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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

Co nás čeká
Přestože investorem výstavby nového domova pro seniory nebude
město, je to určitě nejvýznamnější akce letošního roku. V současné
době je vydáno na stavbu územní rozhodnutí, a pokud půjde vše dle
předpokladů, do pololetí by společnost Senior Holding měla začít
stavět. Dokončení a přestěhování stávajícího domova se předpokládá koncem roku 2018. Snad už definitivně máme potvrzené evropské dotace na rekonstrukci věže sv. Ducha a vybudování nové expozice v ní. A také na cyklo a inline stezku v Lipkách. Obě tyto akce
jsou nyní ve fázi přípravy na vyhlášení výběrového řízení a rádi bychom je ještě letos realizovali. V průběhu prvního pololetí bude dokončena jak celková rekonstrukce ulic Tyršova, Mládkova a náměstí Hrdinů, tak i chodníky v ulicích Jihlavská, Kovářská a Dvorecká.
A ve druhém pololetí bychom chtěli zahájit první etapu revitalizace
sídliště na Markových humnech. Sportovci by se měli už na jaře dočkat vybudování hřiště s umělým povrchem vedle nového zimního stadionu. A v přípravě je ve spolupráci s gymnáziem a Krajem
Vysočina rekonstrukce sportovního areálu v Hradecké ulici. Letos
bychom také chtěli podat žádosti o dotace na projekty ve školách,
rekonstrukce městských domů na náměstí či další chodníky a cyklostezky. Od jejich úspěšnosti se pak budou odvíjet další investice.
A protože se jedná o první letošní číslo Telčských listů, dovolte mi,
abych vám popřál hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Roman Fabeš, starosta města

14. zasedání zastupitelstva města
DO NOVÉHO ROKU. Nový rok, nový ročník TL. Jak do něj
vstoupit? Z množství námětů se nám nejvíce líbil optimistický autoportrét Johanky Pelikánové ze třídy Pavly Doležalové telčské
ZUŠ. Spolu s dalšími zdařilými pracemi spolužáků Johanky jste
jej mohli vidět na výstavě v mázhauzu školy.

Přílohy:
Kalendárium 2016
Sběrový kalendář 2017

Schválen rozpočet města na rok 2017
V pondělí 12. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo 14. zasedání
v tomto volebním období, kterého se zúčastnili všichni jeho členové. Bylo na něm schváleno zadání změny č. 2 územního plánu, která
se týká katastrálního území Studnic.
(dokončení na str. 2)

PLES MĚSTA TELČE
a MIKROREGIONU TELČSKO
pátek 27. ledna 2017 v sokolovně v Telči
s hudbou MARATHON LIVE BAND
předtančení Rock and Roll club Elvis Jihlava

Dokončení z první stany

Schválen rozpočet města

Návrh změny vyplývá jednak z návrhu společnosti FARMA TELČ STUDNICE, a.s.,
která chce na svých pozemcích postavit ekofarmu, a dále z podnětu Osadního výboru
Studnice. Usnesení bylo schváleno těsně,
pro bylo 12 zastupitelů, 7 bylo proti a 2 se
zdrželi. Podle schváleného zadání bude vypracován návrh změny, ke kterému se budou dle postupu pořízení daného stavebním
zákonem vyjadřovat dotčené orgány státní správy, krajský úřad, sousední obce a občané. Konečné slovo pak bude mít opět zastupitelstvo města, které buď návrh změny
schválí, nebo neschválí. Zastupitelé podpořili podání žádosti o dotaci na akci „Objev telčský poklad“, jejímž cílem je vytvořit
pro návštěvníky města, zejména pro rodiny
s dětmi, atraktivní program i mimo historické centrum města. Návštěvníci budou motivováni projít si naučné stezky, projet na kole označené cyklostezky či na inline bruslích
si projet inline okruh. Zastupitelé podpořili
i podání žádosti o dotaci na akci „Víceúčelové hřiště u zimáku“. Nejdůležitějším bo-

dem programu bylo návrh rozpočtu na rok
2017. Po předchozím projednávání byl návrh rozpočtu sestaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši cca 130,2 mil. Kč a byl
po diskuzi schválen. Rovněž tak byl schválen
i rozpočtový výhled na období 2018-2021.
V rámci bloku nabytí a převodů vlastnického
práva k nemovitostem byla schválena směna pozemků ve vlastnictví města parc. č. 997
a 1042/1 (pole v lokalitě „Na myslovské cestě“) za pozemek parc. č. 7442/3 v Tyršově
ulici (vjezd na bývalé autobusové nádraží),
prodej částí pozemků parc. č. 7411/1 a parc.
č. 1746/58 v lokalitě „Rasovna“ a prodej úzkého pruhu pozemků vedle silnice II. třídy
č. 406 (ve směru Telč-Dačice) Kraji Vysočina za účelem rekonstrukce a rozšíření této důležité komunikace, neboť kraj bude investorem stavby „II/406 Telč-hranice kraje“.
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

BSR 00002 a AMP
TELC1. Máme dvě
značky na přání

Firmám, obcím, občanským sdružením

Velká motoristická novinka loňského roku, možnost pořídit si značku na automobil a motocykl podle svého přání, do světa motorizmu příliš nezasáhla. Zatímco
v hlavním městě, kde o ni požádalo 1100
řidičů, připadá jedna na každého tisícího
Pražana, ve správním obvodu Telče vydal odbor dopravy takové značky pouze dvě. Z toho je zřejmé, že desetitisícový poplatek za pár značek u automobilu
má odlišnou hodnotu v Praze a na Vysočině. Telčský odbor dopravy ale jinak
v loňském roce zaznamenal pozoruhodná
čísla. Vyzkoušel 391 žadatelů o řidičské
oprávnění, vydal téměř 1200 řidičských
průkazů a provedl na 650 registrací nových a dovezených vozidel. Kolik času
a jaké náklady by tyto úkony vyžadovaly
od řidičů správního obvodu, kdyby za nimi museli cestovat do Jihlavy, necháme
na každém z nich.
/z/

Pokud jste právnická osoba (firma, obec,
občanské sdružení…) nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání a nakládali jste v roce 2016 s odpadem v množství větším, než je
100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tun
odpadu zařazeného do kategorie ostatní, máte povinnost podat pravdivé a úplné hlášení
o druzích, množství a způsobech nakládání
s odpady. Tato povinnost není žádná novinka, a proto ji většina firem každoročně plní.
Přesto se však stává, že někdo zapomene.
Protože zákon o odpadech spojuje nesplnění této povinnosti s nemalou sankcí, doporučuji, aby si všichni, koho se tato povinnost
týká, včasné podání hlášení zajistili. Hlášení
se podává prostřednictvím webového formuláře vyplněného po předchozím přihlášení
na www.ispop.cz, a to v termínu do 15. února 2017. Bližší informace vám podá Věra
Mikešová, tel. 567 112 492, odbor životního prostředí MěÚ Telč.

Nezapomeňte ohlásit
odpady!

K zápisům do škol jinak!
Novela školského zákona zavádí povinnou
předškolní výchovu pro předškoláky, tedy
děti v posledním roce před nástupem do základní školy. Zápisy do mateřských škol
ve správním obvodu Telče proběhnou 5.
až 6. května 2017. Nově jsou rovněž odsunuty termíny pro zápisy dětí do základních škol. Zápisy ve správním obvodu
Telče proběhnou 7. až 8. dubna 2017.
Povinnost přihlásit dítě do základní školy
a k předškolnímu vzdělávání je stanovena
školským zákonem. Nedodržení této povinnosti zákon pokládá za přestupek, za který
lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.
Mgr. Eva Cupáková, útvar školství MěÚ Telč

Všichni občané
správního obvodu
obdrží reflexní pásky
Městský úřad Telč obdržel od Krajského
úřadu Kraje Vysočina cca 11 tis. ks reflexních pásek určených obyvatelům správního obvodu Telče pro zvýšení bezpečnosti
chodců. Protože počet občanů správního
obvodu je vyšší, cca 13 tisíc, byly reflexní pásky poměrně rozděleny mezi jednotlivé obce podle aktuálního počtu obyvatel.
Na město Telč tak podle tohoto výpočtu
připadlo 4573 ks. Aby se dostalo na všechny občany Telče, byl chybějící počet reflexních pásek dokoupen z rozpočtu města. Občanům budou doručeny v nejbližších
dnech do jejich poštovních schránek.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Vítáme SCOOL
V polovině prosince vyšlo první číslo obnoveného školního časopisu GOB a SOŠ Telč
s názvem SCOOL.
Z obsahu SCOOL: Taneční. Rozhovor
s manželi Málkovými – Trango Tower. Rozhovor s M. Plunderem
Na 16 stranách najde čtenář nejen obvyklé
školní informace, ale také úvodní slovo šéfredaktorky Barbory Čermákové a hlavně netradiční osobní představení 17 (!) členného
týmu redakce. První číslo SCOOL má velmi
zajímavou moderní grafickou úpravu.
/z/

Zasedání zastupitelstva města

pondělí 27. února v 16 hodin v Konírně Státního zámku Telč
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Radosti a starosti telčského starosty
Co přinesl rok 2016

