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Na zimáku se bruslí
Přiznám se, že nám spadl velký kámen
ze srdce, když ve středu 6. ledna vstoupil
na ledovou plochu nového zimního stadionu první bruslař. Ruku na srdce, když jsme
v únoru posledním zápasem končili provoz starého zimáku slibem, že se do roka
bude bruslit na novém, moc lidí tomu nevěřilo. A pomalý průběh stavebních pra-

ní zápas telčské ligy, správně Poháru města
Telče, měl nebývalou diváckou kulisu a při
veřejných brusleních mantinely praskaly
ve švech. Ale dnem D byla sobota 9. ledna,
kdy na led vyjel k prvnímu zápasu krajské
soutěže hokejový A tým SK Telč. Dle pořadatelů prošlo pokladnou 510 platících diváků a v úžasné atmosféře s roztleskávač-
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cí ještě o prázdninách vyvolával řadu pochybností. Ale finiš byl opravdu strhující.
A přestože se nakonec nepodařilo dokončit
celou stavbu v termínu a práce na venkovní
části probíhají i nadále, hala s technologií
a potřebným sociálním zázemím jsou hotovy. To si ostatně od samého počátku přišly
ověřit stovky obyvatel města i okolí. Prv-

kami a mexickými vlnami hnali svůj tým
k vítězství. A výsledkem 5:2 to odnesla
Velká Bíteš. Statistiky určitě zaznamenaly
prvního střelce i vyloučeného a další sportovní údaje. Podstatné ale je, že po kritice
stavby v průběhu roku nyní zaznívala chvála nad konečnou podobou nového zimáku.
(Pokračování na straně 3)

Výzva pro sportovní a kulturní spolky v Telči
Město Telč vyhlašuje dotační program pro sportovní a kulturní spolky v Telči.
Bližší informace budou po 20. lednu zveřejněny na www.telc.eu

Zuzka, Pavel, Verča,
Jan, Martin
Ach, ti mladí, ach ta mládež! Jak nespravedlivý je tento často slyšitelný povzdech,
se přesvědčíte i jen při letmém prolistování tohoto vydání Telčských listů. Zuzana
Martinů reprezentovala Česko na hokejovém Mistrovství světa žen do 18 let v Kanadě, Pavel Stříbrný byl spoluautorem pořadu, který na Mezinárodním televizním
festivalu Zlatá Praha získal hlavní cenu, Jan
Šmikmátor - Smigmator několikrát vyprodal Smetanovu síň Obecního domu v Praze a jeho hudební pořad vysílala na Silvestra ČT, Martin Šmach a Jan Doležal byli
nepostradatelnými pomocníky automobilového závodníka Martina Prokopa na letošním Dakaru a Veronika Buláková s Janem
Bártů uspěli v celostátní soutěži Svazu průmyslu a dopravy ČR. Co všechny jmenované spojuje? Ještě nedávno seděli, někteří ještě sedí, v lavicích telčských škol. Jistě se
shodneme. Povzdech „ach, ti mladí...“ na ně,
ale i na ty, kteří se do dnešního sloupku nedostali, určitě neplatí.
/z/

Zasedání
zastupitelstva města
22. února v 16 hodin
v Konírně Státního zámku Telč.

Přílohy:
Kalendárium 2015
Sběrový kalendář 2016

Z jednání rady města
26. schůze - 18. listopadu
--RM vzala na vědomí výsledky hospodaření
příspěvkových organizací města za 1. až 3.
čtvrtletí 2015.
--RM schválila návrh komise pro sport a volný čas na rozdělení finanční dotace pro
sportovní organizace na rok 2015.
--RM schválila uzavření dodatku č. 4
ke smlouvě s tiskárnou RAIN Jindřichův
Hradec, jejímž předmětem je tisk měsíčníku Telčské listy na rok 2016.
--RM schválila uzavření nájemní smlouvy
s Českými dráhami na prostory výpravní
budovy nádraží v Telči.
--RM schválila uzavření smlouvy o veřejných službách se společností ICOM transport a.s na rok 2016.
--RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup
hasičské stříkačky typu PS 18 a rozpočtové
opatření ve výši 40 tis. Kč z rezervy města.

27. schůze - 2. prosince

--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
Výstavba kanalizace a vodovodu v ulicích
Mládkova, Tyršova a nám. Hrdinů a složení
komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na tuto zakázku.
--RM schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 198 tis. Kč na osazení ozvučení
venkovního sportovního areálu a napojení budovy zimního stadionu na optickou síť města.

28. schůze - 16. prosince

--RM vzala na vědomí výsledky následné
kontroly provedené v DDM Telč.
--RM schválila uzavření smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro období
12/2015 – 11/2016 se společností Služby Telč.
--RM schválila Operační plán zimní údržby
pro komunikace města Telče v zimním období 2015 – 2016.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu
ostrova na Štěpnickém rybníku.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje neupotřebitelného majetku - hrobového
zařízení na hřbitově U Svaté Anny č. 1191
za minimální kupní cenu ve výši 3 340 Kč.
--RM udělila souhlas Mateřské škole s uzavřením darovací smlouvy s EKOPLAST Telč,
s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč na nákup hraček.

Konzultační den
rady města
středa 27. 1. a 24. 2.
od 15.00 do 17.00

Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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8. zasedání zastupitelstva města

Rozpočet na rok 2016 schválen
V pondělí 14. prosince se v zasedacím sále zámku uskutečnilo 8. zasedání zastupitelstva města v současném volebním období.
Zúčastnilo se ho 19 zastupitelů, omluveni
byli pouze Bc. Miloš Novák a JUDr. Petr
Podsedník.
Na zasedání byla schválena aktualizace
Programu regenerace městské památkové
rezervace Telč a městské památkové zóny Telč - Staré Město pro období let 2016
- 2020. Tento program již více než 20 let
umožňuje vlastníkům jednotlivých nemovitých kulturních památek nacházejících se
ve zmíněných památkově chráněných lokalitách získávat finanční prostředky na jejich
obnovu. Hlavním bodem programu byl návrh rozpočtu na rok 2016. Po předchozím
projednávání byl návrh rozpočtu sestaven
jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši cca
110,7 mil. Kč. Po obsáhlé diskuzi byl návrh
rozpočtu zastupitelstvem města schválen.
V rámci bloku nabytí a převodů vlastnické-

ho práva k nemovitostem byl schválen prodej části pozemku parc. č. 609/5 o výměře
cca 35 m2 (v zámeckém parku) Národnímu
památkovému ústavu, prodej části pozemku
parc. č. 1331/23 o výměře cca 947 m2 v ulici Hornomyslovská pro výstavbu rodinného domu a bezúplatné nabytí pozemků
v areálu bývalého zimního stadionu a u sokolovny od dárce Sportovního klubu Telč.
Posledním projednávaným bodem před závěrečnou rozpravou byla nová obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která musela
být vydána po novelizaci zákona o místních
poplatcích (zákonem č. 266/2015 Sb.). 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

Dotace na obnovu památek
Kraje Vysočina 2016
Informujeme všechny vlastníky nemovitých i movitých kulturních památek, že Kraj
Vysočina obdobně jako v minulých letech
vyhlásil i pro rok 2016 program zaměřený
na financování obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina. Dotace je poskytována v rámci Zásad pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina a může být využita na obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, tj.
údržba, oprava, rekonstrukce a restaurování prováděná v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče. Dotace může být poskytnuta pouze
na úhradu prací zabezpečujících uchování
souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy
prováděné v zájmu jejího vlastníka. Termín pro podávání žádostí na Kraj Vysočina je stanoven do 15. února 2016. Více
informací k dotačnímu programu naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz). Upozorňujeme
zájemce o tuto podporu, že podmínkou poskytnutí dotace z Kraje Vysočina je příspěvek města v min. výši 10% nákladů. Z tohoto důvodu je nutné (nejpozději do 1.
2. 2016) požádat o příspěvek na Odboru
rozvoje a územního plánování MěÚ Telč.
Kontakt: Vladimír Švec, vladimir.svec@

telc-etc.cz, tel.: 567 112 421). K žádosti o příspěvek města postačí na MěÚ Telč
předat mimo kontaktních údajů žadatele
jednoduchou charakteristiku obnovy a propočet nákladů obnovy.

Na památky mimo MPR a MPZ
Ministerstvo kultury ČR připravilo opět
pro rok 2016 dotační program „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních
památek, které se nalézají mimo městské
památkové rezervace a městské památkové zóny, nejsou národními kulturními
památkami a které nejsou ve vlastnictví
České republiky. Aktuální uzávěrka příjmu žádostí je 29. února 2016. Žadatelem
o poskytnutí příspěvku může být vlastník kulturní památky, která se nachází
ve správním území obce s rozšířenou působností Telč. Obecné podmínky vydané
Ministerstvem kultury ČR, formulář žádosti a požadované přílohy jsou ke stažení na www.telc-etc.cz (dokumenty odboru
rozvoje a územního plánování/památková
péče). Kontaktní osoby: Vladimír Švec
(vladimir.svec@telc-etc.cz, 567 112 421),
Ing. arch. Ivana Krejčová (ivana.krejcova@telc-etc.cz, 567 112 426).
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP
TL 1-2/2016

Radosti a starosti telčského starosty
Schválen rozpočet
na rok 2016

Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé rozpočet města na rok 2016. Vzhledem
k tomu, že nyní máte nově možnost podrobné údaje najít v podobě tzv. rozklikávacího
rozpočtu na webu města, omezím se při jeho komentáři pouze na základní čísla.
Celkově je rozpočet města postaven v příjmové a výdajové části na částku 110,4 mil.
korun. Příjmová část je tvořena daňovými
příjmy ve výši 69 mil. Kč a dotacemi na výkon státní správy a další činnosti ve výši

Naději na rekonstrukci má také Tyršova ulice.
22,5 mil. korun. Zbývající část rozpočtovaného příjmu ve výši 7,9 mil. Kč je tvořena
příjmy z vlastních aktivit města, pronájmů
a prodejů majetku. Do rozpočtu města je zapojena i část zůstatku hospodaření minulého roku ve výši 11 mil. Kč.
Ve výdajové části rozpočtu tvoří největší
část náklady na činnost státní správy a samosprávy ve výši zhruba 28 mil. Kč. Zhruba 25,4 mil. korun je určeno na územní
plánování, památkovou péči a opravy a investice do majetku města. K tomu je třeba
ještě přičíst 12 mil. korun na údržbu veřejných prostranství, zeleně, veřejného osvětlení a svoz odpadů. Financování městem
zřizovaných organizací – školských zařízení, Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou – si vyžádá 8,6 mil. Kč
a na propagaci, kulturu a sport je uvolněno 20,4 mil. Kč. Z toho je 15 milionů první splátka nového zimního stadionu. Zhruba
16 milionů korun je v rozpočtu města určeno na splátky úvěrů a úroky z nich, DPH
a další platby. Již nyní je jasné, že hospodaření v roce 2015 skončilo přebytkem. Po určení jeho definitivní výše bude ta část, která není zapracovaná do letošního rozpočtu,
přesunuta do rozpočtové rezervy.
TL 1-2/2016

Investice závisí
na dotacích

Tak jako každý rok byl součástí schvalování rozpočtu na letošek i Fond projektů.
Rozdělil bych ho na dvě oblasti. Tou první jsou vlastní investiční akce, které bychom letos rádi realizovali. Ty menší jsou
zakotveny přímo v rozpočtu. Je to třeba rekonstrukce poslední části sociálek na ZŠ
Masarykova, dokončení části chodníků
v ulici Myslibořské a oprava cesty Studnice - Mysliboř a ulice Na Sádkách směrem
k nové zástavbě.

Foto: Ilona Jeníčková

Ty větší investice budou záviset na dotacích. Pokud vyjdou, zahájíme mimo jiné kompletní rekonstrukci ulic Tyršova,
Mládkova a náměstí Hrdinů. Žádost budeme podávat i na chodník v Jihlavské a Batelovské ulici. A chceme zkusit získat finance i na sportoviště v ulici Masarykova
či na revitalizaci Štěpnického rybníka. Příprava projektů a žádostí o dotace z evropských peněz je pak druhou částí Fondu projektů. Jako město UNESCO můžeme žádat
o peníze na památky. Takže připravujeme
rekonstrukce městských budov na náměstí
či opravu střechy věže sv. Ducha. Rádi bychom také získali peníze na inline stezku
v Lipkách a návazné cyklostezky do Krahulčí, Horní Myslové, Častkovic a Studnic. V hledáčku jsou ale i projekty v oblasti
školství, podnikání a sociálních službách.
Vše samozřejmě bude záviset i na upřesnění dotačních pravidel.
A mimo to budeme letos pokračovat ve spolupráci se Senior Holdingem na projektu
výstavby nového Domova pro seniory.

