aby stáli zase sněhuláci v zahradách a aby 
mohl Ježíšek přijet na saních. Aby za okny 
padaly vločky, a když natáhnete ruku, aby tá-
ly na dlani. To vše bych si přála, ale hlavně 
přeji všem hodně zdraví a spokojenosti, ra-
dosti a vánoční pohody. Žádné spálené cuk-
roví, ani kost v krku, aby vše bylo tak, jak 
má být a jak si přejete. A i kdyby ten sníh 
nenapadl a nejiskřil, však to jiskření uvidíte 
v očích svých blízkých, když se budete dobře 
dívat. A nemáte na dlani sněhovou vločku? 
To je dobře, protože třeba někdo čeká, že ho 
právě tou dlaní pohladíte.

Kam se ztratil sníh?

Panský dvůr Telč 
v prosinci a v lednu
KULTURA
Výstava obrazů Milana Šandy 
– Obrazy s příběhem
30. 1. 2016 Setkání s výtvarníkem

SPORT
6. prosince MIKULÁŠSKÁ LEZECKÁ 
SOUTĚŽ
Amatérská lezecká soutěž na umělé stěně, 
pro děti i dospělé.
8.30 – 11.00 registrace účastníků, 16.30 vy-
hlášení výsledků.

PRO NEJMENŠÍ
Ježíškova pošta v herně U Zvířátek
Od 29. 11. do 23. 12. je pro děti i dospělé 
připravena vánoční poštovní schránka, kde 
mohou zanechat svá přání pro Ježíška.

Podrobnější informace najdete na 
www.facebook.com/panskydvurtelc, 
www.panskydvrurtelc.cz nebo 
v Informačním centru Panského dvora.

„Pěkné odpoledne, krásný program, super 
nápad, budeme se těšit na příště!“ Tak hod-
notili rodinní příslušníci klientů telčského 
Domova pro seniory v sobotu 24. října ak-
ci, kterou pro ně jeho zaměstnanci připra-
vili. Všichni návštěvníci se mohli seznámit 
s aktivitami, které pro klienty domov pořádá 
v průběhu celého roku. K pohodě rodinné-
ho odpoledne přispělo slunečné počasí, hud-
ba k tanci či poslechu manželů Doležalových 
a dobrovolníci Sdílení. Rodinná akce, která 
byla již druhá v pořadí, se opět vydařila. Ne-
překvapí pak proto slib ředitelky domova 
Mariky Krejčí, že se příští rok opět sejdeme.
Lenka Pelejová, DiS., sociální pracovnice 

(Redakčně upraveno)

Rodinné odpoledne v DpS

Soutěž o volné vstupenky 
- hádejte s Panským dvorem

Hospodářské (či poplužní) dvory byly nedíl-
nou a nutnou součástí panského hospodář-
ství. Zajišťovaly chov dobytka a drůbeže, 
uskladnění píce a vypěstovaného obilí, zpra-
cování mléčných produktů a další příjmy 
z rostlinné a živočišné výroby, obhospodařo-
valy panskou půdu.

Otázka: Které panské dvory patřily k tel-
čskému panství za vlády Zachariáše 
z Hradce?

Odpovědi na otázku zasílejte na adresu: 
Panský dvůr Telč, Informační centrum Sla-
vatovská 86 Telč. Odpovědi nám můžete 
nechat i ve schránce v IC Panského dvora. 
Nebo zasílejte na e-mail: 
soutez@panskydvurtelc.cz

Autoři 3 vylosovaných odpovědí od nás ob-
drží volnou vstupenku do Panského dvo-
ra v Telči, která zahrnuje návštěvu Expozi-
ce V podzámčí, Lezeckého centra a herny 
U Zvířátek. Autoři dalších 5 vylosovaných 
odpovědí obdrží 50% slevu na vstupné 
do Panského dvora v Telči.

Správná odpověď z měsíce října:
Leopold Podstatzky-Lichtenstein

Telč a panské dvory:
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v prosinci 2015 až lednu 2016
Pro adventní a vánoční období je vydán sa-
mostatný tisk – kulturní a sportovní pro-
gram od prosince 2015 do ledna 2016.