Hodnotit uplynulý rok je vždy hodně subjektivní a záleží na kritériích. Když se ale
podíváme, co se děje ve světě a k čemu
došlo v poslední době v okolních zemích,
važme si toho, jaký byl uplynulý rok u nás.
Myslím, že v Telči se dá loňský rok hodnotit pozitivně. A to proto, že fungovala spolupráce vás, obyvatel města, místních firem

ly plané obavy a systém funguje, se dočtete na jiném místě. Já bych chtěl poděkovat
vám všem, kteří jste se do systému zapojili
a pomohli mu v rozjezdu. Troufnu si říct, že
loňský rok byl rekordní, co se týče návštěvnosti našeho města. Památky, krásná příroda a atraktivní nabídka akcí, to je kombinace, která do města láká víc a víc lidí. A je to
určitě i ekonomický přínos pro provozova-

NOVÝ ROK. Do nového roku jsme vstoupili odpoledne 1. ledna s ohňostrojem, dechovým
Foto: Ilona Jeníčková
kvintetem Jaroslava Čajky a přípitkem s představiteli města.
a podnikatelů, spolků a organizací, zastupitelů města i pracovníků veřejných institucí.
Netvrdím, že se všechno povedlo, ale ten
soulad je ve městě určitě znát. A jaké jsou
TOP body loňského roku? Na prvním místě
je jednoznačně zlepšení zaměstnanosti. Poprvé za několik let se nezaměstnanost celý
rok udržela pod hranicí 5%. Pravda, řada lidí musí za prací dojíždět, ale jsem přesvědčen, že kdo chce, práci si může najít. I místní firmy naříkají, že marně shání potřebné
zaměstnance. Asi nikdo v lednu netušil, jakým fenoménem se stane nový zimní stadion. Je samozřejmě moderním sportovním
zázemím pro sportovce z města a regionu.
Ale je i sídlem hokejové akademie, která do Telče přivedla nejen zvučná hokejová jména, ale i řadu talentů. A první z nich
od září studují na GOB a SOŠ a tím vlastně zachránili ekonomické obory této školy. A to nemluvím o tom, že účastníci kempů musí někde bydlet a stravovat se... Loni
jsem v prvním čísle TL psal o kampani proti novému systému svozu odpadů. Že to byTL 1-2/2017

tele služeb. I loni se ve městě hodně investovalo. Namátkou uvedu silnice do Studnic
nebo Na Sádkách, opravu kašen, rekonstrukci sociálek na ZŠ Masarykova nebo
chodníky v ulici Jihlavská či Batelovská.
Záměrně jsem si nakonec nechal největší
loňskou akci - celkovou rekonstrukci ulic
Tyršova, Mládkova a náměstí Hrdinů. Její
přípravě jsme věnovali hodně času a nebylo jednoduché sladit platné předpisy s požadavky obyvatel a na druhé straně i harmonogram prací na rekonstrukci vodovodů
a kanalizací, pokládku vzdušného vedení elektřiny do země a rekonstrukci silnice, chodníků, odstavných stání a zeleně. To
se ale nakonec podařilo. Mrzí mě, že nepochopitelný a neprofesionální přístup firmy TOMIreko všechno zkomplikoval jak
obyvatelům ulic, tak nám jako investorovi.
Nechci zacházet do detailů, jen chci ujistit, že jsme uplatnili a na jaře při dokončovacích pracích ještě uplatníme všechny zákonné možnosti, aby ulice byly dokončeny
dle projektu a v požadované kvalitě.

Schválen rozpočet pro rok 2017

Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé rozpočet města na rok 2017.
Je postaven v příjmové a výdajové části
na částku 130,2 mil. korun. Příjmová část
je tvořena daňovými příjmy ve výši 73,5
mil. Kč a dotacemi na výkon státní správy a další činnosti ve výši 21,6 mil. korun. Zbývající část rozpočtovaného příjmu ve výši 22,2 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 12,9 mil. Kč. Jedná se převážně o schválené finance na investiční akce zahájené loni a dokončované v letošním
roce. Výdajová část rozpočtu je tvořena
náklady na činnost státní správy a samosprávy ve výši 29 mil. Kč. Částka 36,5 mil.
korun je určena na územní plánování, památkovou péči a opravy a investice do majetku města. K tomu je třeba ještě přičíst
20,5 mil. korun na pohřebnictví, údržbu
veřejných prostranství, zeleně, veřejného
osvětlení a systém nakládání s odpady. Financování městem zřizovaných organizací
– školských zařízení, Domova pro seniory
a Domu s pečovatelskou službou – si vyžádá cca 11 mil. Kč a na propagaci, kulturu
a sport je určeno 19,5 mil. Kč. Z toho je 10
milionů další splátka nového zimního stadionu. Zhruba 13,7 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 2016 skončilo
přebytkem. Po určení jeho definitivní výše
bude ta část, která není zapracovaná do letošního rozpočtu, přesunuta do rozpočtové
rezervy.
Roman Fabeš

Blahopřání
25. února se dožívá významného životního jubilea PhDr. Eva Melmuková. Mezi
množstvím gratulantů jsou také Telčské listy, v jejichž redakční radě řadu let působila. Za širokou telčskou veřejnost: Milá paní docentko, hodně zdraví, mnoho krásných
přednášek a čtenářských zážitků přejí a děkují Vaši Telčané.

Po uzávěrce

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka končila až po uzávěrce TL, 15. ledna. Hlavní organizátor
sbírky v regionu, Jaroslav Kadlec, nám poskytl výsledek sbírky v Telči – 98 062 Kč
a ve Studnicích 3 550 Kč. Více v příštích TL.
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Z jednání rady města
50. schůze - 16. listopadu
--RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s tiskárnou RAIN, s.r.o., Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je tisk
měsíčníku Telčské listy na rok 2017.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč na doplnění a rozšíření vánočního osvětlení.
--RM schválila uzavření pachtovních
smluv na pozemky v zahrádkářských
osadách Třešňovka, Markovo humno
a zahrady Myslibořská.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
pozemků par.č. 2529/12 (834 m2), par.č.
2610/3 (103 m2), par.č. 2610/4 (145 m2),
par.č. 7418/2 (16 m2), 7421/5 (19 m2)
a části pozemku par. č. 7426/1 vedených
na LV 10001 pro město a k.ú. Telč.
--RM na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek schválila, že zhotovitelem akce „Oranžové hřiště Telč - víceúčelové hřiště u zimáku“ bude společnost
Sport cité + s.r.o. Bílovice, a uzavření
smlouvy o dílo s touto společností.
--RM schválila podání žádosti o dotaci
na akci „Sportovní areál v ul. Hradecká“.
--RM na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek schválila, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce a odbahnění
rybníka Štěpnický v Telči“ bude společnost VHS Bohemia Brno, a schválila uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
--RM schválila poskytnutí příspěvku
na prapor ve výši 10 tis. Kč Okresnímu
sdružení hasičů Jihlava.

51. schůze - 21. listopadu
--RM schválila „Projekt rozdělení obchodní společnosti Služby Telč, spol. s r.o.,
a vznik nové obchodní společnosti Statek
Telč“. Rada města schválila jmenování
Ing. Jaroslava Blechy do funkce statutárního orgánu/jednatele společnosti Statek
Telč, Ing. Jiřího Pykala do funkce předsedy dozorčí rady, Ing. Bohumíra Krejčího
a Ing. Ladislava Hajného do funkce členů
dozorčí rady této společnosti.

52. schůze - 30. listopadu
--RM vzala na vědomí výsledky hospodaření za I. - III. Q. 2016 příspěvkových organizací města.
--RM vzala na vědomí informaci o změně
členství ve školské radě mateřské školy.
--RM udělila souhlas nájemcům nemovitostí v Panském dvoře, společnostem
PDT, s.r.o., a Panský dvůr Telč, s.r.o.,
s podnájmem nemovitostí za účelem výstavby lanového parku a cykloparku.
--RM schválila nařízení č. 1/2016 o placestr. 4

Senátor Miloš Vystrčil:
ném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích.
--RM schválila uzavření smlouvy o veřejných službách se společností ICOM
transport a.s na rok 2017.
--RM schválila uzavření smlouvy o prodeji kolkových známek a dodatek k dohodě
o bezhotovostní úhradě cen poštovních
služeb s Českou poštou.

53. schůze - 14. prosince
--RM schválila uzavření darovací smlouvy
mezi dárcem Krajem Vysočina a obdarovaným Městem Telč na převedení prezentačního podlahového stojanu.
--RM schválila odpisové plány DpS Telč,
MŠ Telč a ZŠ Hradecká a Masarykova.
--RM schválila Cenovou přílohu pro rok
2017, provoz sběrného dvora odpadů, se
společností FCC Dačice, s.r.o.
--RM schválila uzavření příkazní smlouvy
s dobrovolným svazkem obcí Oběhové
hospodářství Renesance na zajištění procesu shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování.
--RM schválila uzavření smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro
období 12/2016 – 11/2017 se společností
Služby Telč.
--RM schválila uzavření smlouvy o umístění technologie v bytových domech čp.
626, ul. U Háje a čp. 617, ul. Radkovská, mezi městem Telč a společností M-SOFT, spol. s r.o.
--RM schválila převod hmotného investičního majetku do správy s právem hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací
Jihlavsko na akci „Telč, ul. Radkovská prodloužení vodovodu“.
--RM schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 11 tis. Kč obecně prospěšné společnosti Na počátku, se sídlem Soběšická
560/60, Husovice, 614 00 Brno.