Ohlédnutí za rokem 2015

Přílohou tohoto vydání Telčských listů je
i Kalendárium za rok 2015. Sami si tedy

můžete udělat obrázek o tom, co se ve městě za loňský rok událo. Já bych si proto dovolil jen krátký komentář. Telč byla opět cílem významných jednání a návštěv. Vážím
si toho, že nás navštívil pan prezident Miloš
Zeman. A kanadský velvyslanec Otto Jelinek předal Telči symbolický klíč od České
Kanady. V oblasti investic je to samozřejmě dokončení nového zimního stadionu.
Za zmínku také stojí zateplení budov DPS
a MŠ Nerudova a chodník v Třebíčské ulici. A díky soukromé investici pak otevření volnočasového centra v Panském dvoře.
Vyzdvihl bych spoustu kulturních, sportovních a společenských akcí, a tím pádem bohatý spolkový život ve městě. A k tomu rád
poděkoval za uspořádání řady charitativních
projektů, které jste svými dary a příspěvky
podpořili. To nejlepší ale nakonec. V loňském roce došlo k významnému poklesu
nezaměstnanosti ve městě. Pohybovala se
po většinu roku kolem 5% a v létě dokonce klesla pod okresní průměr. A přestože
v prosinci došlo k ukončení sezonních prací, byli jsme na 7%, což je na toto období nebývalé číslo. Poděkování určitě patří
všem zaměstnavatelům ve městě i v regionu. A doufám, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce. Stíny roku? Omezení služeb finančního a katastrálního
úřadu. Přes naši velkou snahu je zvrátit, se
nám to nepodařilo. Bohužel, takto si stát
představuje podporu venkova. Roman Fabeš

Dokončení z 1. strany

Na zimáku se bruslí
A přestože ještě zdaleka není vše hotové
a koncesionáři H + H Technika běží penále za nedokončenou stavbu, patří jemu a jeho subdodavatelům a všem dalším, kteří se
na projektu podíleli, dílčí poděkování. To
velké závěrečné si nechám až na slavnostní otevření po dokončení všech prací. Mám
ale jednu velkou prosbu k hokejistům a divákům. Protože ještě není dokončené parkoviště u stadionu, je třeba parkovat v okolních ulicích. Ale není možné stát ve vjezdech
do garáží, stát v protisměru anebo na chodnících. Využijte starý autobusák nebo místa v Masarykově či Staňkově ulici. Těch pár
kroků navíc přece nikoho nezabije. A také
bych byl rád, abyste si uvědomili, že po vítězném půlnočním zápase není nejvhodnějším místem pro oslavy přilehlá ulice. I díky pochopení a toleranci obyvatel Tyršovy
a Mládkovy ulice mohl vzniknout nový zimní stadion. Je tedy na místě jim svým slušným chováním za jejich pomoc poděkovat.
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Obnova katastrálního operátu přináší povinnosti vlastníkům nemovitostí

Bylo, je a bude v Telči – místostarosta informuje

Ještě odpady
Při psaní prosincového příspěvku pro TL
na téma „odpady“ jsem se domníval, že další na toto téma již nebude potřeba. Bohužel
tomu tak není. K přání všeho dobrého v novém roce musím připojit též přání, aby činnost dobrovolného svazku obcí Oběhové
hospodářství Renesance, který jsme založili právě pro nakládání a likvidaci odpadů
v regionu, byla chápána od občanů Telče
a dalších členských obcí svazku jako prospěšná jak jim, tak také životnímu prostředí. A ne jako zkouška či experiment a krok
do neznáma. Jsem rád, že většina obyvatel tomuto projektu věří. Svědčí o tom 456

Katastry šesti obcí nově!
smluv uzavřených na zapůjčení nádob na tříděný odpad. Mrzí mě, že většina otázek novinářů a některých dalších tazatelů k tomuto tématu směřovala pouze na způsob svozu
odpadu z náměstí Zachariáše z Hradce. Byla
nám nezaslouženě připomínána Neapol a její údajné problémy s likvidací odpadu. Přitom i tento zveličovaný problém, v objemu
vyprodukovaného odpadu na území svazku nijak podstatný, ale přiznám, že pro naše město důležitý, je vyřešen. Důkazem je
menší svozové vozidlo Mercedes Benz 411,
které svazek zakoupil a jehož snímek si můžete prohlédnout.
Pavel Komín

Foto: Ilona Jeníčková

Novinky OP a CP
O změnách v agendách občanských průkazů a cestovních pasů, které vstoupily v platnost od 1. ledna letošního roku, podrobně
informovala v minulém vydání TL vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu
JUDr. Jana Matoušková (TL 12/15, str. 4).
Dnes připomínáme ty nejpodstatnější.
Cestovní pasy
● Podat žádost o vydání cestovního pasu
a převzít vyhotovený cestovní pas je možné
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
● Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se vydá cestovní pas
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s biometrickými údaji s platností na 10 let, mladším do 15 let s platností na 5 let. Správní poplatek za takto vystavený cestovní pas je 4
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tis. Kč, pro mladší 15 let 2 tis. Kč. Nevydávají se již cestovní pasy typu „blesk“.
● V případě převzetí cestovního pasu vydávaného v běžné nebo zkrácené lhůtě u jiného úřadu, než u kterého byla žádost podána,
zaplatí občan správní poplatek 100 Kč.
Občanské průkazy
● Občanské průkazy se občanům starším 70
let vydávají s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého
údaje zapsaného v OP (např. místo trvalého
pobytu) je ale nutné tento doklad vyměnit.
● Zůstává možnost podat žádost o vydání OP
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, kdy občan ale
požádá o jeho převzetí na jiném úřadu, než
kde o vydání požádal, je tato skutečnost zpoplatněna správním poplatkem 100 Kč.

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč a Finanční úřad v Jihlavě
sdělují, že v roce 2015 došlo v katastrálním
území Černíč k obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových
úprav a v katastrálních územích Nevcehle,
Řásná, Mrákotín, Rozseč a Olšany (část
vyloučená z komplexních pozemkových
úprav) k obnově katastrálního operátu přepracováním, tedy takzvané digitalizaci katastrálního operátu. Digitalizací katastrálního
operátu došlo přibližně u 5 % parcel ke změně výměry evidované v katastru nemovitostí, ať už do plusu nebo do mínusu. Je nutné zdůraznit, že nedošlo ke změně hranic
pozemků, ale pouze ke zpřesnění skutečné
výměry pozemků za pomocí nových technologií. Důsledkem obnovy katastrálního
operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemků.
U vlastníků pozemků vedených ve zjednodušené evidenci jako parcely ZE, kteří své
pozemky pronajímají, odvádí daň z nemovitosti nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již ovšem pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, proto se
poplatníkem stává vždy vlastník.
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen
za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při kterých došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání
na rok následující po roce, v němž tyto
změny nastaly. Dle sdělení Finanční správy je třeba podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna 2016. Nepodá-li poplatník daňové přiznání nebo učiní-li podání
po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší
než 5 pracovních dnů, bude mu za podmínek uvedených v ust. § 250 daňového řádu
uložena pokuta, dosáhne-li však výše nižší
než 200 Kč, pokuta se nepředepisuje.

SDÍLENÍ sbírá na auto
Jak jsme již několikrát informovali, počet
klientů a poskytovaných služeb obecně prospěšnou společností SDÍLENÍ vyžaduje pořízení dalšího osobního automobilu. V době
uzávěrky TL nás informovala Jana Bělíková,
že ve vyhlášené sbírce se podařilo v relativně krátké době vybrat na nový automobil neuvěřitelných 185 462 Kč. Mockrát děkujeme
všem, kteří přispěli, napsala ve své zprávě.
TL 1-2/2016

M. Vystrčil:

Dobře, že ho máme. Sdílení, o.p.s.
Možná to děláte také. Listuji právě skončeným ročníkem Telčských listů. Trochu si
tak připomínám uplynulý rok, co se v Telči
podařilo, co na řešení čeká. A nemohl jsem
si nevšimnout. Téměř v každém čísle je poděkování obecně prospěšné společnosti
Sdílení. Většinou od rodin klientů, kterým
jeho pracovnice pomohly v rámci domácího hospice ve složitých situacích, které život přináší. Uveřejněná poděkování jsou
jistě dobrou propagací společnosti a zaslouženým poděkováním jejím pracovnicím. Co
k nim ještě dodat, je na místě, abych je já
komentoval? Nebude to nadbytečné? Jako
předseda správní rady Sdílení jsem došel
k závěru, že ne. Z několika důvodů. Myslím
si, že o práci sestřiček a pečovatelek Sdílení bychom měli vědět více. A také proto, že
si myslím, že je potřeba připomenout další činnosti Sdílení než jen zmíněnou hospicovou péči. Společnost, jejíž základy prakticky z ničeho před časem vybudovala paní
Marie Gregorová, se ve velmi krátké době stala významnou součástí života města.
A to nejen pro seniory. Půjčovna pomůcek
disponuje více než 20 druhy různých zdravotních či kompenzačních pomůcek, které
pomáhají nejen starším nemocným. Jejich

uživatelem může, a často bývá, i mladý člověk. Sám považuji za důležitou odlehčovací službu. Ve svém okolí vidím, kolik lidí
svědomitě a obětavě pečuje o své blízké doma. Ale tito „pečovatelé“ mají i svůj vlastní život, své problémy. V okamžiku, kdy je
potřebují řešit, je odlehčovací služba neocenitelnou pomocí. Pracovnice Sdílení vypomohou s péčí o nemocného či seniora dle
jejich potřeby. Přes zdánlivě bohatou nabídku sociálních služeb se v životě vyskytnou
situace, kdy člověk neví „kudy kam“. A tady se nabízí další služba Sdílení. Sociální
poradenství. Netvrdím, že dokáže vše okamžitě vyřešit. To by se rovnalo zázraku. Ale
zkušenosti, rozhled a trvalé vzdělávání pracovnic Sdílení dává velkou naději, že dokážou poradit a nalézt vhodné řešení. O Sdílení by se dal napsat dlouhý příspěvek. Tím
vás nechci zahltit. Chtěl jsem jen připomenout, že je dobře, že ho v Telči máme a že
můžeme jeho služeb využívat. A také vás
požádat, abyste byli k jeho žádostem o podporu vstřícní. Nejen v čase, kdy si jeho existenci z nějakého důvodu uvědomíte či využijete jeho služeb.
Miloš Vystrčil, senátor a předseda správní
rady o.p.s. Sdílení

Nový ročník řemeslných Značky na přání.
kurzů památkářů
V Telči zatím žádná
12. listopadu byly zahájeny jednoroční kursy vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb, které pořádá telčský památkový ústav. V osmi řemeslných
(pro obory zedník, štukatér, kameník, malíř a natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř) a jednom teoretickém kursu si frekventanti mohou osvojit dovednosti
a znalosti potřebné pro památkovou obnovu historických staveb, které přesahují běžnou kvalifikovanou práci řemeslníka a tvoří jakýsi mezičlánek k práci restaurátorů.
Po úspěšném loňském zkušebním ročníku
otevřel telčský památkový ústav jejich druhý ročník. „Řemeslníci stejně jako loni absolvují v Telči 30 hodin teorie a dalších 70
hodin věnují praktické výuce na památkách,
letos například na obnově zámků v Červené Řečici a Uherčicích,“ uvedla při zahájení
nového cyklu ředitelka památkového ústavu
v Telči Martina Indrová. Jeho absolventi získají certifikát, jímž se budou moci prokazovat v případě, že se budou ucházet o práci
na obnově kulturních památek. Podle TZ
TL 1-2/2016

Počínaje prvním pracovním dnem letošního roku si mohou motoristé vyřídit pro svůj
automobil nebo motocykl značku na přání.
Novinka se vyřizuje na úřadech obcí s rozšířenou působností, tedy i na odboru dopravy Městského úřadu Telč. Podrobnosti přinášíme v článku Značky na přání v otázkách
a odpovědích. Podle informací médií byl o ně
v prvních dnech ve velkých městech mimořádný zájem. V Praze přišel první zájemce již
ve tři hodiny ráno a vytvořila se zde dokonce
fronta žadatelů. To, že lidé na Vysočině mají
jiné priority a pro většinu z nich není poplatek za značku zanedbatelný, potvrdil nepřímo
vedoucí odboru dopravy Libor Blabla, když
na otázku TL, kolik značek na přání jeho pracoviště zaregistrovalo, odpověděl: Do dnešního dne (11. ledna) si u nás žádný žadatel nepožádal o přidělení značky na přání.
/z/
Městský úřad Telč, odbor dopravy
Na Sádkách 453 Telč
od@telc.eu

Odešel doc. MUDr.
Otto Svoboda
Stomatolog, vysokoškolský pedagog, znalec
historie, filmař, fotograf, autor pozoruhodných veršů, hudebník, skaut, hokejista, ale
také otec a dědeček. Ke každému předchozímu slovu se patří doplnit: skvělý, mimořádný či uznávaný. Ale i jakékoliv jiné přídavné
jméno definující kladnou výjimečnost. Vždy
to bude správně. Logicky padne otázka: Je
možné takto psát o jednom člověku? V případě doc. MUDr. Otty Svobody určitě ano.
Navíc s obavou, že autorovi těchto řádků bude vytknuto něco, na co zapomněl. Od těch,
které docent Svoboda zbavil trýznivé bolesti
zubů, od těch, které
zasvětil do tajů stomatologie, fotografování či filmování
nebo od pamětníků jeho elegantního
pojetí hokeje. Vždy
laskavě a vždy nezištně. Telčský rodák (1926) vystudoval
zdejší gymnázium a poté Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy. Málo se ví, že v padesátých letech strávil „na paragraf“ v armádě
téměř pět roků jako voják základní služby,
odloučen od právě založené rodiny. Později začal své vědomosti předávat na Karlově
univerzitě adeptům stomatologie. Na hodnost profesora ale nikdy nedosáhl. Muži,
který kdyby v době socializmu byly vizitky,
mohl mít na ní také „závodní lékař pražského arcibiskupství“, hodnost profesora tehdy
nepatřila. Nevadilo mu to. Ale to, že léčil zuby hned dvěma českým kardinálům, Františku Tomáškovi a Miloslavu Vlkovi, ho mezi
kolegy dělalo výjimečným. Když se po roce 1990 vrátil do Telče, nebyl to důchodce,
který si užíval odpočinku. Nespočítám obyvatele města a okolí, které léčil, které naučil zacházet s kamerou, kterým poradil jak
sestříhat jejich filmové dílo. Muzejní spolek,
který řadu let vedl, byl v té době organizací,
o které bylo v životě města nejen slyšet, ale
také vidět díky mnoha výstavám a besedám,
které připravil. Nezištně napsal pro město
průvodce Telčí, který se opakovaně vydává
a dodnes je nejpřehlednější prací tohoto druhu. Že jsou v průvodci také jeho fotografie,
je jakoby samozřejmé. Je těžké psát o takovém muži vzpomínku. Krátkou, kterou by on
doporučil? Co by se do ní vešlo? Vyčerpávající? Určitě bych v ní na něco důležitého zapomněl. Takže tak, jak se léta v Telči říkalo:
Pane docente, moc děkujeme. Doc. MUDr
Otto Svoboda nás opustil po dlouhé nemoci
14. prosince a byl uložen do rodinného hrobu ve stínu kostela sv. Anny.
Oldřich Zadražil
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PRIMÁŘ U KLAVÍRU. Na charitativním adventním koncertu ve prospěch dětského oddělení jihlavské nemocnice (viz
TL12/15, str. 22) se v zaplněné Konírně zámku 12. prosince vybralo úctyhodných 18 182 Kč. Ke zdaru koncertu přispěl
svým vystoupením u elektronického klavíru oblíbený primář, a stále telčský patriot,
MUDr. Tomáš Snížek.

PRVNÍ SPOKOJENÉ DIVAČKY NA ZS.

VZPOMÍNKA NA MINULOST. Historický patník, citlivě zasazený do plochy
zeleně u TESCA.

RADOST Z PRVNÍHO SNĚHU. 7. ledna na náměstí Hrdinů.