Klub důchodců
13. 12.  Adventní stůl  v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek šikovných rukou ● Literárně-zábavný 
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink pa-
měti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dra-
matický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
13. 12. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi
v bývalém kině, 1. patro
tel: 775 219 362, www.krtecek.org, www.
facebook.com/centrumkrtecek
Otevřeno ve středu a v pátek od 9 do 12 ho-
din. Příjemné posezení v herničce, tvořivé 
a pohybové aktivity.

Aktivity pro MAMI@mimi 
s Petrou Lustigovou
nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary, 
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - každou 
středu od 17 hod. 
Další termíny a info o aktivitách pro MA-
MI@mimi@nemluvňátka@pidilidi@svišti 
najdete na webu, stále se můžete přihlásit. 
Více informací na tel. 724 415 809 nebo 
www.balancplus.cz

Kulturní kalendář
Římskokatolické
5. 12. so 17.00 Jména Ježíš
6. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
12. 12. so 17.00 Jména Ježíš
13. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
19. 12. so 17.00 Jména Ježíš
20. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 12. čt 23.00 sv. Jakub
25. 12. pá 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
26. 12. so 9.00 sv. Jakub
  17.00 Jména Ježíš
27. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
31. 12. čt 17.00 Jména Ježíš

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

Adventisté
každý lichý týden ve středu v 18.00 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

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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Lukáš Körber, Štěpnice
Tobiáš Ekrt, Štěpnice
Nikolas Kolek, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Petr Caha, Vysoké Studnice
a Veronika Bezuchová, Neratovice
Lukáš Mezera, Třešť
a Zuzana Houzarová, Lipolec

Opustili nás
Růžena Křížová, Dyjička 87 let
Jan Špalek, Štěpnice 60 let
Mária Dorotková, Staré Město 87 let
Marta Simandlová, Borovná 91 let
Miluška Dvořáčková, Staré Město 82 let
Ladislav Petrů, Podolí 85 let
Milan Mouric, Staré Město 65 let
Božena Němcová, Staré Město 85 let
Marie Kadlecová, Štěpnice 87 let
Dagmar Fixelová, Štěpnice 84 let
Stanislav Smejkal, Podolí 92 let
Marie Samková, Podolí 78 let
Miroslav Magni, Štěpnice 60 let
Jiřina Sovová, Vnitřní Město 61 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí 
na základě písemného souhlasu obou rodičů, 

u sňatku na základě písemného souhlasu obou 
novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika
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Uzávěrka příštího čísla 
11. ledna 2016

První číslo nového ročníku Telčských listů 
vyjde jako dvojčíslo 

pro leden a únor 21. ledna 2016.

Odešel Miroslav Magni
5. listopadu zemřel v Telči po těžké nemoci 
pan Miroslav Magni (1955). Jeho jméno vy-
volávalo přítmí alchymistického laboratoria 

císaře Rudolfa II. Výsled-
kem jeho tvorby bylo sku-
tečně i stříbro i zlato, ale ni-
koliv na dně nádoby mistra 
tajemných umění, ale v bar-
vách erbů a znaků, které 
po celý svůj zralý život tvo-
řil. Heraldika byla jeho labo-

ratoriem a štětec nástrojem tvorby. Jeho jmé-
no bylo známo všem zájemcům o tento vědní 
obor a umění zároveň. Vzpomeňte jeho pa-
mátku pohledem na krásu erbů, které vytvo-
řil. Ty budou již navždy připomínat jméno 
Miroslav Magni.          Využit text Jiřího Fialy

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se 
přišli rozloučit dne 17. října 2015 s panem 
Zdeňkem Kovářem.

Manželka a děti s rodinami

Děkujeme všem přáte-
lům, sousedům a známým 
za účast na pohřbu paní 
Milušky Dvořáčkové, roz. 
Zemanové, dne 26. října 
2015. Rovněž děkujeme 
za projevy soustrasti, kon-
dolence a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Vzpomínka
Dne 24. 11. 2015 uplynu-
lo již 40 let od úmrtí pana 
Ing. Zdeňka Zapletala, 
městského architekta Telče.