Konzultační den
rady města

středa 8. 2. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Všechna usnesení RM
v úplném znění naleznete na
www.telc.eu/mesto
v záložce samospráva.

Finanční úřad.
Rok poté
V závěru roku 2015 vyvrcholilo úsilí řady
politiků, od těch komunálních až po senátory, do jehož čela se postavil senátor Miloš
Vystrčil, o zachování finančních úřadů ve 23
městech, včetně Telče. Výsledkem nelehkého jednání se samotným ministrem financí Babišem byl kompromis. Finanční úřady
ve zmíněných městech nebyly zrušeny. Došlo ale k omezení rozsahu jejich působnosti.
Ten se ale neměl dotknout služeb pro řadového občana. V prosinci loňského roku došlo
na půdě Ministerstva financí, opět za účasti
samotného ministra a generálního ředitele
finanční správy Martina Janečka, k hodnocení funkčnosti dohodnutého modelu provozu finančních úřadů v menších městech.
Jeho účastníkem byl samozřejmě také senátor Vystrčil, který o jeho výsledcích informoval TL: Došlo k překvapivé shodě. Ministerští úředníci včetně ministra i generálního
ředitele finanční správy konstatovali, že dohodnutá pokračující činnost finančních úřadů ve všech 23 městech, kde měla být původně územní pracoviště zrušena, je prospěšná
a bude nadále zachována. Pro mě osobně
bylo jednání užitečné i v tom, že jsem se přesvědčil, že nabídka služeb finančních úřadů
s omezenou působností není všude stejná.
Na vině je pravděpodobně nejednotná metodika krajských finančních ředitelství. Určitě budu usilovat o to, aby služby finančního
úřadu nejen v Telči, ale v celém Kraji Vysočina, byly na maximální možné úrovni. /z/

Úprava systému
parkovacích karet
Od nového roku dochází k úpravě systému
vydávání parkovacích karet pro oblast náměstí. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst a dalšímu nárůstu požadavků
na povolení se již nebudou vydávat parkovací karty pro klienty ubytovacích zařízení.
V loňském roce to bylo cca 40% všech vydaných karet. Toto opatření by mělo zlepšit situaci s parkováním pro ostatní držitele
parkovacích karet. Pro ty, tedy pro obyvatele
náměstí a pro podnikatele, kteří mají na náměstí sídlo své firmy, zůstávají v platnosti jak pravidla, tak i ceny platné v loňském
roce. Ubytovaní budou mít možnost využít
stávajících parkovacích ploch v okolí centra
města. V případě zájmu pak mohou provozovatelé ubytovacích zařízení pro své klienty
uzavřít smlouvu na parkování s provozovatelem parkovišť, Službami Telč, s.r.o.
Roman Fabeš
TL 1-2/2017

Máme Centrální registr přestupků
Již tři měsíce, od 1. října loňského roku,
funguje Centrální registr přestupků. Ministerstvo spravedlnosti, které stojí za jeho vznikem, si od něj slibuje, že bude
účinněji postihována recidiva přestupků.
Za určitě prospěšným krokem z celospolečenského hlediska ale také stojí nové povinnosti úředníků. A nabízí se řada otázek:
Jaké přestupky se zapisují, kdo má do registru přístup, může se občan proti zápisu do registru bránit a řada dalších. Na ty
nejčastější odpovídá pro TL JUDr. Jana
Matoušková, vedoucí odboru vnitřních
věcí, do jejíž působnosti spadá také agenda přestupků všech 45 obcí správního obvodu Telče. Jen za uplynulý rok jich řešila
téměř 150. Jednalo se především o přestupky proti majetku, občanskému soužití,
veřejnému pořádku apod.
Jaké přestupky se do registru zapisují?
Přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku
zemědělství a myslivosti a na úseku obrany České republiky.
Kdo je zapisuje?
Údaje do registru zapisuje správní orgán,

který o přestupku rozhodoval v posledním
stupni, v případě blokového řízení uděleného obecní policií potom obecní úřad téhož města, a to do pěti dnů ode dne nabytí
právní moci příslušného rozhodnutí.
Budou v registru zapsány i přestupky
spáchané před 1. říjnem 2016?
Ne, nebudou. Pouze pravomocná rozhodnutí o přestupcích (včetně blokových
pokut a příkazů), které byly spáchány
po 1. říjnu 2016.
Kdo má do registru přístup?
Správní orgány a orgány činné v trestním
řízení (tj. Policie ČR, státní zastupitelství,
soudy), Ministerstvo spravedlnosti a také
třeba Kancelář prezidenta republiky v případech řízení o žádosti o milost.
Lze se proti zapsání do registru nějak
bránit?
Domnívá-li se fyzická osoba, že údaje
vedené v evidenci přestupků o ní nejsou
správné, může podat u správního orgánu, který zápis provedl, námitku. Pokud je
zjištěno, že námitka je oprávněná, je zápis
bezodkladně opraven a podatel je o této
skutečnosti vyrozuměn. V opačném případě správní orgán rozhodne o neoprávněnosti námitky.
/z/

Změny v k.ú. Knínic a Vystrčenovic

Obnova katastrálního operátu.
Povinnosti vlastníků nemovitostí
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava a Finanční úřad
v Jihlavě sdělují, že v roce 2016 došlo
na částech vyloučených z komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Knínice k obnově katastrálního operátu novým mapováním a v katastrálním
území Vystrčenovice 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 pomoci 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 parTL 1-2/2017

cely 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 2017.
Jaroslav Švec, vedoucí oddělení aktualizace KN, Katastrální pracoviště Jihlava

Daň z nemovitých věcí
e-mailem
Finanční správa zavádí pro poplatníky daně
z nemovitých věcí novou službu spočívající
v zasílání údajů pro placení daně na e-mail
namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou
nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně
QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce
o tuto službu odevzdá nejpozději do 15.
března 2017 svému správci daně Žádost
ve věci zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem. Tato služba je
určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které
nemají zřízenu datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.
Podrobné informace o službě zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem naleznete na internetových stránkách
Finanční správy: www.financnisprava.cz.
TZ Generálního finančního ředitelství

Lyže a sáně jezdí
vlakem zadarmo
Cesta vlakem za zimními radovánkami je
jednoduchá. Za přepravu lyží, snowboardů,
bobů nebo sáněk jako spoluzavazadla se neplatí žádné poplatky. Zimní sportovní náčiní
se přepravuje jako spoluzavazadlo a cestující je může odložit na obvyklá místa pro zavazadla, jako jsou police a úložné prostory
mezi sedačkami nebo pod nimi. V některých
typech vozů jsou instalovány dokonce speciální stojany. Bezplatná přeprava zimního
sportovního náčiní je jak při cestách po České republice, tak do zahraničí.
Z tiskové zprávy ČD z 9. ledna 2017

Oznámení geodetů
Od 16. 1. do 30. 3. 2017 bude probíhat v katastrálních územích Černíč, Horní Myslová,
Lhotka, Radkov, Slaviboř, Studnice, Vanov,
Vanůvek, Volevčice a Zadní Vydří vytyčování a následné zaměřování el. sítí. Vytyčená trasa kabelového vedení bude označena ekologickou barvou, která se sama rozloží.
Stanislav Dočekal, jednatel 4GEO s.r.o.
str. 5
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Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Odpady. V roce jedna
Na začátku loňského roku nás bylo 14,
dnes, po roce fungování, má dobrovolný
svazek obcí Oběhové hospodářství regionu renesance 15 členů. Na prosincové
valné hromadě jsme odsouhlasili přistoupení Urbanova. Po roce přichází také čas
na bilancování. Pro město Telč znamená
loňský rok posun z 22. místa až na páté v soutěži ankety My třídíme nejlépe,
kterou každoročně organizuje společnost
EKO-COM. Její hodnocení probíhá na základě evidence vytříděných složek z komunálního odpadu v kategorii obcí 2.000
až 10.000 obyvatel. Velký dík za tento posun patří každému, kdo se aktivně zapojil
do třídění odpadu. Snížili jsme společně

techniky. Nakonec jsme se uchýlili k variantě pořídit menší svozové auto, které
bez problémů obslouží náměstí. Bohužel
neumožnilo naložit velké kontejnery. Díky rozšíření DSO jsme se rozhodli pořídit
třetí svozové auto, díky kterému dokážeme nyní i v případě náměstí naložit všechny druhy popelnic. A co je pro svazek
na počátku nového roku prioritou? Telč
je jednou z devíti vhodných lokalit, které vzešly ze studie Kraje Vysočina na vybudování překladiště komunálního odpadu. Na základě této studie Sdružení obcí
Vysočina prostřednictvím svého předsedy, primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka,
zaslalo dopis ministru životního prostře-