HASIČI DOSTALI DÁREK. Na konci loňského roku dostala
telčská stanice HZS Kraje Vysočina nový velitelský automobil
Ford Ranger Double Cab 2.2 TDCi.
str. 6

ŠPION? Katastrální území Knínic dosahuje na východě samého
okraje sousedních Radkovic u Budče. A tak je docela dobře možné, že kůzle na snímku, které tam vloni museli svést ze střechy
stodoly hasiči HZS Kraje Vysočina, vyhlíží do správního obvodu Telče.

Foto na této straně: Lubomír Zadina, Ilona Jeníčková, HZS Kraje Vysočina
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Značky na přání v otázkách
a odpovědích
Kde mohu žádost podat?
Na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla žádostí,
na které uvedete údaje o své osobě a navrhované znění značky na přání. V případě
přidělení navrhovaného znění a po zaplacení poplatku dostanete značku do 15 dnů.
Co musí žádost obsahovat?
Z žádosti musí být patrné, kdo ji podává,
čeho se týká a co navrhuje. Fyzická osoba tak uvede na žádost své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
Právnická osoba potom uvede svůj název
nebo obchodní firmu, identifikační číslo
osob a adresu sídla. Žádost musí dále obsahovat znění vámi požadované značky
na přání.
Jaký je poplatek?
Poplatek je 5 000 Kč za jednu tabulku, tzn.
10 000 Kč za dvě registrační značky pro
osobní automobil.
Mohu si požadované znění značky
na přání nějak rezervovat?
Ano, v takovém případě se obraťte na příslušný úřad obce s rozšířenou působností v místě bydliště nebo sídla firmy (resp.
v místě budoucí registrace vozidla) a úřad
vám požadované znění značky na přání po jejím schválení rezervuje na dobu 3
měsíců. V tomto období nesmí být vydána značka ve stejném znění žádnému jinému žadateli. V jednom okamžiku však lze
mít pouze jednu rezervaci na fyzickou nebo právnickou osobu.
Jaká jsou omezení z hlediska znění značky na přání?
Obecně platí, že na značku na přání je
možné dát kombinaci čísel a velkých pís-

men (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O,
Q a W - z důvodu snadné zaměnitelnosti
těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy
složena pouze z písmen. Na značku na přání také nebude možné dát slova, která jsou
hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii ap.
Úřady obcí s rozšířenou působností obdržely doporučující instrukce a obecná kritéria, podle kterých budou při schvalování navrhovaných znění značek postupovat.
Konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu. Registr vozidel zároveň pohlídá, aby nebyly vydány dvě totožné značky
na přání.
Jaký počet znaků musí značka mít?
V případě auta je značka složená z 8 znaků,
pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná o 5 znaků.
Je značka přenositelná?
Ano, značka je přenositelná, můžete ji použít na další svůj automobil, motocykl či
moped, vždy ale pouze na jedno vozidlo.
Značka je vázána na konkrétní osobu, nelze
ji tedy například prodat další osobě.
Zdroj:www.mdcr.cz

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu
567 112 407, 567 112 408

Ze společnosti

Kdo je kdo
Do nového roku vstoupila řada organizací
a institucí ve městě s novým vedením.
● Ředitelem Centra excelence Akademie
věd ČR v Batelovské ulici je od 1. ledna
Ing. Jakub Novotný.
● V posledním čtvrtletí loňského roku získal nového ředitele také SK Telč. Je jím
Drahoslav Feit.
● Novým předsedou Stavebního bytového družstva Javořice ve Staňkově ulici je
František Hubata.
● Od 1. ledna je novým vedoucím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč ve Slavíčkově ulici MgA. Jiří Rezek.
● Podle několika zdrojů má od nového roku nového vlastníka síť prodejen, do které patří velkoprodejna na Dačické ulici.
COOP družstvo HB se sídlem v Praze, resp. společnost Gerosa – JMB, nově vlastní
Skupina CPI Property Group. CPI patří
k největším realitním investorům v Česku,
kde je zároveň jedním z největších majitelů maloobchodních ploch. Vedle ČR působí CPI na Slovensku, v Polsku, Maďarsku,
Rumunsku a Německu.

Konec „blbé nálady“
dostal vánoční Telč
do televize
Vánoční projev prezidenta republiky Miloše Zemana vzbudil pozornost nejen světových medií díky jeho specifickému přístupu k migrační krizi, ale především, což je
logické, u nás doma. I proto, že prezident
v něm ohlásil konec „blbé nálady“ v Česku.
V pondělí 28. prosince diskutovali o tomto
jeho tvrzení v pořadu ČT Události komentáře předseda Senátu Milan Štěch a senátor Miloš Vystrčil. Díky tomu tak televizní
diváci v celé republice mohli vidět vánoční osvětlení města, protože Miloš Vystrčil
si pro svůj vstup zvolil naše náměstí. Pořad najdete na http://www.ceskatelevize.
cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000371228/obsah/443426-konec-blbe-nalady)

Dětské karnevaly 2016
14. února v orlovně od 14:00
21. února v sokolovně od 14:30
TL 1-2/2016
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Siegfried Taub, rodák,
kterého stále málo známe

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Při letošní Tříkrálové sbírce v Telči vybralo 20 skupinek koledníků 100 659 Kč. TL o tom informoval její hlavní organizátor v regionu Jaroslav Kadlec.
Je to o 7 757 Kč více než v loňském roce. Další informace o Tříkrálové sbírce v příštích TL.
Foto: Pavel Boček

ZÁMECKÝ SKLENÍK. Nově ho propaguje publikace Vitruvius Moravicus. Více o ní
v příštích TL.

Publikace Jana Bendy Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938 – 1939
podrobně mapuje složitou situaci lidí, kteří po mnichovském diktátu prchali ze Sudet
do okleštěného Československa. Mezi téměř
250 tisíci uprchlíky, kteří rázem přišli o své
domovy, bylo také několik desítek tisíc německých antifašistů. Jejich situace byla o to
složitější, že ve zmenšené republice byli přijímáni s výhradami. Pro telčského čtenáře je
v kapitole Vystěhovalectví německých sociálních demokratů objevný popis aktivit
zdejšího rodáka Siegfrieda Tauba (*1876),
jehož výročí narození shodou okolností
v tomto vydání připomínáme. Poslanec československého parlamentu byl podle autora
publikace vedle Wenzela Jaksche v tomto
období hlavním organizátorem exodu německých antifašistů. Publikace mapuje jeho
nesčetná jednání nejen s představiteli pomnichovské republiky, ale také s politiky řady států, kam němečtí demokraté prchali.
Sám Taub se zachránil velmi složitou cestou přes Polsko, Švédsko, SSSR a Japonsko
v USA. I jen trochu znalé poměrů telčské židovské komunity nepřekvapí glosa k Taubovu působení v tzv. Komitétu Jaksch – Taub:
„Při jednáních měl velkou výhodu v tom,
že uměl perfektně česky...“ Pro absolventa
čtyř tříd zdejší reálky byla čeština stejně přirozená jako němčina. Publikace Jana Bendy Útěky a vyhánění z pohraničí českých
zemí 1938 – 1939 je v nabídce Knihovny
Univerzitního centra.
/z/

BEZOBAV Dyjice
- 22. ledna Slovenské trio Longital
- 27. února Koncert Ira Mimosa & Roman
Zabelov
Začátky v KD ve 20 hodin

Novinka Novinka Novinka Novinka

EVEN ZIKARON

EVEN ZIKARON. Publikaci o židovských náhrobních kamenech na telčských hřbitovech
představila 8. prosince poutavým vyprávěním v zaplněném sále Lannerova domu její autorka Iva Steinová. Ke zdaru večera přispělo vystoupení pěveckého sboru Pavla Saláka TELČísla. Publikace je v nabídce Informačního střediska radnice.
Foto: Ilona Ampapová
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publikace o náhrobních kamenech na telčských židovských hřbitovech u Zadního
Vydří a na Oslednicích. Práce přední české odbornice Ivy Steinové je zcela původní příspěvek telčské historiografie. V prodeji v Informačním středisku na radnici.
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Odpadové hospodářství v Telči
v novém roce
Následující informaci pro TL připravil
Ing. Jiří Kadlec, jednatel společnosti OHR
Services, s.r.o., kterou založil dobrovolný
svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance a která se nyní bude starat o odpad
čtrnácti obcí v našem regionu.
První den letošního roku
jsme strávili pracovně.
Poprvé jsme vyjeli svážet směsný komunální
odpad v Telči a hromada našich obav, ale i telčských občanů se rozplynula. Jsme nová firma
a nabíráme zkušenosti.
Proto mi dovolte se s vámi o naše postřehy podělit a zodpovědět nejčastější otázky.
V pondělí 4. 1. nás potrápily teploty kolem
-10°C a větrno, a to nejen naše zaměstnance, ale také přimrzala víka popelnic i odpad
v nich. Chtěl bych proto požádat uživatele našich služeb, aby zabezpečili popelnice
proti přimrznutí víka. Nejjednodušší cesta
je vložit mezi popelnici a víko klacík apod.
Další problém, který řešíme, je průjezdnost
komunikací kvůli špatnému parkování. Stává se to například na sídlišti na Radkovské. S tím souvisí také nemožnost přístupu
k popelnicím a kontejnerům. Dále, ve svozovém kalendáři, který je i přílohou těchto
Telčských listů, je uvedeno, že odpad je svážen od 6 do 22 hodin. Naše pracovní doba je
zpravidla od 6:00 do 14:30, případně i déle,
dokud není odpad z plánované trasy svezen.
Začínáme již od 6 hodin, proto je nutné, aby
občané své popelnice vystavili k odvozu
včas, klidně již večer před svozovým dnem.
Co nás naopak těší, je velký zájem občanů,
jejich vstřícnost a spolupráce. Zaznamenali
jsme, že jste nám ochotni kdykoliv s úsměvem poradit. Za to vám jménem svým i jménem našich zaměstnanců děkuji.
Po konzultaci s vedením města jsme udělali dvě změny ve svozovém kalendáři:
Změna č. 1: Upřesnění svozu v ulici Na Posvátné. V pondělí se sváží od ul. Štěpnická
po křižovatku s ul. Květinová a ve čtvrtek
od „výkupu“ po ul. Květinová.
Změna č. 2: Svoz ulic Na Dlážkách,
Na Parkaně, Rybniční a Mlýnská je přesunut na čtvrtek. Tyto ulice je snazší obsloužit
menším automobilem, který již používáme
ke čtvrtečnímu svozu náměstí Zachariáše
z Hradce a přilehlých ulic.
Nejčastější dotazy:
V prosinci jsem nestihl zažádat o nádoby
zdarma na plast a papír. Jsou ještě k dispozici a jak je objednat?
TL 1-2/2016

I když zájem o nádoby je velký, tak v době
uzávěrky TL máme k dispozici ještě volné
sběrové nádoby pro obě komodity. Žádat
můžete přes webový formulář na internetových stránkách www.ohrr.cz. Případně,
kdo nemá přístup na internet, může využít
kontaktní telefonní linky 608 547 704. Pokud by nádoby došly, budeme si zájemce
evidovat, ale bude nutné počkat, až se podaří získat dotaci na pořízení dalších.
Nemám na popelnici nálepku s QR kódem, kdy mi ji nalepíte? Nebo mi ji dáte?
Z kapacitních důvodů nejsou ještě polepeny popelnice ve všech ulicích. Polepování
máme v plánu dokončit do poloviny února. Občané nemusí mít obavy, že bychom
jim do té doby popelnice bez QR kódu neodvezli. QR kódy jsme schopni vydat občanům i při rozdávání popelnic na plasty
a papír, které se uskutečňuje do odvolání
každé pondělí a středu od 14:00 do 16:00
hod. v areálu Služby Telč v Radkovské ulici. Pokud si v budoucnu zakoupíte novou
popelnici, vystavíme vám QR kód po telefonické domluvě na čísle 608 547 704.
Na stejné číslo nám můžete také zavolat,
pokud se do poloviny února nálepka s QR
kódem na vaší popelnici neobjeví.
Topím uhlím, mám popel. Mám miminko a spoustu plen. Jedna popelnice mi
asi nevystačí a budu kupovat ještě jednu. Budu za ni také platit?
Za další popelnici na směsný odpad platit
nebudete. Poplatek v Telči pro rok 2016 se
počítá „na hlavu“. Tedy na jednoho poplatníka 600 Kč.
Jsem podnikatel, jak mám postupovat?
Kontaktujte nás, rádi s Vámi uzavřeme
smlouvu. Ceník svozu odpadu s DPH pro
podnikatele a další informace naleznete
na www.ohrr.cz/pravnicke-osoby. Dle zákona jsou podnikatelé povinni odpad také
třídit. Bonusovou službou pro podnikatele, kteří s námi uzavřou smlouvu na odvoz
směsného komunálního odpadu, je odvoz tříděného odpadu zdarma. Podnikatelům, kteří nemají nádoby na tříděný odpad, poskytneme také pytle na plast a papír
zdarma – podrobnější informace najdete
na našem webu nebo na telefonním čísle
608 547 704.
Nevyvezli jste mi popelnici. Co mám dělat?
Zavolejte nám neprodleně, a pokud by se
jednalo o přehlédnutí popelnice řádně vystavené dle svozového kalendáře, pokusíme se s Vámi domluvit na řešení. Kontaktní číslo pro tyto reklamace a další dotazy je
608 547 704.