S láskou vzpomíná rodina
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Věra Peichlová:

Na zvědavou otázku TL odpovídá vedoucí 
odboru kultury Věra Peichlová:
Tradiční příchod Mikuláše a rozsvícení vá-
nočního stromu s vystoupením dětí z telč- 
ských škol 4. prosince bude letos oboha-
ceno o novinku, vypouštění balónků s vá-
nočním přáním. Věřím, že především u těch 
nejmenších se setká s velkým zájmem. 
Za novinku bych letos také označila i im-
pozantní vánoční strom. Pochází z Mráko-
tína od rodiny Kameníkových, které moc 
děkuji. Stejně jako Službám Telč za pře-
voz a postavení téměř 15 metrů vysoké 
jedle. Přehled adventních koncertů najde-
te v příloze Telč o Vánocích. Velkou udá-
lostí letošního předvánočního času bude 8. 
prosince v Lannerově domě prezentace pu-
blikace o telčských židovských hřbitovech. 

Co přinese advent?
Nejen proto, že se jedná o mimořádnou prá-
ci na téma, kterému se zatím žádný historik 
nevěnoval, ale také proto, že bude přítom-
na její autorka, paní Iva Steinová. Navíc ji 
obohatí vystoupení pěveckého sboru TEL-
Čísla. Již samozřejmostí adventního času se 
pro nás stává živý betlém v podání Podjavo-
řičanu a Vánoční prázdniny na zámku. Le-
tos poprvé se ale s adventním programem 
hlásí i Panský dvůr. Děti čeká Ježíškova 
pošta v herně U Zvířátek a dospělé výsta-
va nevšedních obrazů a objektů výtvarní-
ka Milana Šandy. A jen tak, skoro telčské-
ho rodáka. Nemohu vyjmenovat všechny 
akce, koncerty, výstavy, přednášky podrob-
něji. Je jich tolik, že se nám jen stěží vešly 
do adventního kalendáře. Věřím, že na řadě 
z nich se s vámi setkám. 

Foto: Ilona Jeníčková

KALENDÁŘ Telč 2016. Vyhledávaný barevný nástěnný kalendář Jindřicha Bednáře s ne-
všedními záběry Telče a okolí je již v prodeji v Informačním středisku radnice.

Koncert pro děti 
v nemocnici
12. prosince v 18 hodin se v Konírně zám-
ku uskuteční další charitativní koncert. Jeho 
výtěžek předají pořadatelé, Základní umě-
lecká škola v Telči a telčský zámek, jihlav-
ské nemocnici na vybavení pokojů jejího 
dětského oddělení. Jak na takový koncert 
v množství kulturních akcí nadcházejícího 
adventu pozvat? Napadá nás: Vzpomeňte si 
na svůj dětský pobyt v nemocnici! Nebo ta-
ké otázkou pro vystupující, proč se rozhod-
li na koncertu vystoupit. Některé odpovědi 
vám předkládáme:
Jitka Svobodová (akordeon)
Důvodů je více. Potkám se se skvělými lid-
mi, pomáhám dobré věci a ještě dělám to, co 
mě baví.
Ivana Moravcová (zpěv)
Jsem velmi ráda, že mám možnost být sou-
částí takové krásné akce, která má za cíl po-
moci, a že prostřednictvím hudby mohu po-
moci i já.
MUDr. Tomáš Snížek (klavír)
Jsou okamžiky, kdy řeknete ano bez přemýš-
lení. Být u toho, ať vás to stojí cokoliv. Klid-
ně to může skončit fiaskem, ale i tak je to 
dobré, protože je v tom život, kterým se dá-
váte druhým.
Milena Svobodová (klarinet)
Rozhodování bylo velmi rychlé. Zahrát si 
v krásném prostředí zámku a zároveň pomo-
ci dobré věci – to se neodmítá!
Eva Pavlíková (zpěv a současně hlavní or-
ganizátorka)
Jak jsem se sama při hospitalizaci své dce-
ry na dětském oddělení přesvědčila, pracují 
zde šikovní a příjemní lidé, kteří svou práci 
odvádějí s láskou. Ve volném čase pořádají 
různé akce a shání tak peníze na rekonstruk-
ci a vybavení pokojů, aby všichni malí pa-
cienti mohli čas strávený v nemocnici prožít 
v hezkém prostředí. Rozhodnutí věnovat vý-
těžek letošního koncertu dětskému oddělení 
pak na sebe nenechalo dlouho čekat.           /z/

Even zikaron
Paměť 

židovských náhrobních kamenů
Prezentace publikace Ivy Steinové 

věnovaná telčským židovským 
hřbitovům za účasti autorky.

Úterý 8. prosince v 17:00 
v sále Lannerova domu 

(sídlo NPÚ Telč)
V programu vystoupí pěvecký sbor 

TELČísla pod vedením Pavla Saláka