UMĚNÍ. Projet některými místy ve městě se sběrovým vozem vyžaduje od jejich řidičů
Foto: Jiří Kadlec
velké mistrovství.
vyprodukovaný komunální odpad, zvýšili jsme podíl separovaných komodit. Potěšil mě také nemalý zájem o využívání
domácích kompostérů, které jsme pořídili
na základě dotace Kraje Vysočina a dále je
předali do domácího využívání těm, kdo
o ně projevili zájem. Tento krok a zodpovědné třídění nám umožnilo obhájit čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu.
Na konci roku 2015 byla nejen ve městě
mírně napnutá atmosféra ohledně svozové

dí s apelem, aby urychleně podnikl veškeré kroky k přijetí nového zákona o odpadech. Současný stav totiž neumožňuje
obcím připravovat dlouhodobé investiční
projekty v této oblasti. A to se týká i nás.
Všem bych vám touto cestou chtěl poděkovat za práci, kterou jste odvedli v loňském roce. Nesmíme ale usnout na vavřínech, jsme teprve na začátku, ale máme
hodně dobře nakročeno.
Pavel Komín

Nový systém sběru
odpadu pro občany
Trvalým cílem je maximálně snižovat
množství směsného komunálního odpadu
a zvyšovat podíl vytříděných složek a udržet tak poplatky za odpad pro občany i další náklady na likvidaci odpadů ze strany
města v rozumné výši. Aby mohl nový
systém vůbec fungovat, bylo nutné v prvním roce nejprve pořídit materiální vybavení a udělat systém pro obyvatele co nejkomfortnější. Město proto v hodnotě více
než 2,1 milionů korun pořídilo 700 žlutých nádob na plast a 700 modrých na papír, které poskytlo občanům zdarma, a také
100 ks kompostérů za výhodné ceny. Byla dovybavena sběrná hnízda včetně hnědých nádob na bioodpad. Na téma správného nakládání s odpady proběhly besedy
pro občany i pro školy, vyšlo několik informačních letáků a brožura. Nádoby ve městě byly polepeny QR kódy, které i nadále
zůstávají v platnosti.
Díky tomu, že se velká část občanů zapojila aktivně a množství směsného odpadu pokleslo, bylo možné zachovat poplatek za odpad pro rok 2017 ve stejné výši
jako v loňském roce. A jako poděkování
si mohou, díky spolupráci se společností
EKO-KOM, občané od dubna vyzvednout
zdarma do každé domácnosti praktickou
sadu tří třídících, barevně odlišených tašek
(v původní hodnotě 180 Kč). Podrobnosti k vyzvednutí budou zveřejněny v dubnových TL a na stránkách www.ohrr.cz.
V letošním roce bude pokračovat zlepšování systému, dovybavování sběrných
hnízd kontejnery na bio, na vybraná místa přibudou i kontejnery na kov a bytové
domy si budou moci zapůjčit kontejnery
na plasty a papír. V letošním roce už budeme také moci konečně srovnávat vlastní detailní data o množství odpadů s loňským rokem, kdy sběr započal. A jak jste
si již mohli přečíst koncem roku v letáku,
čeká nás i důležitá novinka, bonusový motivační systém, založený na skutečně vyprodukovaném množství odpadu. Účast
v něm bude dobrovolná a zájemci se do něj
mohou registrovat od února na stránkách
www.ohrr.cz nebo vyplnit přihlášku na Informačním středisku na radnici. Kdo se
do systému přihlásí a splní podmínky, získá pro rok 2018 zajímavý bonus.
Jiří Pykal, zastupitel

Přílohou tohoto vydání je Sběrový kalendář 2017

Nepostradatelný celoroční průvodce obsahuje:
kalendář svozu nádob se směsným komunálním odpadem z domácností • informace o svozech separovaného komunálního odpadu
• harmonogram mobilních svozů objemného, kovového a biologického odpadu • základní informace o humanitárních sbírkách Charity
• přehled sběrných dvorů ve městě a jejich provozní dobu
TL 1-2/2017
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Svatby. Telč stále táhne

Přijďte v sobotu 28. ledna
ve 14 hod. na ZS

Týden hokeje v Telči
V sobotu 28. ledna budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to
je být hokejistou. SK Telč ve spolupráci
s Českým svazem ledního hokeje pořádá
na telčském zimním stadionu vůbec poprvé akci v rámci celostátního Týdne hokeje. Kromě zážitku z bruslení a ledního

Všeobecně známý fakt o stále klesajícím
počtu uzavřených sňatků v republice nepotvrdily za loňský rok telčské matrikářky
Renáta Koníčková a Marie Němečková.
V uplynulém roce jich připravily více než
sto. Přesně 105. Toto číslo vynikne v porovnání s desetkrát větší Jihlavou, která nezaznamenala ani dvojnásobný počet sňatků (205). A třeba okresní Pelhřimov jich
vykázal přibližně stejně, 117. Podle Renáty Koníčkové si mladí lidé stále častěji
vybírají netradiční místa pro svatební obřad. Vedle nejčastějšího místa, které svatebčany do Telče přivádí, zámku (40), byly
loňské svatby na louce u kaple sv. Karla,
u bufetu U Roštěnky, u fontány na návsi ve Strachoňovicích nebo třeba ve sportovním areálu v Radkově. 19 svateb by-

lo na hradě Roštejn. I u deseti církevních
svateb volili novomanželé místo obřadu ze
čtyř kostelů. Tím nejoblíbenějším byl kostel sv. Jana Nep., kde se konalo 5 svateb.
„Při volbě místa svatby se maximálně snažíme novomanželům vyhovět,“ poodhalila jeden z důvodů obliby telčské matriky Renáta Koníčková. Marie Němečková
přiblížila další svatební statistiku. Svatbu
v Telči mělo pět cizinců. Prakticky z celého světa. Od Nového Zélandu, přes Velkou
Británii, Ukrajinu, Kazachstán a Francii.
„Průměrný věk nevěst byl loni 31,5 roků, ženichů 34,25 roků. Nejmladší nevěstě
bylo 20 roků, nejmladší ženich byl o rok
starší. Na opačném pólu jsme měly 67letou nevěstu a ještě o devět let staršího ženicha,“ vypočítala M. Němečková.
/z/

TO JE V TELČI! Svatební snímky Jany Kordíkové dokládají hlavní důvod zájmu novomanželů o svatbu ve městě.
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hokeje si každé dítě navíc s sebou domů
odnese hodnotný dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy.
Týden hokeje je série sportovních akcí pro
děti ve věku od 4 do 8 let a jejich rodiče.
Děti tak mají příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj první hokejový zážitek. Je pro ně připraven zábavný
program na ledě i mimo něj, rodiče mají
Program:
14:00 – 14:20

registrace

14:25 – 14:35
		

představení ledního
hokeje rodičům

14:40 – 14:50
		

převlékání a kontrola
výstroje

14:55 – 15:45

program na ledě

15:50 – 16:00
		

zakončení a společná
fotografie

možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je
přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. Co všechno je potřeba
si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma
a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče
loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit
na zástupce oddílu ledního hokeje pana
Miloše Nováka, tel. č. 603 759 540, email:
hokej@sktelc.cz s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě. Více informací na www.pojdhrathokej.cz v sekci
Týden hokeje.
Miloš Novák
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DpS a DZR

Děti rozjasnily seniorům samotu
Advent, Vánoce... Období, která jsou pro
většinu populace spojená s radostí či radostným očekáváním, mohou především osamělým seniorům přinášet i opačné pocity. Aby
tomu tak nebylo, hledají sociální pracovníci v této době pro své klienty řadu nevšedních činností a nabízí jim aktivní prožití tohoto času. Chvályhodné je, že nachází řadu
ochotných pomocníků, jak z řad různých
spolků, tak třeba i školáků. V závěru uplynulého roku tomu nebylo jinak ani v Domově pro seniory na Starém Městě a v DZR
Senior Home ve Štěpnici. S netradičním
programem „Mikuláše“ zavítali do obou zařízení žáci ZŠ Hradecká. „Byl to takový Mikuláš na ruby, kdy děti obdarovávaly dospělé, ale užily si to obě strany,“ uvedla pro TL
Lenka Pelejová z DpS, kde radost také rozdával soubor Krahuláček a dobrovolníci ze
Sdílení. „Andělské drobotiny byl najednou
plný dům,“ napsala o vystoupení dětí z MŠ
Komenského v DZR ve Štěpnici vedoucí
sociálního úseku Zdeňka Škarková a stejně jako jeho klienti pochválila vystoupení,
které s dětmi připravily paní učitelky. Přání
dětí z mateřské školy samozřejmě potěšilo
i klienty DpS. Na seniory v obou zařízeních
nezapomněli zpěvem koled ani žáci ZŠ Masarykova. V DpS pak čekání na Ježíška zpříjemnil sbor Santini a u rozsvíceného stro-

Dárky od dětí seniory v DpS hodně potěšily.