Starosta se ptá:

Komu tak vadí nový
systém odpadů?
Nevím, zda si někdo z vás tuto otázku položil. Pro obyvatele města se přece zase tolik nemění, tak proč takový rozruch? Cena 600 Kč
zůstává stejná. Počet svozů 4 měsíčně zůstává také stejný. Když vytáhnete v den určený ve sběrovém kalendáři na ulici popelnici,
tak vám bude vyvezena jako doposud. Takže v čem je problém? V tom, že místo firmy
AVE z Jindřichova Hradce bude nově svážet
firma OHR z Telče? To je přece spíš pozitivní. Místní firma bude daleko operativnější a zaměstná místní lidi. Že se směsný odpad bude
svážet 1 x za 14 dnů? To je dnes běžná praxe
i v řadě jiných měst. Ale hlavně je to impuls
k většímu třídění. A papír a plast se vám nyní,
pokud budete chtít, také sveze přímo od domů.
Takže jediná změna je, že doma místo do jedné nádoby budete házet nyní odpad do tří nádob. Výsledek by měl být ten, že se na skládku za velké peníze bude vozit méně směsného
odpadu a více toho vytříděného se naopak lépe zpeněží. A když to začne dobře fungovat,
v systému by se mělo ušetřit a v příštím roce by
za třídění mohly být zajímavé bonusy. A ještě
poznámka k ceníku AVE, který byl ve schránkách podnikatelů. V AVE totiž jaksi zapomněli, že ze zákona má podnikatel povinnost odpad třídit (za netřídění je tam dokonce pokuta).
Takže kromě DPH si k jejich nabídce musíte
připočíst i další peníze na třídění třeba od jiné
firmy. Zkuste si vzít kalkulačku a vše propočítat. Mně vyšla kompletní nabídka OHR pro
podnikatele výhodnější než od AVE
Roman Fabeš

Pro podnikatele:

Hlášení o odpadech
do 15. února!
Upozorňujeme podnikatele, kteří v roce 2015
vyprodukovali nebo nakládali s odpadem
v množství větším než 100 kg nebezpečného
odpadu nebo 100 tun ostatního odpadu, na povinnost podat úplné a pravdivé hlášení o druzích, množství a způsobech nakládání s nimi.
Hlášení se zasílá do 15. února v datovém standardu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností. Formulář k vyplnění
je k dispozici na webových stránkách www.ispop.cz. Nesplnění této povinnosti je podle zákona spojováno s uložením sankce až do výše
1 mil. korun. Bližší informace vám podá MěÚ
Telč, odbor životního prostředí, Věra Mikešová, tel. 567 112 492.
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Policie ČR Telč informuje
Policista zachránil muži život

V pátek 20. listopadu oznámil muž z Telče
na tísňové lince 158, že spáchá sebevraždu. Uvedl místo, kde se nachází, a zavěsil.
Na uvedenou adresu vyslal operační důstojník okamžitě policistu, který v této lokalitě náhodou prováděl šetření. Ten v bytovém domě skutečně našel muže, který
měl omotaný kabel kolem krku, přehozený
přes dveře a omotaný kolem kliky. Muži,
který byl v bezvědomí, poskytl policista
okamžitě první pomoc. Následně muže vyšetřil lékař Zdravotnické záchranné služby
a rozhodl o jeho převozu do nemocnice.
Nevzniklo podezření, že by muž, který se
nachází v těžké životní situaci, byl pod vlivem alkoholu.

Vyřešili loupež v šatně

Policisté dopadli muže, který se v Telči
v polovině listopadu vloupal do uzamčené
šatní skříňky v budově jedné firmy. Odcizil z ní peněženku s finanční hotovostí, doklady, mobilní telefon a další věci. Pachatel prohledal také prostory administrativní
budovy a z kanceláře odcizil reklamní láhev alkoholu. Podezřelého muže policisté
na základě prověřování dopadli. Podařilo se
jim zajistit i část odcizených věcí, které následně předají zpět majiteli. Devětadvacetiletému muži z Telčska sdělili podezření ze
spáchání přečinu krádeže. Jedná se o muže,
který byl již v minulosti soudně trestán.

Dopadli zloděje

V polovině července odcizil z domu v Nerudově ulici v Telči neznámý pachatel vzduchovku a přepravku plnou piv. Krádeží
vznikla majiteli škoda přes čtyři tisíce korun. Na základě vytrvalého šetření policisté zloděje vypátrali. U dvaadvacetiletého
muže z Jihlavy zajistili také většinu odcizených věcí, které budou následně předány
zpět majiteli. Případ se dále vyšetřuje.

Agresivní opilec v Knínicích

Policisté prověřují napadení, ke kterému
došlo v neděli 29. listopadu v Knínicích.
Po třetí hodině v noci zde napadl osmadvacetiletý muž nejprve slovně zaměstnankyni restaurace. Poté ještě před budovou kulturního domu, kde byli v tu dobu
další lidé, udeřil opakovaně pěstí do hlavy
šestačtyřicetiletého muže. Přivolaní policisté naměřili mladšímu muži 1,63 promile alkoholu, staršímu 2,05. Zraněného
muže převezla ZZS do nemocnice. Případ
policisté dále prověřují.

Kradl. Vypátrali ho

Policistům se podařilo objasnit krádež,
ke které došlo 26. září v zábavním podniku
ve Svatoanenské ulici. Dvacetiletému muži,
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který usnul u hracího přístroje, někdo odcizil z peněženky, kterou měl v kapse kalhot,
finanční hotovost, osobní doklady, dále klíče, mobilní telefon a další drobnosti. Policistům se podařilo vypátrat pachatele, osmnáctiletého mladíka z Jihlavska, u kterého
zajistili i část odcizených věcí.

Sedlejov: To byl řidič!

V neděli 6. prosince jel osmnáctiletý mladík
v Sedlejově na motocyklu Jawa 20 Pionýr
po silnici vedoucí po hrázi rybníka ve směru od vlakové zastávky. S motocyklem vyjel
mimo silnici, narazil do kovového zábradlí hráze rybníka a těžce se zranil. Zjištění
policistů jsou tristní: mladík nevlastní řidičský průkaz, při jízdě neměl ochrannou
přilbu, motocykl byl bez registrační značky
a platného pojištění odpovědnosti. Vzhledem k vážnému zranění nemohla být u řidiče provedena dechová zkouška, a tak byl
nařízen odběr krve.

Neperou, ale perou se. A pijí

Policisté šetří vzájemné napadení dvou
mladých žen v sobotu 5. prosince v zábavním podniku v Masarykově ulici. Obě byly
pod vlivem alkoholu. Jedné z nich naměřili
policisté 1,56 promile alkoholu a druhé 1,47
promile alkoholu v dechu. Jednu z divoženek pak Zdravotnická záchranná služba převezla na vyšetření do jihlavské nemocnice.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
přijímá nové policisty
Nabízí:
- stabilní finanční ohodnocení
- příspěvky na dovolenou
- 6 týdnů dovolené
- odchodné, výslužné
- řadu dalších výhod
Požaduje:
- občanství ČR
- věk nad 18 let
- maturitní vysvědčení
- bezúhonnost
- fyzickou a zdravotní způsobilost
- bez stranické příslušnosti
Kontakt:
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava
nabor.ji@policievysocina.cz
tel. č.: 974 261 407

Hasičské zprávy
V posledním čtvrtletí minulého roku zasahovala telčská jednotka HZS Kraje Vysočina u čtyřiceti událostí. Jednalo se o deset dopravních
nehod, sedmnáct technických pomocí zahrnujících odstraňování překážek z komunikace,
spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou při transportu pacienta, likvidaci úniku
ropných látek a vyproštění vozidel. V pěti případech vyjela jednotka na požár ohlášený požární signalizací, avšak jednalo se vždy pouze
o planý poplach. K sedmi požárům pak skutečně došlo. Ve Lhotce a ve Zdeňkově hořela
suchá tráva, ve Staré a v Nové Říši stoh slámy,
v Telči a Urbanově saze v komíně a v Klatovci
došlo k požáru ve sklepě.
Podle zprávy npor. Mgr. Jiřího Fišary, velitele
stanice Telč

Hořelo v Dětském
domově. Jako
V Dětském domově v Telči bylo 7. prosince provedeno taktické cvičení na simulovaný
požár s účastí jednotek Sboru dobrovolných
hasičů z Telče a Mrákotína. Při cvičení byla vyzkoušena evakuace dětí, byly nacvičeny
taktické postupy při spolupráci více jednotek
na místě zásahu, prověřila se funkčnost hydrantové sítě a jednotky se seznámily s objektem pro případ skutečného zásahu.
jf

Pro koho byl šťastný
knižní miniveletrh?
Jak jsme informovali v prosincovém čísle
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci miniveletrhu publikací o Telči některou knihu, mají naději na pěkný dárek z Informačního střediska MěÚ. Po skončení miniveletrhu byly ze
všech prodejních paragonů vylosovány tři,
jejichž majitelé si mohou vybrat jednu z následujících publikací:
• Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavonicko, Telčsko
• Telč - paměť domů
• Telč - město příběhů
• Telč - vyznání městu
• Telč Historické centrum
• TRAMPoty pana Flíčka
• Nástěnný kalendář Jindřicha Bednáře Telč
2016
Čísla šťastných paragonů:
15PH00649 z 7. 12. 2015
15PH00652 z 9. 12. 2015
15PH00697 z 21. 12. 2015
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději do 29. února na Informačním středisku
městského úřadu.
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I LOVE technika. Úspěch GOB
Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlásil v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání internetovou soutěž I LOVE technika pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Její hlavní cíl? Vzbudit v nastupující generaci zájem o technické obory. V celostátní soutěži se skvěle dařilo našim nejmladším gymnazistům. V 1. kole získala Veronika Buláková sluchátka
a Jan Bártů ve 2. kole dokonce tablet. A protože i v dalších kolech telčští gymnazisté byli
v soutěži aktivní a správně odpovídali na otázky, přišlo na gymnázium do Telče od Svazu
průmyslu 10 tabletů! Blahopřání tak patří nejen oběma nejúspěšnějším, ale celé škole.
/z/

Veronika Buláková přejímá od zástupkyně Svazu průmyslu zaslouženou cenu – sluchátka.

Foto: Bohumír Krejčí

GOB a SOŠ nabízí přijímací
zkoušku nanečisto
Zájemci o studium na GOB a SOŠ z řad
žáků pátých a devátých tříd základních
škol mají možnost vyzkoušet si přijímací
zkoušky nanečisto z matematiky a českého jazyka. Přijímací zkoušky nanečisto
se konají v sobotu 6. února od 9:30 hod.
v budově školy. (Výsledky budou zveřejněny anonymně pomocí kódu.) Vzhledem k přípravě podkladů pro tyto zkoušky je žádoucí přihlášení pomocí formuláře
na webových stránkách školy www.gymnsostelc.cz. Ředitel školy Stanislav Máca

připomněl zájemcům o studium, že přihlášku ke studiu je nutné podat na předepsaném tiskopisu do 15. března. Přihlášku
je možné stáhnout na webových stránkách
školy, vyzvednout přímo ve škole, případně získat na základních školách. K vlastnímu průběhu oficiální přijímací zkoušky pak
uvedl: „Bude při ní využit centrálně zadávaný jednotný test z matematiky a českého
jazyka.“ Přijímací zkoušky se budou konat
pro žáky z pátých tříd 18. dubna a pro žáky
z devátých tříd 15. dubna.

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Škola, která je tady 165 let
Nově i s výukou zaměřenou na sportovní aktivity
http://www.gymnsostelc.cz/

TL 1-2/2016

Na GOB a SOŠ
soutěžili žáci ZŠ.
V psaní na klávesnici
2. prosince uspořádalo GOB a SOŠ třetí ročník soutěže v psaní na klávesnici pro žáky základních škol z regionu. V třicetiminutovém
klání měli soutěžící za úkol absolvovat co nejvíce cvičení v programu ZAV. Nejlépe v něm
obstáli žáci ze ZŠ B. Němcové Dačice, druhé
místo obsadili žáci ze ZŠ Batelov a třetí skončilo družstvo ZŠ Nová Říše. V soutěži jednotlivců zvítězila Lenka Riedlingová (105 cvičení) ze ZŠ B. Němcové Dačice. I na dalších
medailových místech skončili žáci této školy.
Jako v předchozích ročnících byli garanty soutěže manželé Zaviačičovi, známí odborníci výuky psaní na stroji a na klávesnici a také úspěšní reprezentanti Česka v tomto oboru. K účasti
a umístění telčských škol poznamenal hlavní organizátor soutěže Ladislav Novák: „ZŠ
Hradecká měla na termín soutěže již dříve domluvenou exkurzi mimo Telč, a tak nemohla
do soutěže vyslat nejsilnější tým. ZŠ Masarykova se do soutěže bohužel vůbec nepřihlásila.“ Psaní na klávesnici a její správné ovládání
patří v současné době k základním dovednostem prakticky u každé profese. Neexistuje totiž
obor, který by nevyužíval informační technologie. Pro mladou generaci je tak stejně důležité jako naučit se psaní do sešitu. V praktickém
životě denně vidíme, jaký je handicap pro profesionály v řadě oborů nesprávné ovládání klávesnice počítače. A i v tomto případě platí, že
zbavit se později nesprávných návyků je nejen
obtížné, ale stojí spoustu času.
Podle TZ

Management sportu a trenérství.

SOŠ chce učit o sportu
Střední odborná škola, která je součástí GOB,
nabízí pro nadcházející školní rok 2016 – 2017
novinku. V rámci studijního oboru Ekonomika
a podnikání si mohou studenti zvolit vedle tradičních studijních směrů Cestovní ruch a Veřejná správa zcela nový, atraktivní směr Management sportu a trenérství.

Zaznamenali jsme

Smigmator oslavil Sinatru
Zpěvák Jan Smigmator, před časem žák Základní školy v Hradecké ulici Jenda Šmikmátor, připomněl v závěru loňského roku celému
Česku 100. výročí narození krále swingu Franka Sinatry: V den jeho narozenin (12. 12.) velkým koncertem ve Smetanově síni Obecního
domu v Praze, který byl pro velký zájem další
den dvakrát opakován. Na Silvestra ho pak ze
záznamu vysílala ČT art. Vedle hlavního protagonisty J. Smigmatora se na pódiu vystřídalo
na 40 hostů, z českých třeba Tereza Černochová nebo Felix Slováček.
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Senior Home ve Štěpnici.
48 klientů, 30 pracovních míst
Připravujeme otevření nového domova se
zvláštním režimem s kapacitou 48 klientů, situovaného ve městě Telč... Tuto informaci již nějaký čas čteme na internetových stránkách http://www.senior-home.
cz stejnojmenné společnosti. Intenzivní stavební činnost v bývalém hotelu Pod Kaštany ve Štěpnici ji náhodnému pozorovateli potvrzuje. Nejen mezi seniory ve městě
je pak slyšet častá otázka: Co vlastně Pod
Kaštany bude?

chorobou, které vyžadují podobnou péči.
Jaké služby jim nabídnete?
Všechny základní podle zákona o sociálních službách. Ubytování v moderně vybavených dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, 5x denně
stravování s možností odběru diety, praní
a žehlení, lékařskou zprostředkovanou péči, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a samozřejmě zajištění kontaktu se společenským prostředím

Počasí v listopadu
a prosinci
V listopadu pokračovalo mírně teplé počasí, jako by se ani neblížila zima. Počátkem
měsíce bylo málo oblačnosti a beze srážek.
Postupně však oblaků přibývalo a přidal se
i občasný déšť nebo přeháňky. Maximální teploty byly většinou mezi 10 – 15°C,
ojediněle i 17°C. Minimální teploty klesaly na 7 až 3°C a počátkem měsíce při jasné obloze i slabě pod nulu. Kolem 20. 11.
se začalo počasí za doprovodu silného větru měnit. Po tomto datu se citelně ochladilo a maxima vystupovala už jen slabě
nad nulu. Mrazíky byly každou noc a 25.
11. i maximální denní teplota vystoupila
jen na – 1,7°C. Byl to ledový den. 21. 11.
padaly i první sněhové srážky. Následovaly sněhové přeháňky. Sníh zůstával ležet přechodně i na zemi. Nejvíce jej bylo
26. 11. ráno, a to 3 cm. Posledního listopadu se počasí opět otočilo. Za silného větru se oteplilo, současně vydatně napršelo
(kolem 30 mm) a sníh zmizel. Celkově byl
měsíc nezvykle bohatý na srážky.
Hodnotíme ho jako teplotně i srážkově
mimořádně nadnormální. Denní maximální teploty od 8. do 10. dosáhly nových historických maximálních hodnot
k těmto dnům.