Foto: Archiv DpS Telč

Aktivní vstup CET
do nového roku
Od ledna letošního roku zahájili pracovníci telčkého Centra Excelence Akademie věd ČR práce na řešení několika nových výzkumných projektů. Jedním z nich
je čtyřletý projekt Výzkum parametrického generátoru sněhu. Jeho výsledkem
bude rozšíření klimatického větrného tunelu o simulaci sněžení na základě požadavků průmyslové praxe. Dalším novým
výzkumným úkolem je výzkum polymorfů uhličitanu vápenatého ve stavebních
materiálech. Letošním rokem také v CET
začíná přípravná fáze budování evropské
výzkumné infrastruktury pro kulturní dědictví E-RIHS (European Research Infrastucture for Cultural Heritage), jehož součástí je telčské centrum.
Podle zprávy ředitele CET
Jakuba Novotného

Gymnazisté rozdávali
radost na ODN

mečku si jeho obyvatelé poslechli Vánoční
troubení žáků ZUŠ pod vedením Evžena
Mašáta. Z obou telčských sociálních zařízení pak zní shodně: Poděkování patří všem,
kdo nezapomněli na jejich klienty.
Zpracováno s využitím textů
Lenky Pelejové a Zdeňky Škarkové

Foto: Archiv GOB

„Andělská drobotina“ z telčské MŠ v DZR ve Štěpnici.

Nezaměstnanost v listopadu a v prosinci

Foto: Zdeňka Škarková

ČR: prosinec 5,2%, listopad 4,9% (říjen 5,0%)
Kraj Vysočina: prosinec 5,2%, listopad 4,5% (říjen 4,6%)
Správní obvod Telče: prosinec 6,4%, listopad 4,4% (říjen 4,2%)
Telč: prosinec 6,2%, listopad 4,6% ((říjen 4,2%)
Obce pod 5% hranicí (prosinec): Bohuslavice, Knínice, Krahulčí, Krasonice, Markvartice,
Mysletice, Ořechov, Panské Dubenky, Rozseč, Sedlatice, Stará Říše, Urbanov, Zvolenovice
Obce nad 15% hranicí: žádná obec
Zdroj: Statistiky ÚP
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Ne každý má možnost čerpat vánoční atmosféru z koncertů, trhů nebo na procházkách zasněženou krajinou. Proto jsme se
s žáky tercie a septimy vypravili do jihlavské nemocnice na oddělení pro dlouhodobě nemocné, abychom těmto pacientům
koledami a malými dárečky alespoň trochu zpříjemnili adventní čas a vánočně je
naladili. Pacienti si s námi zazpívali, zavzpomínali a někteří si i poplakali. Velký
úspěch měly i sekundou vyrobené svícny
s LED svíčkou, protože tuto svíčku si můžou „zapálit“ i na pokoji. Jiní více ocenili
perníčky, které jim upekli a nazdobili žáci kvinty.
Květa Zažímalová, Barbora Čermáková
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Policie ČR Telč informuje
Vypátrali hledaného

Policistům se podařilo v úterý 13. prosince vypátrat muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, v jedné obci na Telčsku. Šestapadesátiletého muže
z Havlíčkobrodska po provedení nezbytných úkonů na služebně eskortovali
do brněnské věznice.

Nevyhrával, tak škodil

Policisté objasnili případ poškození herního automatu, ke kterému došlo na konci
října v zábavním podniku ve Svatoanenské ulici. Zjistili totožnost třicetiletého
muže, který úderem pěsti poškodil hrací přístroj a způsobil tak škodu za cca 20
tis. Kč. Výtečníkovi sdělili podezření ze
spáchání trestného činu.

Našli zloděje peněženky

Policisté shromáždili důkazy a poté sdělili
podezření ze spáchání dvou trestných činů
osmatřicetiletému muži z Jihlavska, který
v druhé polovině října v zábavním podniku
ve Svatoanenské ulici odcizil jednomu návštěvníkovi peněženku s hotovostí, osobními doklady a platební kartou. Poškozenému vznikla škoda cca 2 tis. Kč.

I zpronevěra

Policejní komisař zahájil trestní stíhání čtyřiadvacetileté ženy, která byla obviněna ze spáchání přečinu zpronevěry. Jako barmanka v zábavním podniku
v Telči si postupně přisvojovala peníze
i zboží, které jí bylo svěřeno. Způsobila
tak škodu za téměř 60 tis. Kč. Po odhalení dluh uznala a uzavřela s poškozenou
společností dohodu, ve které se zavázala
ho splatit. Závazek ale ve stanovené době neplnila a navíc přestala komunikovat.
Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Havaroval. Byl v rauši

V úterý 22. listopadu jel před pátou hodinou ráno třicetiletý řidič s nákladním
automobilem Opel ve směru od Olšan
na Telč. U Ořechova při průjezdu zatáčkou vyjel z pozemní komunikace a narazil do stromu. Poté se vozidlo převrátilo na bok. Při nehodě utrpěl zranění řidič
i jeho mladistvý spolujedoucí. Řidič byl
ZZS odvezen do jihlavské nemocnice,
zraněného mladíka ošetřil lékař na místě
a následně ho převzali do péče jeho rodiče. U řidiče zjistili policisté pozitivní výsledek na marihuanu a amfetamin a také,
že nevlastní řidičské oprávnění. Na automobilu vznikla škoda přibližně 150 tis.
Kč. Další škoda byla způsobena poškozením stromu a životního prostředí, neboť
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došlo k úniku provozních kapalin z vozidla. Navíc v něm policisté našli rostliny,
které zajistili a předali kvůli podezření, že
se jedná o konopí, na expertizu. Řidič nebyl vlastníkem vozidla a využil ho k jízdě
pravděpodobně bez vědomí majitele.

S alkoholem a bez řidičáku

V sobotu 3. prosince zastavila policejní hlídka po jedné hodině v noci v Třebíčské ulici VW Polo. Řidič na výzvu
nepředložil doklady potřebné pro řízení a provoz motorového vozidla, uvedl,
že je u sebe nemá. Policisté provedenou
kontrolou zjistili, že řidičem je osmnáctiletý mladík, který řidičské oprávnění nevlastní. Dále u něj při dechové zkoušce
naměřili 0,42 promile alkoholu. V další
jízdě již mladý muž nepokračoval.

Opilci zachránili život

Ve čtvrtek 8. prosince policisté při obchůzkové službě našli před 19. hodinou v ulici
Na Posvátné u el. rozvodny ležícího muže.
Při dechové zkoušce mu naměřili 1,79 promile alkoholu. Osmapadesátiletý muž svým
jednáním ohrožoval svůj život a zdraví. Policisté ho proto odvezli na protialkoholní
záchytnou stanici k vystřízlivění.

Vloupání ve Zvolenovicích

Policisté pátrají po pachateli, který se
19. listopadu vloupal ve Zvolenovicích
do budovy kulturního domu a obecního úřadu. V prostorách bývalé prodejny
odcizil několik lahví alkoholu. Vyčíslená
škoda způsobená krádeží a poškozením
objektu je cca 25 tis. Kč.

Zapomnětlivost i spravedlnost

31. října odešel zapomnětlivý řidič v Telči od neuzamčeného peugeotu s klíčky
v zámku. Nepojízdné auto našli policisté jen o kousek dál, ve Slavíčkově ulici.
Mělo proraženou pneumatiku. Na počátku prosince se policistům podařilo vypátrat tři mladistvé, kteří s autem odjeli. Jeden z chlapců je navíc podezřelý ze
spáchání dopravního přestupku, protože
řídil vozidlo, i když ještě nevlastní řidičské oprávnění.

Žena distribuovala pervitin

Jihlavští kriminalisté dopadli ženu, která
přibližně od začátku letošního roku distribuovala na území Telče a na Dačicku
drogy. Odběratelé za drogu převážně platili, ojediněle jim žena pervitin poskytla za protislužbu nebo výměnou za jinou
věc. Je obviněna, že pervitin distribuovala téměř desítce osob. Obviněné hrozí
za trest odnětí svobody až na pět let.

Krádež stěrače z autobusu

Policisté pátrají po pachateli, který v Nové Říši mezi 23. až 27. prosincem ulomil
a odcizil z autobusu rameno se stěračem.
Činem způsobil škodu přes pět tisíc korun.

Opilý řidič

V sobotu 17. prosince zastavili policisté
před jedenáctou hodinou večer v Masarykově ulici Fiat Brava. U čtyřiačtyřicetiletého řidiče, který byl zjevně pod vlivem
alkoholu, provedli dechovou zkoušku
a naměřili mu 1,69 promile alkoholu.
Tento výsledek prokázaly i dvě opakované zkoušky. Řidičský průkaz a doklad
k vozidlu muž při kontrole nepředložil
a dopustil se tak dalších přestupků.

Opilý napadl příbuznou

V sobotu 7. ledna zasahovali policisté
v jedné obci, kde značně opilý muž napadl svoji blízkou příbuznou. Naměřili mu
3,28 promile alkoholu a odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Sedmatřicetiletý muž je podezřelý
ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití a přestupku proti veřejnému pořádku, které policisté dále šetří.

Opilci a zase opilci

Policisté řeší případ opilého mladistvého
chlapce, kterému v pondělí 26. prosince na vlakovém nádraží v Telči naměřili 1,83 promile alkoholu a poté ho předali jeho rodině. Dalšího opilce řešili 27.
prosince v prostoru křižovatky Kasárna.
Sedmatřicetiletý muž měl 1,41 promile
alkoholu a skončil na protialkoholní záchytné stanici. Stejný den tam v doprovodu policistů putoval sedmapadesátiletý
muž, kterému policisté naměřili v Masarykově ulici 2,44 promile alkoholu.