Foto: Ilona Jeníčková

Následující rozhovor s jedním z jednatelů
společnosti Senior Home, s.r.o., Michalem
Soukupem snad nejen tuto, ale i další s ní
související otázky zodpoví.
Představte, prosím, čtenářům TL společnost Senior Home.
Naše společnost vznikla v roce 2012. Zatím
poskytuje sociální služby v moderním Domově se zvláštním určením v Tuchlovicích
u Kladna, který má 75 klientů.
Proč přicházíte do Telče?
Těch důvodů je více. Je to především zájem
o naše služby. Dalším pak je to, že jsme zde
získali vhodný objekt a samozřejmě také životní prostředí Vysočiny a pověst Telče.
Co více prozradíte o telčském domově?
Bude mít kapacitu 48 klientů, o které se bude starat na tři desítky zaměstnanců. Primárně je určen osobám starším 55 let s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy
demencí, které způsobují sníženou soběstačnost klientů a vyžadují u nich pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Klienty mohou být také osoby s Parkinsonovou
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ve městě. Nabízíme také fakultativní služby, kadeřnické, pedikúru, jednání s úřady,
nákupy v blízkém okolí ap.
Odkud budou vaši klienti?
Mohou být z celé republiky, pokud o naše
služby projeví zájem.
Veřejnost v Telči je zvědavá na přestavbu objektu, který je pro ni zatím stále hotel Pod Kaštany, pro starší dokonce Svazarm. Bude se do něj moci podívat?
Určitě. Již od ledna je možné domluvit jeho
prohlídku na emailové adrese telc.socialni@
senior-home.cz nebo na telefonním čísle
773 833 238. Navíc na 25. a 26. březen připravujeme oficiální Den otevřených dveří.
Přicházíte do města, ve kterém je široká
nabídka sociálních služeb. Počítáte s tím,
že budete s nimi spolupracovat?
Samozřejmě. Především s těmi, které vhodně doplní, případně rozšíří, námi nabízené
služby.
Asi to nejpodstatnější. Kdy zahájíte provoz?
Určitě 1. dubna.
/z/

I prosinec měl do podoby zimního měsíce daleko. Po celý měsíc byly srážky jenom v tekuté formě. Trochu více (kolem
15 mm) napršelo 1. 12., dále už byly srážky jen slabé, od 22. 12. už bylo počasí beze srážek. Časté byly mlhy, kouřmo a nízká inverzní oblačnost – prostě pošmourné
a nevlídné počasí. Až těsně před Vánoci
na nás přece jen sluníčko vykouklo častěji a v dalších dnech se oblaka protrhávala
až do jasné oblohy. Maximální teploty vystupovaly počátkem měsíce na 4 až 11°C,
poté se na několik dnů ochladilo s maximy
do +3°C. Dále se opět postupně oteplovalo s vyvrcholením 26. 12., kdy vystoupilo maximum až na +14°C. Potom teploty
opět klesaly a z 30. na 31. 12. se ochladilo
až na -7°C. Na Silvestra 31. 12. bylo maximum jenom -3°C. Poprašek sněhu napadl
až v noci ze Silvestra na Nový rok.
Měsíc hodnotíme teplotně jako silně
nadnormální, srážkově mírně podnormální. Také prosinec přepisoval historické teplotní tabulky. V období od 22.
do 28. dosáhly letošní maximální teploty k několika dnům nových historických
maxim.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.
TL 1-2/2016

Připomínáme si
190 roků

13. února 1826 se v Telči narodil P. František Bystřický (+30. 7. 1885, Telč). Oblíbený kazatel, katecheta na telčské reálce, kde
založil studentskou nadaci. Svůj dům na náměstí čp. 57 odkázal milosrdným sestrám
ke zřízení ústavu pro chudé dívky. Záměr se
ale neuskutečnil, dům byl prodán a výtěžek
byl použit na dětskou opatrovnu.

140 roků

● 4. ledna 1876 se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil akademický malíř Jan Michna
(+1.1.1953, Telč). Absolvent Akademie výtvarných umění u prof. Hanuše Schwaigera
se věnoval hlavně portrétní akvarelové kresbě. Cestoval po Německu a Francii. Doma
působil především na jihovýchodní Moravě.
Jeho hrob najdeme na hřbitově u sv. Anny.
●11. ledna 1876 se v Telči narodil Siegfried
Taub (+ 30.4.1946, New York). Žák zdejší reálky (1886 - 1890) se později věnoval
obchodu. Ještě v Rakousku-Uhersku se vypracoval na odborníka v otázkách sociálního
a nemocenského pojištění. V parlamentních
volbách v roce 1920 byl zvolen za Německou sociálně demokratickou stranu do Poslanecké sněmovny. Mandát obhájil i v dalších
volbách až do zrušení parlamentu po okupaci Československa. V roce 1939 emigroval
a ihned začal spolupracovat s československou reprezentací okolo Edvarda Beneše.
Protektorát prožil v zahraničí, zemřel těsně
před plánovaným návratem do vlasti.

100 roků

6. února 1916 zemřel v Praze Karel Jaroslav Maška (* 28. 7. 1851, Blansko). Když
byl v roce 1892 jmenován ředitelem reálky
v Telči (do 1915), patřil již k předním českým archeologům. Jeho nálezy z Předmostí u Přerova a z jeskyně Šipka u Štramberka patří k nejvýznamnějším archeologickým
nálezům u nás. Vědecky pracoval i po přesídlení do Telče. Je jeho zásluhou, že po velkém požáru náměstí v roce 1900 byly domy
obnoveny v původní podobě.
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska, Muzejní spolek a Telčské listy 1996

Městská knihovna Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 71
http://www.mktelc.cz/

Knihovna Univerzitního Centra
Univerzitní centrum MU
vchod z náměstí Jana Kypty
http://www.muni.cz/
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Novinky Knihovny UC Nové knihy městské
Alena Vondrušková: Český lidový a cír- knihovny
kevní rok; Miroslav Bárta: Povaha změny;
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej III.;
Miloslava Striová: Děti, které se rodí v srdci; Barbora Faiglová: Opuštěná místa v Čechách; Jiří Mareš: Posttraumatický rozvoj
člověka; Jindřich Bejl: Deník legionáře;
Gavin Ambose: Designové myšlení. Grafický design; Martin Herodek: Tablet pro
úplné začátečníky; Marcela Nováková: Památky UNESCO střední Evropy; Paul Polanski: Tábor smrti Lety; Tomáš Dvořák:
Vnitřní odsun 1947-1953; Zdeněk R. Nešpor: Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska; Paolo Dagostini:
Legendární filmy
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knihovna UC

Výstava obrazů
● Literární výstava
Magdalena Křenková – Florianová ●
Michaela Křenková ● rodina Jirousova
4. února - 26. března
Vernisáž 4. února v 17:30 hod.
Knihovna Univerzitního centra MU
Náměstí Zachariáše z Hradce 2, vstup z Kyptova nám.
Otevřeno v provozní době knihovny. Od 29. 2.
do 4. 3. je knihovna uzavřena. Dostupná bude
jen část výstavy na chodbě.

S Magdalenou Křenkovou

O výstavě
v Knihovně UC
Na jiném místě informujeme o výstavním
projektu Knihovny Univerzitního centra s neběžným názvem Výstava obrazů Literární výstava. Na otázku, co návštěvníka na výstavě
čeká, odpověděla TL jedna z protagonistek
projektu, Magdalena Křenková Florianová:
„Já budu mít na výstavě hlavně olejomalby
na plátně a sbírky poezie Kladina a Beránky
spadlé z výšek s fotografiemi ze Staré Říše.
Dcera Míša se představí kresbami portrétů
slavných osobností. Literární výstava zahrne
souborné dílo básníka Martina Ivana Jirouse,
včetně korespondence Ivana Jirouse a Juliany
Jirousové z let jeho věznění. Františka Jirousová bude zastoupena dvěma romány. Marta
Veselá Jirousová se bude prezentovat dvěma
básnickými sbírkami.“
/z/

Beletrie

Šabach: A nakonec Vánoce; Kessler:
Bez dětí neodejdu; Watt: Daleko za obzorem; Mlynářová: Důchodkyně nestřílejte; Janouchová: Hra na schovávanou;
Vondruška: Husitská epopej. 1426-1437;
Schulman: Chlapec, který přestal plakat; Cubeca: Kawa 9; Roberts: Kdo chce
víc; Hand: Kdybychom se neviděli; Whitton: Královna Kunhuta a Záviš; Slaughter:
Krásný holky; Pawlowská: Manuál zralé ženy; Fielding: Povídej, co vidíš; Cornwell: Prach; Morrell: Stopy mizí v mlze;
Thomas: V divočině; Francis: V nemilosti;
Deaver: Zapadákov; Link: Zapomenuté dítě; Adler-Olsen: Marco; Klimecká: Druhý
život Marýny G.

Naučná

Bílek: Bílá místa české historie 4; Ševela: Český krtek v CIA; Musilová: Andílci;
Milfaitová: Příběh opravdové vášně

Dětská

Kimpton: Eliška a toulavá Hvězdička; Remeňová: Osm světů. Včelí lid; Pacovská:
Sedmý smysl. Bez práva na život; Rožnovská: JežimladaSazička; Johnson: Julinka
a její zvířátka - Prázdninový zvěřinec; Steffensmeier: Lízinka nemůže usnout
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Stopa Zdeňka Petrů
Telčskému rodákovi a absolventu zdejšího gymnázia Zdeňkovi Petrů (1917/1935)
jsme hodně dlužni. Poručík československé
armády po jejím rozpuštění v roce 1939 nerezignoval a po dramatické cestě přes Jugoslávii a Sýrii se dostal do Francie a Anglie, kde vstoupil do dělostřelecké jednotky
československé smíšené brigády. V roce
1944 dobrovolně posílil dělostřeleckou jednotku armádního sboru v SSSR, se kterým
prodělal řadu operací na východní frontě,
včetně bojů o Duklu. V roce 1950 byl major Petrů z armády propuštěn a krátce na to
zatčen a odsouzen k ročnímu trestu v pracovním táboře. I když byl v roce 1968 zcela rehabilitován, prakticky celý zbytek
profesního života mohl pracovat jen v dělnických profesích. Teď jsme stopu Zdeňka
Petrů zachytili v životopisné práci o padlém
na Dukle ppor. Aloisi Fröhlichovi z Velkého
Újezdu. Autor v ní zdokumentoval, jak po válce Zdeněk Petrů nezištně pomáhal pozůstalým
A. Fröhlicha s vyřizováním různých písemností a jejich překlady do angličtiny. Publikace Martina Vaňourka Ppor. Alois Fröhlich je
v nabídce obou knihoven.
/z/
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INTERNET

50
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s8 Kč
+TV

INTERNETOVÁ

TELEVIZE

II. GENERACE!

www.m-soft.cz/tv

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Provozovatelem televizní služby je
Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s39 Kč
+TV

199 Kč

pokročilé
funkce

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s

pozastavit pořad

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s

Jsme držiteli certiﬁkátu:
DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111
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pustit pořad od začátku
přeskakovat reklamy
videorekordér
– nahrát až 40 hodin pořadů
sledovat předchozí pořady
až 30 hodin zpětně

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

Společnost .A.S.A. Dačice
s novou tváří
E
MĚNÍMN
O
É
M
J
JEN

.A.S.A. Dačice s.r.o.

FCC Dačice, s.r.o.

Od 1. února 2016 mění společnost .A.S.A. Dačice s.r.o.
svůj název a logo, kterým se bude prezentovat.
Společnost zajišťuje:
 Svoz a odstranění komunálních odpadů z nádob o obsahu
110, 120, 240, 660, 1100, 2500 a 5000 litrů v libovolné
četnosti: 1x týdně, 2 x týdně, 3 x týdně, 1 x 14 dní apod.
 Svoz separovaného odpadu
 Svoz gastroodpadu
 Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných, průmyslových
a živnostenských odpadů
 Přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů
o obsahu 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 25 a 30 m3
 Odvoz a likvidace střešní krytiny včetně eternitu
 Zajištění odstranění všech druhů odpadů (objemný odpad,
stavební sutě, výkopové zeminy)
 Výkup druhotných surovin (papír, plasty, kovy, autobaterie)
 Prodej a pronájem odpadových nádob a kontejnerů
Díky speciální technice jsme schopni zajistit pravidelnou
obsluhu nádob i z náměstí Zachariáše z Hradce.

FCC Dačice, s.r.o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
tel.: 384 420 001, fax: 384 420 001, e-mail: dacice@fcc-group.cz
TL 1-2/2016
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Letní tábory na základně DDM ve Zvolenovicích
Tajemství mořských hlubin
3. 7. – 8. 7.
Mgr. Janovská J. – 777 470 860,
ddmjanovska@seznam.cz
10. letní tábor flétniček
10. 7. – 15. 7.
Mgr. Krátká J. – 604 621 818,
fletnicka@post.cz
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Od hlavy až k patě
17. 7. – 22. 7.
Janovská T. – 728 741 017,
TerkaJanovska@seznam.cz
Asterix a Obelix aneb Výlet do země Galské
24. 7. – 29. 7.
Mgr. Dufková J. – 777 470 861,
ddmkancelar@seznam.cz

Cestování v čase
31. 7. – 5. 8.
Vojtajová M. – 721 240 541,
MartinkaVojtajova@seznam.cz
Dům dětí a mládeže Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 66
ddm.telc@volny.cz ● 777 470 860
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Lidé mikroregionu

Jitka Baďurová tvoří neobyčejné šperky
Je neuvěřitelné, kolik různorodých a činorodých lidí žije v našem mikroregionu. Kolik zajímavých věcí díky těmto lidem vzniká. Člověk
pak žasne nad tím, co dokážou jedny ruce vytvořit. Řeknete si třeba –
obyčejné sklo, ale Jitka Baďurová z Nové Říše dokáže z tohoto „obyčejného“ skla vytvořit neobyčejné a neuvěřitelné šperky – tzv. vinutky. Posuďte sami.
Jak jste se dostala k vinutí skla? Co byl hlavní impuls?
Vlastně to bylo doslova štěstí v neštěstí. Po rodičovské dovolené
jsem přišla o místo a přemýšlela jsem co dělat, ve smyslu, čím se živit. Při bezcílném potácení se po internetu jsem objevila vinuté perly.
Za vydatné podpory svého manžela, který občas tuší lépe než já sama, co je pro mě to pravé, jsem nakoupila potřebné nářadí a materiál
a podle tutoriálů na netu začala tvořit první skleněné šišky. Zpočátku
to vypadalo, že sklo spíše přetváří mě, učilo mě trpělivosti a pečlivosti, ale pak, přibližně po třech měsících, jsem občas začala vítězit
i já. Dále bylo skóre nerozhodně, nyní spíše vedu. Tedy, pokud nezkouším nějaký nový dekor nebo techniku.

no, všichni jsou ve školách, v práci, či mají práci mimo dům. Venku
za oknem je slunečno a třeba bílo, oheň praská a jinak je ticho. Ticho
kolem i uvnitř mě. I v takových chvílích mám velkou radost ze žití,
i v těchto okamžicích naplno vnímám Boží přítomnost a požehnání.
Čí názor na Vaši tvorbu je pro Vás důležitý? Máte někoho takového?
Největším kritikem mé práce je můj manžel. Mrkne mi přes rameno
a řekne: „No! Jitu, to by šlo udělat i líp, viď?“ O tom, zda jsou jeho
připomínky objektivní, přemýšlím většinou hned, když „splasknu“,
někdy má i pravdu… občas… Dál samozřejmě ocením připomínky mých kamarádek, které jsou vděčnými modelkami, a samozřejmě
moje zákaznice a jejich ohlasy…
Nosíte Vy sama své šperky?
Musím se přiznat, že jsem typický příklad kovářovy kobyly… Vlastně ne tak zcela, v létě si občas nějaký ten náramek vezmu. Víte, já
jsem kreativní člověk, pořád někde něco tvořím, a pak mi to tak nějak překáží.

Proč zrovna sklo? Čím Vás oslovilo?
Myslím, že to bude těmi téměř nekonečnými možnostmi, jak lze se
sklem pracovat. Vinuté perly jsou nekonečnou studnicí nápadů, technik, materiálů, barev… Nikdy nemám šanci umět všechno, pořád je co
se učit, kam se posouvat, to je pro mě zásadní. Neustrnout na místě!
Kde berete inspiraci?
Tak nějak všude. Venku, doma, jen tak v hlavě…
Tvoříte pro radost, nebo se z Vašeho koníčku stala práce?
Momentálně mě tahle krásná skleněná práce živí. Radost stále být ale
nepřestává, opravdu se do práce těším a je to pro mě velký dar.
Kde vznikají Vaše šperky a jak - zkuste ve zkratce popsat, jak
vše vzniká.
Nové nápady vzniknou většinou v noci, když „rekapituluju“. Bohužel většina geniálních nápadů skončí v šuplíku ZAPOMENUTO nebo ODLOŽENO, což je v podstatě totéž. Občas se ale stane zázrak
a některá z nočních múz přežije ranní kuropění a pak HURÁ! Odvedu nejmladší do školky, po cestě koupím rohlíky, zatopím, uvařím
si kávu, zapálím hořák, nasadím brýle s ochranným filtrem, zhasnu
hořák a přiložím do ohně, znovu zapálím hořák, a pak… no, někdy
se na to dá i koukat. Mám ráda, když je k tomu ještě doma uklize-

Pokud Vám práce dovolí. Čemu jinému se věnujete?
No, to je otázka. Vážně nevím. Tak třeba s kamarádkou máme naprosto úžasnou bytovou restauraci Venkovanky.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Moje plány jsou velmi prosté. Co se týče práce, růst a přitom se bavit.
Co se týče osobního života, mít ráda, více pomáhat, neubližovat…
Magda Pojerová
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Vinuté sklo - lampwork, se tvoří tavením barevných tyčí skla nad
sklářským hořákem. Sklo se navíjí na nerezové dráty – tzv. mandrely namočené do separační hmoty. Tvaruje se, stříhá, mačká, špígluje, zlatí, stříbří, puntíkuje, vytahuje, atd. Sklo se pak co nejpomaleji
zchladí vložením do chladicího materiálu či chladicí pece. Pak už se
jen vyčistí otvor, je taky možné je matovat v leptacích kapalinách.
Šperky Jitky Baďurové najdete na: http://www.fler.cz/jibadu
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MAS plánuje 2014 až 2020.
Bude mít 48 mil. Kč
V současném novém programovacím období, které je vymezeno roky 2014 až
2020, má Místní akční skupina (MAS)
Telčsko přidělené finanční prostředky ze
tří operačních programů – Integrovaného
operačního programu, Programu rozvoje
venkova a Programu Zaměstnanost. Celkem se bude jednat o nemalou částku, více
než 48 mil. Kč. Ty mohou doputovat k žadatelům, kteří splní podmínky dané novým programovacím období. Nejvíce,
20 mil. Kč, bude možné rozdělit v rámci
Integrovaného operačního programu
(IROP). Zde bude možné použít finanční prostředky na budování cyklostezek,
podporu hromadné dopravy, sociální služby, vzdělávání a opravy a oživení kulturních památek. Program rozvoje venkova (PRV), pro který získala MAS téměř 17
mil. Kč, podpoří, stejně jako v předešlých
letech, projekty sledující modernizaci zemědělství a lesního hospodářství. Menší

část prostředků, 300 tis. Kč, je v něm vyčleněna na vzdělávací a informační akce.
Vedle těchto oblastí bude možné podpořit i nezemědělské podnikatele. Především
na podporu zaměstnanosti a sociálních služeb pak bude možné čerpat 11,7 mil. Kč
z Programu Zaměstnanost (OPZ). Finanční prostředky byly jednotlivým MAS
přiděleny na základě jejich rozlohy a počtu
obyvatel. Předpokládáme, že první výzvy
k podávání projektů v jednotlivých programech bude možné podávat ještě v závěru
letošního roku. Podmínkou je, aby členská
schůze MAS Mikroregionu Telčsko schválila ve druhé polovině ledna strategii místního rozvoje a následně ji schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Více informací
o alokovaných částkách pro jednotlivé oblasti najdete na stránkách: www.telcsko.
cz/mas. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel. 567 223 235 nebo
778 412 690.
Magda Pojerová

Mikroregionální střípky
Mysletice

29. 1. Myslivecký ples
V KD hrají Kalíšci

Hodice

30. 1. Hasičský bál
V KD hraje Garde z Chotěboře
Vystoupí Hodické motorajdy
6. 2. Masopustní průvod
Tradiční masopustní průvod masek
27. 2. Obecní ples v KD

Sedlejov

30. 1. Myslivecký ples
Hrají Kalíšci
19. 2. Ples SRŠ Masarykova

Třeštice

7. 2. Tradiční masopust ve 13:00
Ve 20:00 hod. taneční zábava
Hraje Selen

Mrákotín

22. 1. Myslivecký ples ve 20:00 v KD
Hraje Rookies
6. 2. Dětský karneval ve 14:00 v KD
Moderuje Milan Řezníček
20. 2. Ples Městyse Mrákotín ve 20:00
Hraje Univerzál

Černíč

13. 2. od 12 hod. Turnaj v mariáši

Nezaměstnanost
v listopadu a prosinci

30 ROKŮ PIJEME VODU Z OLŠANSKÉHO POTOKA. Koncem roku 2015 uplynulo 30 roků od dokončení stavebních a technologických celků I. stavby Vodního díla
Nová Říše na Olšanském potoku (Řečici). Přehradní jezero o ploše 51 ha, které zadržuje
2,925 miliónu m³ vody, je od roku 2012 přírodní památkou. Dokončená úpravna vody
měla výkon 55 l za sec (198 tis. litrů za hod.). Na snímku Jindřicha Kaupy z roku 1984,
který výročí vodního díla připomněl, je rozestavěné těleso hráze a v pozadí dokončený
dům hrázného.

ČR
prosinec 6,2 %, listopad 5,9%
(říjen 5,9%)
Kraj Vysočina
prosinec 6,2 %, listopad 5,5%
(říjen 5,4%)
Správní obvod Telče
prosinec 7,5 %, listopad 5,2% (říjen 4,9%)
Telč
prosinec 7,1%, listopad 5,4% (říjen 5,2%)
Obce pod 5% hranicí na konci roku:
Knínice, Kostelní Myslová, Markvartice,
Nevcehle, Panské Dubenky, Řásná, Sedlatice, Strachoňovice, Urbanov, Zvolenovice.
Obce nad 15% hranicí:
Na konci roku byl nad touto hranicí pouze Vanůvek (17,9%).
Zdroj: Statistiky ÚP

I v Dačicích
Neděláme to často, ale tentokrát nám to nedalo. Opsali jsme z ročního Ohlédnutí starosty Dačic Karla Macků v Ozvěnách jihozápadní Moravy: Bohužel jsme se museli smířit se zrušením pracoviště katastrálního úřadu, stejně jako s omezením služeb finančního úřadu.
Tady se ukazuje, jak stát „podporuje“ život na venkově... Nezbývá nám, než s ním trpce souhlasit.
str. 18
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Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Čas plesů a karnevalů
Jsou to ty chvíle, kdy chceme být nejkrásnější, a proto vybíráme, které šaty budou ty jedinečné. Kdysi jsem si šaty objednala z katalogu.
Když přišly, byla jsem překvapena, jak na obrázku vypadaly úplně
jinak. Tak jsem si je začala upravovat. Nejdříve délka, pak rukávy,
potom se mi absolutně nelíbil výstřih, ani ten přední díl neseděl, jak
by měl, zip na zádech odstával a spodnička se krčila při chůzi, natož
při tanci. Po této zkušenosti jsem již žádné šaty neobjednala a vždy
rovnou ušila. Zjistila jsem, že je to daleko jednodušší. Zato kostýmy
na maškarní jsem šila dětem rovnou, podle aktuální poptávky po pohádkových postavách. Přes berušku, princeznu a klauna jsme skončili
u indiánky a Batmana. Dalším důležitým bodem plesů je tombola. To
se v nočních hodinách vrací domů páry s pytlem kukuřice, s mrtvým
zajícem, s bažantem nebo s poličkou na knížky. Nejlepší jsou živá zvířata. Taková slepice v paneláku udělá spoustu radosti a legrace. Jsou
to nezapomenutelné chvíle, jak pro rodiče, tak pro děti, proto si určitě
udělejte poznámku v kalendáři - 5. 2. Horácký bál a 21. 2. Dětský
karneval. Určitě uvidíme na bále plno krásných rób a na karnevalu děti ve veselých kostýmech. A kdybyste vyhráli v tombole divoké
prase, pamatujte, že je nejlepší se šípkovou omáčkou nebo se zelím.

Úspěch telčského filmaře
Na 52. ročníku Mezinárodního televizního
festivalu Zlatá Praha, který se konal na přelomu října a listopadu, získal hlavní cenu,
Český křišťál, v kategorii Performing Arts
televizní záznam opery Leoše Janáčka Věc
Makropulos v Národním divadle v Brně,
který pořídilo brněnské studio České televize. Porotci z pěti zemí ocenili dokonalou
televizní interpretaci zdařilého jevištního
představení a mimo jiné uvedli: „Vnímavý
a perfektní střih a práce kamery umocňují
celkový zážitek.“ Informaci o úspěchu televizního pořadu uveřejňujeme především
proto, že autorem kladně hodnoceného střihu je telčský Pavel Stříbrný, absolvent
zdejšího gymnázia. Televizní dílo získalo současně také ocenění Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97.
/z/

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Bitva o Británii
očima
Čechoslováků

NENECHTE SI UJÍT. Ještě do konce února si můžete prohlédnout v radniční síni pozoruhodnou výstavu koláží žáků třídy Alice Grünwaldové telčské ZUŠ.

Proč si přečíst

Prosba o pomoc

Evangelická encyklopedie

Tam u Královýho Hradce

Encyklopedie moderních evangelických
(a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska (oficiální název
publikace) je prvním pokusem o zmapování moderních českých, moravských a česko-slezských evangelických církví (a starokatolické církve) v zemském smyslu.
Obsahuje popis jednotlivých sborů a církevních staveb Českobratrské církve evangelické, někdejší Německé evangelické
církve a dalších příbuzných církví. Součástí knihy je obšírná kapitola o vývoji českého, moravského a slezského evangelictví
od 18. století do současnosti a uměleckohistorický rozbor evangelického církevního stavitelství v tomto období. Na publikaci upozorňujeme proto, že v ní čtenář
nalezne informace o všech evangelických
lokalitách v regionu, včetně Telče a samozřejmě nedaleké Velké Lhoty. Trochu
zamrzí, že odborná publikace, u které je
ohlašováno „zemské pojetí“, právě Velkou
Lhotu zařadila do jihovýchodních Čech.
Kniha je v nabídce Knihovny UC.
/z/

Letos v létě uplyne 150 roků od tzv. prusko – rakouské války v roce 1866. Ta vyvrcholila dodnes známou bitvou 3. července u Hradce Králové. Vůbec se nejednalo
o nějakou idylu, jak se po letech zdá při
zpěvu stále oblíbené písničky o kanonýru
Jabůrkovi. Střet půl milionu vojáků a hlavně: téměř šedesát tisíc mrtvých, z toho 45
tisíc na „naší“, rakouské straně, jsou údaje, ze kterých dodnes mrazí. Jak se tato válka dotkla Telče, kolik v ní bojovalo našich
předků? Obracíme se na čtenářskou obec
TL s prosbou o poskytnutí vzpomínek z rodinných archivů pro zpracování materiálu,
který zatím na toto téma nebyl publikován.
Pište na tl@telc.eu, volejte na 774 584 841
nebo můžete nechat písemný vzkaz v Informačním středisku na radnici.
O. Zadražil

Setkání s Milanem Šandou

17. února v 18:00

Beseda nejen o výtvarném umění na závěr
výstavy M. Šandy v Panském dvoře, ale také
o jeho mládí v Telči a genealogii Šandů...