Havárie nákladního vozidla

V úterý 10. ledna došlo po šesté hodině večer v katastru Markvartic k dopravní nehodě. Čtyřiačtyřicetiletý řidič jel s nákladní
soupravou od Hor na Markvartice. Při míjení se s protijedoucím vozidlem najel na zasněženou krajnici, která se pod automobilem utrhla a souprava skončila v příkopu.
Na návěsu řidič převážel více než dvacet
tun dlažby. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Po celou dobu vyproštění vozidla a překládání nákladu musela být silnice I/23 zcela uzavřena.
Hmotná škoda, která při nehodě vznikla,
byla vyčíslena na 250 tisíc korun.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
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Od házené k mažoretkám
Před deseti lety neuměla odpovědět na otázku: „Kluci v Telči mají hokej, fotbal, skejtbord, florbal, ale co děvčata?“ A tak
založila oddíl mažoretek. Trefila se do černého. Za uplynulou
dekádu prošla mažoretkovou skupinou více než stovka děvčat. Dnes jsou Mažoretky Telč samostatným spolkem, který má
ve čtyřech kategoriích 58 aktivních členek. Příznivce a podporovatele spolku nelze spočítat. V dnešním díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme zakladatelku a vedoucí Mažoretek
Telč, paní Renatu Křížkovou.
Proč mažoretky?
K mažoretkám jsem se dostala díky mladší dceři, pro kterou jsme
hledali s manželem spojení něčeho, co by spojovalo sport, tanec
a pohyb. To vše jsme našli v mažoretkách. Oddíl mažoretek byl
nejblíže v Jihlavě. A právě tam se mi dostaly mažoretky takzvaně
pod kůži. S nápadem založit mažoretky v Telči mě oslovila vedoucí odboru kultury paní Peichlová a já, s dcerou Maruškou, jsme ho
začaly realizovat.

Kam mám zařadit mažoretkové aktivity? Je to sport, nebo
umění blízké tanci?
Co jsou vlastně mažoretky, se již dlouho diskutuje na všech úrovních. V dnešní době, kdy již dávno jen nepochodují na dechovou
hudbu, se pevně zařadily mezi sportovní odvětví. Především práce s hůlkou (batonem) při twirlingových prvcích vyžaduje zručnost a koordinaci pohybu. Při choreografiích se stále více využívají prvky z moderní gymnastiky a krasobruslení. O tom, že
mažoretky jsou bezpochyby sportem, svědčí také množství soutěží na všech úrovních. A těchto soutěží stále přibývá.
Kategorie mažoretek?
Jsou čtyři. Děti (4 až 7 roků), kadetky (8 až 10 roků), juniorky (11
až 15 roků) a nad 15 let seniorky. Nově se objevila také kategorie
Rodičovských týmů. Tato kategorie nemá věkové omezení. V našem spolku máme tedy Poupátka – děti, Růžičky – kadetky a Růže
– juniorky. Několik našich děvčat vystupuje v sólových skladbách
a miniformacích v kategorii seniorek. Někomu možná v jejich případě slovo seniorky vyloudí úsměv na tváři, ale jsou to nádherné
slečny ve věku 16 – 18 let.
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Předpoklady pro to být mažoretkou?
Tuto otázku dostávám často i z řad rodičů, kteří chtějí svoje dcerky do mažoretek zapsat. Já vždy odpovídám, že musí především
chtít samotné děvče a rodiče ho musí v jeho chtění podpořit. Dále
samozřejmě hudební sluch, pohybové nadání, koordinace pohybů,
trpělivost, vytrvalost. Pro mne je asi nejdůležitější to chtění a vytrvalost, protože spousta z výše uvedeného se dá nacvičit, ale nesmí chybět vůle.
Co životospráva?
Mažoretky nevyžadují žádnou speciální stravu. Díky tomu, že
to jsou slečny, které se chtějí líbit, nemusíme řešit ani problémy
s přejídáním. Já jsem zastánkyní, že jíst se má vše. Co ale vidím
u děvčat nerada, a všechny to ví, jsou sladké nápoje, smažené hranolky, solené chipsy...
Spočítáte, kolik vystoupení jste za 10 let absolvovaly?
Vystoupení na různých akcích a společenských událostech bylo
za těch deset let nespočet. Ty spočítané nemáme. Procestovaly jsme
napříč Českou republiku, město Telč jsme reprezentovaly i na Slovensku a na mistrovství Evropy v Maďarsku. Ale co spočítané máme, jsou hodiny v tělocvičnách. Tam jsme strávily 2 888 hodin,
vymyslely jsme 42 choreografií. Ze soutěží jsme dovezly 70 pohárů a cen. Mezi naše úspěchy lze započítat i pořádání mezinárodní
soutěže „O střevíček z pohádkové Telče“. Soutěž je velmi oblíbená
a za sedm ročníků na ni přijelo více než pět tisíc soutěžících.
Financování?
Stejně jako ve všech amatérských sportovních odvětvích, navíc
na malém městě, je financování složité. Největší část tvoří roční
příspěvky členek, vlastně rodičů. Snažíme se uspět s našimi projekty v grantech Kraje Vysočina. Důležitá je pro nás i finanční podpora města. A samozřejmě sponzoři. Ale kdo je kdy zkoušel oslovit, ví, jak je to složité nějaké finanční příspěvky získat. Všechny
peníze vkládáme do kostýmů, dopravného, pronájmů… Obě, já
i Maruška, děláme vše bez nároků na finanční odměnu. Snažíme
se maximálně šetřit a udělat si spoustu věcí samy. Od té choreografie, účetnictví, vypsání projektů až třeba po šití kostýmů.
Co připravujete pro letošní rok?
Samozřejmě, jako každý rok, se chystáme na několik nepostupových soutěží. Přihlášené jsme i na postupovou soutěž, kde týmy
na prvních čtyřech místech mají zajištěný postup na mistrovství
Evropy, které bude letos začátkem července v Bulharsku. Také připravujeme účast nejstarších děvčat na festivalu ve Francii.
Na čem již intenzivně pracujeme, jsou přípravy dalšího ročníku
mažoretkové soutěže O střevíček z pohádkové Telče.
Jaký sport jste sama dělala?
Aktivně jsem hrála házenou v druholigové Modetě Jihlava. Protože je házená tvrdým sportem, chtěla jsem pro mé dcery něco jemnějšího a více holčičího. To je důvod, proč v házené dcery nepokračují. V době mé školní docházky mažoretky v Československu
neexistovaly, ale v jiných státech, především západní Evropy, byly populární již od poloviny minulého století.
Pokračování na straně 12
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Pověsti z našeho mikroregionu
Každé město, ale i malá vesnice jsou studnicí příběhů. Pověsti –
příběhy, které se šířily především převyprávěním sousedů, rodičů
a prarodičů dětem, se naštěstí díky horlivým sběratelům zaznamenávaly a mohou i dnes přinést a odhalit nejedno tajemství: odkud
pochází třeba název té a té ulice, co se stalo v tom a tom mlýně či
jaká událost doprovází ten a ten dům. A právě taková odhalení přinášejí pověsti z našeho regionu. Pověsti nejen z okolí Nové Říše,
ale i z okolí Telče se dochovaly také díky aktivnímu přístupu některých pedagogů, kteří je s dětmi ze základních škol sepisovali
a také ilustrovali. Vznikly tak ucelené sborníky a bylo by škoda,
kdyby zůstaly zastrčené v šuplíku psacího stolu. Proto jsme pro
vás připravili další, snad zajímavou rubriku – Pověsti z našeho
mikroregionu. Možná by to mohla být výzva i pro vás. Posílejte
nám na e-mail: telcsko@telcsko.cz pověsti z vašeho místa a my je
otiskneme. Dnes začínáme pověstí z okolí Nové Říše. Příště tady
může být ta vaše.
Magda Pojerová

O loupežnících
Když jdeme po silnici z Nové Říše do Zdeňkova, vidíme po pravé straně silnice zasazený kámen s letopočtem a zašlým nápisem.
O tomto místě se vypráví
tato pověst. V dávných dobách žili v okolních lesích
loupežníci. Přepadali pocestné a loupili po okolí.
Jednoho dne přijeli i do Nové Říše. V dolním konci žil
kovář. Loupežníci k němu
vtrhli a chtěli, aby jim okoval koně. Kovář je odmítl,
ale loupežníci ho přemohli. Když jim nechtěl koně
okovat ani po dobrém ani
po zlém, odvlekli ho na kopec za Novou Říši. Tam se
ho vůdce loupežníků ještě
jednou zeptal. Když kovář ani teď nepovolil, loupežníci ho zamordovali. Na tuto věc se zapomnělo. Později tam by zasazen kámen.
Na něm byl vytesán nápis a letopočet. Na straně je vytesáno kovářské kladivo, které dodnes připomíná statečnost kováře z Nové Říše. (R. Fabeš *1959, Nová Říše)
Ze sborníku pověstí, který k vydání připravuje Novoříšský kulturní spolek.

Mikroregionální střípky
Třeštice

18. 2. Tradiční masopust
Od 13.00 hod. v KD. Pořádá SDH Třeštice

Hodice

18. 2. Hasičský bál od 20.00 hod. v KD.
25. 2. Masopustní průvod

Nová Říše

11. 2. Masopustní průvod
18. 2. Školní ples od 20.00 hod. v KD
25. 2. Hasičský ples od 20.00 hod. v KD
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Od házené k mažoretkám
Jaké jsou vaše záliby?
Ráda chodím na procházky s našimi psy, mám ráda i turistické
výšlapy, výlety na kole a četbu. Samozřejmě mým největším koníčkem jsou mažoretky. Tato činnost mi zabírá téměř všechen volný čas. Rok mám rozdělený tak, že od ledna do května připravuji
soutěž v Telči, potom začínám pracovat na nových choreografiích
pro další školní rok a připravuji program na letní týdenní soustředění, od září do prosince nacvičuji s děvčaty nové choreografie
a připravuji vánoční besídku. Bez podpory rodiny by tato záliba
nešla realizovat.
Na co jsem se zapomněl zeptat?
Určitě jsme měli v rozhovoru zmínit příznivce a podporovatele
našeho oddílu. Bez nich bychom nemohli existovat. Jsou to především rodiče děvčat a řada dalších. Nebudu je všechny vyjmenovávat, nechci na nikoho zapomenout. Tak alespoň jedno jméno. Paní
Marie Tomášová pro účastníky soutěže O střevíček z pohádkové
Telče pravidelně peče a nazdobí perníčky v podobě telčských domů. Rozdali jsme jich již skoro šest tisíc! Je to velmi milá pozornost a také nezanedbatelná propagace města.
/z/

Mysliboř má vlajku a znak
Mysliboř se zařadila mezi obce Mikroregionu Telčsko, které mají vlastní znak a vlajku. Obecní symboly jí udělil 22. června 2016
předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Znak má dělený štít,

v horním modrém poli zlatou růži s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky, dolní pole je pětkrát zlato-modře děleno. Horní
pole připomíná pány z Hradce, s kterými je spojena nejstarší poznatelná historie obce a stejně tak další dvě a půl století. Dolní polovina
štítu je inspirována erbem Slavatů z Chlumu a Košumberka, přímých
následovníků pánů z Hradce a vlastníků telčského panství, včetně
Mysliboře, dalších jeden a půl století. Modrá barva může být vnímána jako poukázání na rybník uprostřed obce a tvoří její dominantu.
List vlajky tvoří sedm vodorovných pruhů, střídavě modrých a žlutých, v poměru 7 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1. V horním modrém pruhu je žlutá růže s červeným semeníkem a zelenými okvětními lístky. Poměr
šířky k délce listu je 2 : 3. Vlajka opakuje podobu znaku.
Popis symbolů dle rozhodnutí předsedy PS.

Javořice 5 500
Javořice měří stále 837 m n.m., což ji zaručuje výškový primát na Vysočině. 5 500 je počet turistů, kteří na její vrchol vystoupili poslední den
roku 2016. Na 19. ročníku tradičního pochodu nechyběli ani nejvyšší politici regionu, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek
a senátor Miloš Vystrčil. O dostatek nápojů všeho druhu se za krásného
mrazivého počasí vzorně starali dobrovolní hasiči ze Studené.
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Vzpomínáme na 20. století

Pro školáky:

Výtvarný Ateliér památek
S novou aktivitou určenou dětem od 6 do 15 let přichází telčští památkáři. Každý první středu v měsíci pro ně připravují výtvarný
ateliér. K jeho startu uvádí Ilona Ampapová: Zajímá vás umění,
kultura a památky? Rádi tvoříte, experimentujete a objevujete svět
kolem sebe? Máte rádi netradiční výtvarné techniky? Přijďte mezi
nás. Provedeme vás světem památek, zavedeme vás i do říše fantazie, kde můžete objevovat, experimentovat a učit se novým věcem.
První ateliér se konal již v lednu na téma užití ornamentu na památkách. Únorový se koná ve středu. 1. února od 14 do 16 hodin. Tak jako všechny se koná v Lannerově domě a tentokrát bude
mít téma Iluminace / multimediální tvorba. Účastníkům odpoví
na otázky: Co je iluminace? Je to ilustrace, animace? „Středověk
je plný pestrobarevných obrázků v knihách, které zaznamenávají různé příběhy. Pokusíme se obrázky rozpohybovat pomocí animace a vdechneme jim tak nový život,“ zve na ateliér lektorka Jitka Petřeková z NPÚ. Na jejím telefonu 778 726 890 nebo mailu
petrekova.jitka@npu.cz se zájemci dozví více a mohou se na nich
také dopředu přihlásit. Poplatek za jeden „ateliér“ je 80 Kč.
Podle TZ
Výtvarný Ateliér památek v únoru a v březnu

Iluminace / multimediální tvorba
V únoru 1978 se tehdejší představitelé města rozhodli připomenout
30. výročí toho „vítězného“ velkolepě. Nepřehlédnutelnými panely
s obrovskou třicítkou zavěšenými na věži sv. Ducha. „Ozdoba“ hyzdící
středověkou památku zde ale překvapivě nevydržela celou „sezónu“.
Jen v ústním podání se dochovalo, že jeden vysoce postavený soudruh
z Prahy, který si částečně zachoval zdravý rozum, ty místní na nesmyslnost takové agitace upozornil a vyzval je k jejímu odstranění.

Středa 1. února od 14 do 16 hodin v Lannerově domě.
Pro děti od 6 do 15 let. Poplatek 80 Kč.

Mramorování I. / malířská a prostorová tvorba
Středa 1. března od 14 do 16 hodin v Lannerově domě.
Pro děti od 6 do 15 let. Poplatek 80 Kč.
Více Mgr. Jitka Petřeková na telefonu 778 726 890
nebo mailu petrekova.jitka@npu.cz

Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Vánoční výstava přinesla
usměvavou pohodu
Letošní Vánoce měly pro mne zvláštní náplň jaksi navíc oproti běžnému průběhu. Pod názvem „Nad Betlémem vyšla
hvězda“ představily Muzeum Vysočiny
Jihlava a jeho telčská pobočka společně
s Městem Telč v Městské galerii Hasičský dům rozsáhlou vánoční výstavu. Trvala od 24. listopadu do půlky ledna a já jsem
byl celou dobu u toho, takže mohu hodnotit a komentovat. Na výstavě jsme mohli
obdivovat deset velkých betlémových celků a další menší ukázky práce jihlavských
betlemářů vesměs z 19. století. I díky telčským nadšencům (zvláště Heleně Grycové Benešové a Zdeně Vaníčkové) jsme se
mohli potěšit z umně vystavěných betlémů s 1500 figurkami a z dobové kuchyně
i s nádobím a porcelánem. Místní zručné
ženy výstavu doplnily rovněž tradičními
vánočními ozdobami. O všech adventních
TL 1-2/2017

nedělích navíc proběhl i další program –
pečení cukroví, výroba vánočních dekorací i skleněných poetických ozdob nebo také dřevořezání figurek řezbáři z Třeště.
„Jé, podobný kredenc měla babička,“ ozývalo se. „V takové troubě pekla ještě nedávno maminka,“ konstatovala starší paní.
Na vlastní betlémy hleděly okouzleně děti
i dospělí. Výstavu obdivovali občané Telče, ale také hosté z celé republiky i ze zahraničí. Skvěle a dojemně výstava doplnila
celou vánoční atmosféru. Vidělo ji více než
1200 spokojených návštěvníků, kteří jednohlasně děkovali za obohacení svátečních
dnů. Bylo velmi příjemné vnímat tu voňavou pohodu plnou přejícnosti a úsměvů.
Snad se nám bude vracet alespoň v některých chvílích nového roku. Ostatně svůj
duchovní svátek si můžeme udělat kdykoliv. Stačí vlídně se na sebe usmívat.

Poděkování Sdílení
Děkujeme všem, kteří přispěli do naší vánoční sbírky. Výtěžek výrazně přispěl k bezproblémovému provozu domácího hospice Sdílení.