Přednáší Mgr. Pavel Macků
Mimořádně v Lannerově domě, Hradecká 6

v IC Panského dvora
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30. ledna v 15 hodin

Výzva a prosba

Hledáme potomky
Josefa Krejčího
Prosím o kontakt potomky pana Josefa Krejčího, který se narodil v Telči 3. března 1843.
Obuvnický mistr zde také zemřel 14. ledna
1927. Volejte na 774 584 841 nebo zanechte písemný vzkaz v IS na radnici. Pro historickou studii potřebujeme upřesnit jeden jeho
životní příběh. Děkuji.
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Vzpomínáme na 20. století

Je 29. září 1979. V Telči začíná éra umělého ledu. Marie Šimáčková právě zachytila přípravu betonování desky otevřeného kluziště u Lannerova domu. Zamýšlená dálková doprava betonu se nezdařila, a tak přišly ke slovu kotouče.

Jak se v Telči bruslilo
Otokar Maška (*1886) maturoval na telčské reálce v roce 1903, Jan K. Zamazal
(*1897) v roce 1915. Oběma musíme být
vděčni za to, že nám ve svých vzpomínkách zaznamenali, jak se v Telči bruslilo
před více než sto lety. Oba byli patrioty.
Prvnímu se více líbilo bruslení na Štěpnickém rybníku, druhému na Ulickém. Nedivme se. Tak to je v Telči dodnes, oba dávali přednost tomu rybníku, na který měli ze
svých domovů blíže.
Otokar Maška:
Volná jízda (bruslemi) po celém rybníce netrvala nikdy dlouho, padající sníh pokryl brzo lesklou plochu a už se začalo upravovat
zametáním sněhu pěkné velké kluziště, kolem něhož tvořily hráz vysoké haldy shrabaného sněhu. Na kluzišti se postavilo zasekáním v ledu několik sloupů pro velké lampy,
na okraj kluziště se přinesly lavice, na nichž
zřízenci, dlouhá léta to řídil bratr policajta Heziny, jemuž jsme říkali jen Karel, připínali zájemcům brusle, a už bylo všechno připraveno k bruslení. Pak bylo jenom
potřeba každý den kluziště zamést a polít
vodou, aby získalo hladký povrch, brusle
si vždycky každý přinesl na řemínku s sebou a Karel je pevně na boty přišrouboval,
po případě ještě řemínky upevnil. Nynější
způsob trvalého připevnění bruslí na boty a přezouvání bot i s bruslemi na kluzišti
se za našich dob vůbec neznal. Ale vyjezdili jsme se každodenně nádherně, až do příjemné únavy. Bruslilo se denně při hudbě
kolovrátku babičky Antoňky. Několikrát
za zimu dokonce při hudbě celé Hejdovy
kapely. Bruslil tehdy v Telči opravdu kdekdo, nejen každé dítě a mládež, ale i dospě-

lí, dokonce vážně jezdil i starší pán, advokát dr. Sobotka s holí v ruce, jemuž jsme se
vždycky opatrně vyhýbali. Mladší mládež
se bavila často honbou (honěním), dospělí
– nejčastěji pán s dámou – se rádi pochlubili krásnými kroužky, při nichž se opravdu
dovedně zatáčeli do velkých ladných oblouků. Mezi tím množstvím mihl se na kluzišti preclíkář, který s bílou čepicí na hlavě,
aby ho každý lehce našel, nesl na dlouhé
holi a čile nabízel bruslícím slaná kolečka
a od kraje kluziště zavanula přes chvíli lákavá vůně kaštanů, které babička na malých
kamínkách opékala a horké je prodávala.
Nejkrásnější bruslení bylo za jasných měsíčních večerů, kdy se lampy na kluzišti nerozsvěcovaly a celá zábava na ledě nabývala ráz skoro pohádkový. Ten zvláštní skřípot
ostrými bruslemi řezaného a drceného ledu,
veselé hlasy a smích jezdících, křik honících se chlapců, k tomu líbivá melodie kolovrátku, to všechno svádělo chodce, jdoucího nahoře po hrázi Štěpnického rybníka
kolem sochy sv. Prokopa, že neodolal a neměl-li s sebou brusle, přišel aspoň na chvíli
podívat se dolů k rozjařeným jezdícím. Zato jsme ještě vůbec neznali hokej, bez něhož
si nynější mládež nedovede kluziště představit. Jezdívalo se většinu zim na Štěpnickém, některý rok také na Ulickém rybníku,
podle toho, který rybník byl vypuštěn k lovení ryb a hlavně čistění. Ale na Štěpnickém jsme si to všichni více chválili, ten byl
jaksi otevřenější a veselejší než Ulický rybník, užší a sevřený mezi bližší břehy.
Jan Karel Zamazal:
Každou zimu zřizoval Bruslařský klub
v zadní části rybníka (Ulického) kluziš-

tě. V jeho středu ozařovaly mdlým svitem
tři petrolejové lampy, upevněné na dřevěných sloupech, do pozdní noci bruslemi
porýsovaný led. Bývalo toho světla málo,
jen tak trochu pod jeho zdroji, dál už bylo šero a na konce kluziště tma, ale mladým párkům více svítily na cestu rozzářené
oči, když držíce se za ruce projížděly v elegantních polokroužcích z jednoho konce
„kola“ na druhý. Kolem kluziště byly lavice. Na nich unavení odpočívali a připínali
si brusle. Dívkám a paním obstarávali tuto službu jejich kavalíři. Klečeli před nimi na studené ledové ploše a připevňovali kličkou opatrně na hezké ženské nožky
„želízka“ – ten malý lesklý předmět, jenž
dával tolik sportovních i společenských radostí! Bába hrála na vergl staré valčíky, jež
ještě teď mi po dlouhých letech zaznívají
v uších, mladí jezdili, rejdili kupředu i dozadu a každý hleděl na sebe upoutat pozornost: Dívky na chlapce, chlapci na dívky,
obojí na dospělé, kteří se kolem kluziště
procházeli. Na ledě se prodávaly pečené
kaštany, jimiž šlo tak pěkně si zahřát zmrzlé ruce, někdy i horké párky, černá káva,
čaj. Za zvláštních příležitostí bývalo kluziště ozářeno množstvím barevných lampionků. Také na Štěpnickém rybníku bylo
několikrát zřízeno kluziště. Ale to nedosahovalo úrovně Ulického rybníka. Jeho „kolo“ dostávalo brzy po tom první rány hokejek. Rodil se nový svět...
Podle:
Otokar Maška, Telč na přelomu století (nevydaný tisk)
Jan Karel Zamazal, Bílá Telč; Akcent 2004
Ponechán dobový pravopis

Veřejné bruslení na zimním stadionu - Sledujte rozpis na www.sktelc.cz
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Zuzana Martinů reprezentovala Česko na MS
Hvězdná událost pro telčský sport. Zuzana Martinů, která začínala s hokejem
v Telči, byla platnou oporou české reprezentace na právě skončeném juniorském
Mistrovství světa žen v kanadském St.

Catharines. Jedna z nejmladších v českém
týmu si v utkání s Ruskem dokonce připsala první reprezentační asistenci, když
po její přihrávce snižovalo Česko na konečných 2:3. Tento smolný výsledek mu-

REPREZENTAČNÍ TÝM ČR. Zuzana Martinů zcela vlevo v zadní řadě.

Foto: Lubomír Johan (ČSLH)

NASAZENÍ. V hokeji je u žen stejné jako u mužů. Zuzana Martinů
je zády s číslem 20.
Foto: Karel Švec (ČSLH)

sely přijmout mladé hokejistky i v utkání
s dalším evropským rivalem, Švédskem.
Z Kanady odjíždí s pátým místem, v posledním utkání porazily Finky 3:1. Přestože naše děvčata pomýšlela na lepší umístění, hodnotí odborníci jejich výkon jako
nadějný do budoucna. Třeba i s góly Zuzky Martinů. Titul získaly americké hokejistky, které ve finále porazily Kanadu.
V dosavadní historii juniorského ženského šampionátu zámořské týmy zatím
na první dvě místa nikdy Evropanky nepustily. A telčský pohled na hokej žen?
Tady je přece dávno doma. Dobře bruslily
již naše prababičky, na Ulickém rybníku
hrála s muži hokej Markéta Podstatská.
Pamětníci dílenských turnajů Motorpalu si jistě připomenou tehdejší tým žen se
Štěpánkou Peštovou v brance a elegantní
útočnicí Dadou Markovou-Hůrkovou. /z/

ZUZKA PÁLÍ. Na tréninkovém soustředění.

Foto: Martin Voltr (eSports)

Judo
Polabská liga judistům svědčila
V posledním kole regionální soutěže juda v Kolíně v Polabské lize
10. prosince se telčským mladým judistům dařilo. Luciana Brychtová v kategorii mláďata dívky zvítězila, stejně jako Petr Jahoda
mezi mladšími žáky nad 60 kg. Jaroslav Pohanka si ve stejné kategorii ve váze do 50 kg vybojoval třetí místo. Helena Kučerová mezi mladšími žákyněmi skončila na druhém místě. „V letošním roce plánujeme, že se náš oddíl zúčastní celého seriálu Polabské ligy
a budeme v ní stejně úspěšní jako v tomto kole v Kolíně,“ uvedla pro
TL trenérka oddílu Ida Mitisková.

Foto: Romana Králová
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HELENA KUČEROVÁ z oddílu Judo Sokol Telč při DDM se
na Přeboru ČR 21. listopadu stala vicemistryní ČR. V kategorii
mladších žákyň do 44 kg skončila druhá za Julií Pekařovou z Jihlavy. Finálový zápas této kategorie tak byl v režii dívek z Vysočiny. Pro telčské judo to je historický úspěch. Dokázalo, že svěřenci
Idy Mitiskové a Jana Popeláře jsou schopni uspět až na celostátní úrovni.
str. 21

Hokej. 5 : 2 a 510

Tabulka krajské hokejové soutěže Vysočiny v době uzávěrky TL

Sobota 9. ledna přepisovala telčskou historii. Tu hokejovou určitě. V nové hokejové aréně, skromně krytém zimním stadionu, který je od středy 6. ledna ve zkušebním
provozu, se poprvé představili v mistrovském utkání krajského přeboru Vysočiny
domácí hokejisté. Nelze se divit tomu, že
v první třetině byla na nich znát nervozita.
Jak z nového prostředí, tak také z nevídané
atmosféry. Utkání sledovalo 510 platících
diváků! Nakonec dobře dopadla i sportovní
část premiéry. Po bezbrankové první třetině zvítězili domácí nad soupeřem z Velké
Bíteše 5:2. V tomto případě se patří uvést
i střelce domácích gólů. Podělili se o ně Jiří Kotrba, Vojtěch Jančo, Zdeněk Kubát,
Jan Bína a Milan Sokolík. Z vítězství, ale
z celé mimořádné atmosféry měl zaslouženě radost vedoucí mužstva a předseda hokejového oddílu v jedné osobě František
Čermák. „Všech deset dosavadních soutěžních zápasů jsme museli hrát na stadio-

1. Telč
2. Veverská Bítýška
3. Velké Meziříčí B
4. Bystřice n/P.
5. Zastávka
6. Námĕšť n/O
7. Velká Bíteš B

nech soupeřů. Odteď, až do poloviny března, budeme hrát každou sobotu na krásném
novém stadionu doma. Věřím, že i v dalších
kolech bude podpora diváků podobná.“ Nový stadion nabízí vedle ledové plochy s hledištěm pro 196 sedících diváků samozřejmě
kabiny a zázemí pro hráče na vysoké úrovni. Je zde také posilovna, brusírna bruslí
a nekuřácký Sport bar pro 80 návštěvníků.
František Čermák také spokojeně připomněl, že díky novému hokejovému stánku vzrostl zájem o lední hokej mezi místními školáky. Těch hokejový oddíl registruje
v různých věkových kategoriích do patnácti let více než šedesát. Na závěr pak vyslovil přání i nabídku současně: „Budeme rádi,
když své děti přihlásíte do hokejového oddílu nebo využijete hodiny veřejného bruslení. A také věřím, že si najdete čas a navštívíte zápasy mužů. Do konce sezóny nás
čekají zajímaví soupeři a hlavně boj o první
místo v soutěži.“
/z/

11
11
12
11
11
11
11

55:34
47:31
54:39
40:54
39:44
50:56
35:62

25
25
23
16
11
11
6

Hokejisté SK Telč v této sezóně na stadionech soupeřů dosud odehráli tato utkání:
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
HC Zastávka – SK Telč 4:6
TJ Náměšť - SK Telč 6:4
HHK Velké Meziříčí - SK Telč 2:3
HC Veverská Bítýška - SK Telč 1:6

Pohár města Telče

Kdo také hraje pod
střechou

Na snímku, který jsme v TL uveřejnili v roce 2006, je uprostřed Zuzana Martinů, o které píšeme na předcházející straně. Vpravo je Jan Bína, střelec jedné branky v prvním utkání telčských hokejistů pod domácí střechou. Důkaz, že hokejový oddíl se o mladou generaci staral
i v obtížných podmínkách otevřeného stadionu.

Horolezecký klub
6. prosince se v Panském dvoře konal 2. závod v lezení na umělé lezecké stěně. Zúčastnilo se ho 52 lezců z celé Vysočiny a poprvé
také členové Horolezeckého klubu Telč. Zájemci o tento nový sport ve městě se mohou
hlásit v Lezeckém centru v Panském dvoře.

Sokol zve rodiče
TJ Sokol Telč zve rodiče a děti na cvičení
do haly Sokola každý čtvrtek od 17 do 18
hodin a pátek od 10 do 11:30.
str. 22

Turistika

Hned po otevření hokejové haly se v ní rozběhla „telčská liga“, tradiční turnaj týmů
ze širokého okolí, Pohár města Telče, který organizuje oddíl ledního hokeje. Ve třech
skupinách v ní bojuje 23 (!) mužstev.
Skupina A
HC SDH Třeštice A, SK TEKABEN Volfířov, SK Telč B, HC FRIGOMONT, HC Hotel Antoň, HC Dlouhá Brtnice, THK Hodice
Skupina B
HC Borovná, HC SK Urbanov, HC HEIRU
Dačice, Kocanda Krahulčí, DREAM TEAM
Telč, HC Želetava, TJ SOKOL Brtnice
Skupina C
EHAFC Mufroni Telč, HC Hron Dačice, HC
Lukas Stará Říše, HC Vitamíni Tiger´s, HC
Červený Hrádek, HC Hříšice, HC SDH Třeštice B, HC Bícy, HC Chlumec

Javořice 5 730

Dakar s telčskou podporou

Neuvádíme novou nadmořskou výšku nejvyššího vrcholu Vysočiny, ale počet turistů,
kteří na něj vystoupali v poslední den roku 2015. Úctyhodné číslo o počtu účastníků
tradičního výstupu sdělil novinářům jeden
z organizátorů, předseda KČT Telč Vladimír Mazal.
Silvestrovský výstup, který připomíná spisovatelku Vlastu Javořickou ze Studené, se
konal po osmnácté.

Automobilový závodník Martin Prokop, jediný pravidelný český účastník Mistrovství
světa v rallye, se 2. ledna postavil, poprvé
ve své kariéře, na start legendárního Dakaru.
Ten se letos jede v náročných podmínkách
Argentiny a Bolivie. Prokop startuje v oficiálním týmu japonské Toyoty a mezi jeho mechaniky, kteří ho v náročné soutěži doprovází, najdeme také Martina Šmacha a Jana
Doležala z Telče. Připravujeme podrobnosti.
TL 1-2/2016
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Jaro i zima

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 11. 2015 do 13. 1. 2016.

Listopad v číslech
Průměrná teplota: 		
Průměrný tlak:		
Srážky: 			
Maximální teplota: 		
			
Minimální teplota: 		
			
Kdy nejvíce zafoukalo:

5,5°C
1020,2 hPa
54,2 mm
16,9°C, 6. 11.
ve 14,25 hod.
-6,4°C, 25. 11.
ve 3,09 hod.
55,5 km/h, 18. 11.

Průměrná teplota: 		
Průměrný tlak:		
Srážky: 			
Maximální teplota: 		
			
Minimální teplota: 		
			
Kdy nejvíce zafoukalo:

3,1°C
1030,7 hPa
54,2 mm
12,9°C, 26. 12.
ve 14,19 hod.
-7,0°C, 31. 12.
v 6,42 hod.
46,3 km/h, 1. 12.

Prosinec v číslech

Aktuální informace z radnice

Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností ● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů
a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů státní správy ●

www.telc.eu/uredni_deska

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.

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. 14 (1+0) situovaný ve 2. podlaží
Celková plocha: 42,58 m2
Nájemné celkem: 1.397,- Kč
Termín pro přijetí žádostí:
do 12. února 2016

Svým klientům za důvěru
v loňském roce děkuje
a všem řidičům
šťastný návrat z cest
v roce 2016

přeje AUTOŠKOLA
Vladimír Roupec
www.autoskolaekol.wz.cz
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města (www.telc.eu).
Bližší informace: odbor rozvoje
a územního plánování – Iva Slatinská, tel.: 567 112 425, email: iva.slatinska@telc.eu
TL 1-2/2016

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

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav,
matrací. Tel. 721 123 595.
• Autoškola 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.
• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba
v hotovosti. Telefon: 739 641 944
• Vykoupíme kulatinu bříza, buk. Tel. 775 765 765.
• Koupím byt v Telči, 1+kk až 2+1, max. 1. patro. 731 253 937.

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu. Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč, tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
TL 1-2/2016

• Koupím RD v Telči. V jakémkoli stavu. Pro vlastní bydlení.
Nejsem RK. Tel. 776 102 012
• SATES Čechy – nabízíme pronájem nebytových prostor (vhodné
na kancelář, obchod) v Telči, ul. Radkovská. Plocha 159 m2. Informace tel. 702 166 976 nebo satescechy@satescechy.cz
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

24. 1. - Dance Floor Attack
Taneční souboj nejlepších teamů z Čech
a Slovenska ve stylech street dance
7. 2. - Masopust na statku
Šrámkův statek- staročeská zabíjačka, pečení chleba, obchůzka maškar

CHEB

6. 2. - Chebský masopust
Tradiční masopustní průvod městem
za spolupráce města Cheb a herců Západočeského divadla v Chebu.

JINDŘICHŮV HRADEC

24. 1. – Festival jeden svět
7. 2. – Masopustní průvod masek
s doprovodným kulturním programem

KUTNÁ HORA

18. 2. - Disputace Kutná Hora – Čáslav
/ Uctivý služebník, aneb 999 kutnohorských živnostníků
Hotel U Kata, Disputace s Miroslavem
Štroblem, divadelníkem a publicistou.

LITOMYŠL

do 31. 1. - Arnold Bartůněk: Komorní
sochy a kresby, Dům U Rytířů
do 28. 3. - Zimní dětská herna
Přijďte si pohrát do nově otevřené Zimní
dětské herny v muzeu.

POLIČKA

do 28. 2. - Zimní veselí od adventu
po Hromnice, Tradiční vánoční a zimní výstava v Centru Bohuslava Martinů

TELČ

6. 2. - Masopust v Telči
Ve 14.00 hod přivítáme na náměstí průvod masek v čele s horáckým folklorním
souborem Podjavořičan. Můžete se těšit
i na pravé vepřové hody.

TŘEBOŇ

28. 1. - Zimní Třeboňská nocturna
Divadlo J. K. Tyla, Romantické populární melodie v podání Felixe Slováčka (saxofon, klarinet) a Borise Krajného (klavír).
25. 2. – Klavírní koncert - Jan Simon
(klavír) a Heroldovo kvarteto
Divadlo J. K. Tyla.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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Sobotní mše sv. v lednu a únoru
v 17.00 v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v lednu a únoru
v 7.30 v kostele Jména Ježíš
v 9.00 v kostele Jména Ježíš
v 10.30 v kostele Matky Boží

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

Není pohřebné.
Pomůže SVÉPOMOC!
Přihlášky do Vzájemně dobročinného
spolku SVÉPOMOC, který 70 let pomáhá v Telči s úhradou nákladů za pohřeb,
najdete v IS na radnici. Více sdělí Jiří
Doskočil v Příční ulici, Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici a Ludmila Paurová ve Štěpnici.
Podrobnosti v TL 10/2013 na str. 25.

Zubní pohotovost
Zubní pohotovostní služba na Jihlavsku
je poskytována v ambulancích jednotlivých sloužících lékařů. Rozsah ordinačních hodin je v pondělí až v pátek od 15:00
do 19:00 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Informace o službě v daný den najdete na www
stránkách Nemocnice Jihlava. Vzhledem
k možným změnám se doporučuje ověřit
službu na telefonním čísle 567 157 211.
Pacienti mohou také využít zubní pohotovost v Dačicích, kterou drží o víkendech
a svátcích od 8 do 10 hodin tamní stomatologové ve svých ordinacích. Rozpis služeb včetně kontaktů na ordinace je zveřejněn na www stránkách Nemocnice Dačice.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

David Jakubů, Štěpnice
Karolína Jackwerthová, Staré Město
Anna Slaníková, Staré Město

Opustili nás

Ladislav Kadlec, Volevčice
MVDr. Josef Horák, Staré Město
František Hamerník, Staré Město
Karel Jambor, Staré Město
Karolina Lašanová, Staré Město
Lubomír Parkan, Vnitřní Město
Věroslava Šimková, Borovná
Doc. MUDr. Otto Svoboda,
CSc., Vnitřní Město
Jarmila Neužilová, Staré Město
Jarmila Přibylová, Vnitřní Město
Růžena Nováková, Krahulčí
Josef Vopelka, Staré Město
Karel Šindelář, Staré Město
Marie Koníčková, Staré Město

84 let
75 let
72 let
90 let
85 let
54 let
88 let
89 let
86 let
83 let
82 let
74 let
71 let
70 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí
na základě písemného souhlasu obou rodičů
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného
rodinou (vypravitelem pohřbu).

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli rozloučit 30. listopadu 2015 s MVDr.
Josefem Horákem.
Pracovnicím o.p.s. Sdílení pak patří poděkování za vstřícný přístup a profesionální pomoc v posledních dnech života mého manžela a našeho tatínka.
Manželka a děti s rodinami
Děkujeme o.p.s. Sdílení Telč za pomoc
při péči o našeho těžce nemocného manžela a tatínka Josefa Vopelku. Zvlášť děkujeme za profesionální pomoc a lidský přístup
zdravotním sestřičkám Monice Erlebachové
a Anně Svobodové.
Rodina
Obecně prospěšná společnost

SDÍLENÍ

poskytuje odlehčovací službu, domácí
hospicovou péči, půjčovnu zdravotnických pomůcek, poradenství
Více: sdileni.telc@gmail.com
Sídlo: Masarykova 330 Telč (poliklinika)
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Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel.
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.eu.
IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012
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Kulturní kalendář
Akce

5. 2.
20.00
KD v Krahulčí
Horácký bál Podjavořičanu
6. 2.		
náměstí
Masopust
s folklorním souborem Podjavořičan
Od deseti hodin přijďte na vepřové hody
s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru,
košilky, tlačenky.
Ve 14 hodin přijďte do průvodu masek
se souborem Podjavořičan. Sraz masek
Na Parkaně ve 13.45 hod.
Program vyvrcholí „pochováním basy“.
O příjemnou atmosféru se postará hudba
Antonína Kernstocka.
14. 2. 14.00
orlovna
Dětský karneval Jednoty Orel Telč
21. 2. 14.30
sokolovna
Dětský karneval TJ Sokol Telč

Koncerty

27. 1. 19.00 Dům s pečovat. službou
Koncert italského tenoristy
Giancarla Ruggieriho
s tanečním a klavírním doprovodem.
Zazní klasické italské a španělské písně,
americké písně z filmového plátna, operetní
árie a klasické neapolské písně.
Účinkují: Giancarlo Ruggieri (Itálie) - tenor, Soňa Ruggieri - balet, Zdeněk Brož klavír
23. 2. 19.00
sál ZUŠ
Koncert Českého tria
- jubilejní 400. koncert pořádaný KPH
v Telči
Na programu jsou skladby J. Suka,
S. Rachmaninova a L. v. Beethovena.
Účinkují: Dana Vlachová - housle, Miroslav Petráš - violoncello a Milan Langer klavír

Výstavy

do 24. 2.
vstupní síň radnice
Na křídlech andělů
Výtvarné práce žáků ZUŠ
4. 2. – 26. 3.
Knihovna Univerzitního centra MU
Výstava obrazů
- Literární výstava
Magdalena Křenková Florianová, Michaela
Křenková, rodina Jirousova
Vernisáž výstavy 4. 2. v 17.30 hod.
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Přednáška

17. 2. 18.00
Lannerův dům
Bitva o Británii očima Čechoslováků
v rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Památky kolem nás
Přednáší Mgr. Pavel Macků

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po 14 – 18 hod., út, st, čt 15 - 19 hod.,
pá 13 - 17 hod.
Téma na leden: Strava
21. 1.		
Beseda
		
– sestavení jídelníčku
28. 1. 16.00 Zajdi na klub
		
– budeme zdravě péct
Téma na únor: Škola
3. 2.
16.00 Zmákneš vyplnit přihlášku
		
na SŠ – ne? Tak doraž.
10. 2. 15.00 Multi mega akce
		
s přespáním na klubu
17. 2. 16.00 Lola běží o život,
		
promítání filmu s dopro		
vodným programem
24. 2. 16.00 Rozdej si „to“ s týmem
		
pracovníků ZASTÁVky

Klub důchodců

7. 2.
14.00
v budově polikliniky
Masopust s hudbou A. Kožešníkové a Z.
Chvátala
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Literárně-zábavný
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé

14. 2. 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
hod. Příjemné posezení v herničce, tvořivé
a pohybové aktivity.
V únoru beseda s Mgr. Bohdanou Tomanovou přímou žákyní V. Prekopové (autorky
knížky Malý tyran, Jen v lásce přežijeme).

Aktivity pro MAMI@mimi
s Petrou Lustigovou

nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary,
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - každou
středu od 16.30 hod.

Předporodní kurz 26. a 27. 2.
MAMI@nemluvňátka - od 16. 2. v 9.30
hod., dále každé úterý. Říkadla a společné
hrátky s mimi od 8. měsíce.
MAMI@svišti@pidilidi - každý čtvrtek
od 16 hod. Cvičení pro rodiče a děti od 2
let. Tělocvična ZŠ Masarykova.
Více informací na tel. 724 415 809 nebo
www.balancplus.cz
Připravujeme

Lidové divadlo v Telči
Výstava věnovaná nedožitým
90. narozeninám telčského

divadelníka a zpěváka
Jaroslava Kouby
Vernisáž výstavy ve středu 2. 3. v 16.00 hod.
V programu vystoupí PS Smetana Telč.
Výstavu můžete zhlédnout ve vstupní
síni radnice do 31. 3.

Sport po uzávěrce

Tříkrálový turnaj
Tradiční turnaj v košíkové, který pořádá BK
Žabaři Telč, se uskutečnil v sobotu 9. ledna za účasti 8 družstev v hale ZŠ Hradecká.
Vedle domácích seskupení a družstev z Krahulčí a Třeště přijely do Telče také týmy
z Protivína, Studené, Jihlavy a Nové Bystřice. Po zajímavých bojích pak má 16. ročník
turnaje toto pořadí:1. Protivín, 2. Volejbalisti
Telč, 3. Jihlava, 4. BK Žabaři Telč, 5. Nová
Bystřice, 6. Třešť, 7. Studená, 8. KKK. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Lukáš
Dvořáček, který hrál za telčské volejbalisty.

Schůzky Klubu filatelistů
Každou druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin v prostorách Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici (vchod z nádvoří).

Díky za spoustu akcí
Adventní měsíc, vánoční svátky, novoroční oslavy i vstup do nového roku. A to vše
doprovázeno spoustou krásných kulturních,
sportovních a společenských akcí. To byl konec loňského a začátek letošního roku v Telči. Nechtěl bych na někoho zapomenout,
takže raději takto neadresně děkuji těm, kteří se o to zasloužili. A přeji nám všem, aby
tomu tak bylo i letos.
Roman Fabeš

Uzávěrka příštího čísla
15. února 2016
str. 27

Advent a vánoční čas začal vypouštěním balónků s přáním Ježíškovi 4. prosince a skončil ohňostrojem 1. ledna.
Foto: Ilona Jeníčková

ZPÍVALA CELÁ TELČ. V adventním a vánočním čase. Počítejte s námi: Santini, Smetana, Srdíčko, Ivana Moravcová, TELČísla,
TELČísílka, Podjavořičan, ZUŠ a řada dalších. Koho snímek zařadit? Dáváme přednost těm nejmenším zpěvákům. Jsou zárukou, že
celá Telč bude zpívat i v roce 2066. Na snímku Vladimíra Čeřovského jsou TELČísla a čísílka v Lannerově domě. Stanislav Bartoň zachytil na mikulášském setkání u vánočního stromu sbor ZŠ v Hradecké ulici a Ilona Jeníčková zpívající čerty z mateřské školy.
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