Sdílení, o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč
sdileni.telc@gmail.com,
tel. 777 574 975
www.sdileni-telc.cz

CAFÉ INDUSTRIAL
Bezobav Dyjice

18. února ve 20 hodin
v Kulturním domku Dyjice

Jedna z nejlepších kapel přijede opět do Dyjice. Trojice muzikantů ze severní Moravy přiveze hutné písně s poetickými texty. Při jejich hudbě zapomenete na shon všedních dnů
a možná ucítíte krásu, která se ukrývá všude
kolem nás.
mk
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Backman: Babička pozdravuje a omlouvá se; Whitton: Božena Česká; Higgins-Clark: Celá v bílém; Červenák: Ďábel
v zrcadle; Fielding: Dítě Bridget Jonesové; Slaughter: Druhá oběť; Cubeca:
Faraonův následník; Pratchett: Filuta;
Link: Hřích andělů; Meyers: Manželské
nehody; Dán: Něžná fata morgána; Hašková-Coolidge: Pět amerických prezidentů, česká babička a já; Robinson: Pod
povrchem; Zahradníková: Postel hospoda kostel: Zbigniew Czendlik; Holcová:
Riskantní rozhovor; Novotná: Setkávání
s Irenou Kačírkovou; Byrd: Strážkyně tajemství; Sepetys: Sůl moře; Coelho: Vyzvědačka; Rodriguez: Návrat do kavárničky v Kábulu

Naučná

Stehlík: Babické vraždy 1951; Cílek: Co
se děje se světem?; Jordánová: Rozhodnutí; Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí-14. díl; Schoen: Pletené rukavice

Dětská

Březinová: Bleděmodrá kafkárna; Flanagan: Bratrstvo. Umrlčí tváře; Válková: Egypt: v nitru pyramidy; Dvořáková:
Flouk a Líla: dobrodružství z mrakodrapu;
Moost: Havran Nezbeda. Je těžké nezlobit!; Pennypacker: Klementýnka a jarní
výlet; Grezlová: Štěňátko a Terezka; Kahoun: V Dlouhonosech zlobí čerti; Wilson: Život není kabaret; Reschová: Jemně tajemně
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Miroslav Balaštík: Literatura v čase lovců; Peter Zuckerman: Pohřbeni v oblacích; Hellmut G. Haasis: Smrt v Praze:
Atentát na Reinharda Heydricha; Johannes Urzidil: Život s českými malíři; Sam
Phillips: …ismy. Jak chápat moderní umění; Paul Midler: Made in Čína; Walter
Lippmann: Veřejné mínění; Anton Markoš: Znaky a významy v evoluci; Václav
Miko: Zdrogovaný Hitler; Jindřich Kabát: Psychologie komunismu; František
Bukvaj: Třešť ve 2. světové válce; Evžen
Boček: Aristokratka ve varu; Laurent Binet: HHhH; Aleš Palán: Ratajský les; Josef Výrost: Sociální psychologie; Krahulčí slovem i fotografií
Pro TL připravuje Ilona Martinů
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Pozvánka na přednášku
městské knihovny

Životní mapy
Městská knihovna Telč Vás srdečně zve
na přednášku Jitřenky Kadrnkové Životní
mapy. Čeká Vás podvečer plný informací, inspirací a odpovědí na otázky ohledně
chování, vztahů, komunikace nejen s dětmi… Přednáška je určena rodičům, pedagogům, vychovatelům atd. Čtvrtek 9. února v 17 hod. v Městské knihovně Telč.
Vstup zdarma. Více na www.mktelc.cz

KPH zve

Beseda s Danielem Forró
Jihlavský rodák, hudební skladatel a koncertní umělec Daniel Forró (vl. jménem Karel Horký) žije od roku 2003 ve městě Kakamigahara severně od Nagoje ve středním
Japonsku. Dozvíte se mnohé o běžném životě, zvycích, svátcích, historii česko-japonských vztahů a českých stop v Japonsku,
kultuře, náboženství, mentalitě Japonců, infrastruktuře, zdravotnictví, vzdělávacím systému, japonštině a mnohých dalších tématech. Jako hudebník zná samozřejmě ze své
práce nejvíc oblast hudebního života, dojde
i na toto téma. Vzhledem k tomu, že půjde
o volnou přednášku či besedu, návštěvníci
mají možnost kdykoliv klást otázky - Daniel Forró se je pokusí všechny odpovědět.
Beseda se koná v úterý 24. 1. v 18 hod.
v Lannerově domě.
L. Zadina

Nejen Četníci z Luhačovic, ale i z Telče

Četnictvo na Olomoucku
v letech 1918 – 1945
V závěru loňského roku vyšla tiskem nevšední publikace Jiřího Vaněčka věnovaná historii četnictva na Olomoucku. Zpracováním
zaujme i ty, kdo se o tuto problematiku speciálně nezajímají. Autor totiž práci pojal jako komplexní pohled na období I. republiky
a protektorátu v daném regionu. Pro čtenáře
TL je v publikaci objevná životopisná stať velitele okresního četnického velitelství v Olomouci v letech 1929 až 1937, štábního kapitána Jana Haška (*1884, Přibyslavice, + 1937
Olomouc), který je pochován v dolní části hřbitova u sv. Anny v Telči v hrobě rodiny Kaupových. Stejně tak zaujme podrobný
životní příběh prvorepublikového generála
četnictva Jana Mrázka (*1863, +1939), jehož
ostatky jsou, díky příbuznosti s rodinou Hašků
(jeho žena byla sestrou Jana Haška), uloženy
ve stejném hrobě.
/z/

Připomínáme si
170 roků

17. února 1847 se ve Vlašimi narodil Josef
Podbrdský (+20. 9. 1930, Vlašim). Od roku
1891 přednosta Okresního soudu v Telči byl
aktivním členem Občanské besedy a Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, jejímž
předsedou byl dokonce v roce 1905 zvolen.

130 roků

3. ledna 1887 se v Račerovicích u Třebíče
narodil Vincenc Svoboda ((+30. 6.1955,
Praha). V letech 1913 a 1914 působil na telčské reálce jako profesor češtiny a němčiny.
Od roku 1915 příslušník čsl. legií v Rusku.
Po válce pokračoval v dráze středoškolského profesora, naposledy jako ředitel gymnázia v České Lípě. Překladatel krásné literatury z ruštiny, staroslověnštiny a němčiny.

20 roků

28. února 1997 zemřel v Jihlavě Jaroslav
Kouba (*9. března 1926, Mrákotín). Povoláním konstruktér vstoupil ve své době nesmazatelně do telčského kulturního života.
Působil jako ochotník, režisér, ale také jako
autor scén a vedoucí ochotnických spolků.
Byl nepřehlédnutelným zpěvákem Smetany,
souboru Dyndáci a chrámových sborů.

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Vernisáž výstavy modelů historických vojenských letadel
Přednáší Mgr. Pavel Macků

15. února v 18:00 v Lannerově domě

Klub důchodců v únoru
4. 2. ve 14:00

Videoprojekce
Cesty za poznáním
Mgr. Josef Ambrož, telčský rodák a absolvent GOB

26. 2. ve 14:00

Masopust
Obě akce v klubu v přízemí polikliniky
v Masarykově ulici
Farní sbor Českobratrské církve v Telči
Středisko Síť mezi kontinenty
zve na přednášku

Korejský šamanismus
přednáší PhDr. Marta Bušková

26. ledna v 15 hodin

Sborový dům Beneše Optáta z Telče
(náměstí Zachariáše z Hradce č. 21)
Vstup je volný
TL 1-2/2017

Zapomenuté stopy historie

Málo známá boží muka a...
Zcela opomíjenou, spíš se dá napsat neznámou, památku objevil při dokumentování
drobných církevních památek Telče a okolí
pan Jindřich Kaupa. Kamenná boží muka,
která staletí slouží jako nosný sloup sklep-

ních prostor domu čp. 43 na náměstí Zachariáše z Hradce. Dnes jídelny hotelu Celerin.
Pozoruhodné je, že si jich ve svých pracích
nevšimli ani historici Josef Rampula a Jan
Kypta. V jejich případě se ale nelze mnoho
divit. Sklep domu byl až do 90. let minulého století nepřístupný a sloužil jako skladiště. Překvapí ale, že pozoruhodnou památku
také nezmiňuje Dobroslav Líbal ve svém,
jinak velmi podrobném, Stavebně historickém vyhodnocení města z 60. let a nakonec
ani nedávno vydaný Průvodce architekturou Telče. Ten překvapivě pomíjí dům čp.
43 celý. V souvislosti s „objevem“ připomíná Jindřich Kaupa stopy božích muk v prostoru náměstí v telčské historiografii. I ony
patří k těm méně známým a ne často připomínaným. Pochází z jednoho zdroje, z opisů
starých městských dokumentů (pamětní knihy), které na konci 18. století pořídil městský
tajemník Jan Pavel Bílek. Nejpodrobněji je
cituje Josef Rampula ve studii Telč – původ
a vývoj náměstí: „Husitský hejtman Bzdinka
dobyl 1423 městských bran, na náměstí
u Boží muky bylo zabito veliké množství lidu. Čtyři radní, mezi nimi 81letý rychtář Jakub Pernikář, byli shozeni s oken radnice.“
Podobně popisuje událost i Jan Ev. Kypta
ve svém Stručném dějepisu města a panství
TL 1-2/2017

Telč: „Bzdina vylomil brány městské, pobil
mnoho na náměstí shromážděných občanů;
kázal čtyři radní pány s okna radnice svrhnouti, mezi kterýmiž Jakob Pernikář, městský rychtář a stařec 81letý se tak poranil, že
třetího dne zemřel.“ Jan Beringer a Jaroslav
Janoušek na konci 19. století v Městu a panství Telč zmiňují zmíněnou událost bez bližších podrobností: „Vypráví se totiž, že roku
1443 houf husitsky smýšlejícího lidu zmocnil se z nenadání města a provedl s některými pány radními nepěknou exekuci, vyhodiv je oknem radnice na náměstí.“ Velkou
podporu úvahy Jindřicha Kaupy o existenci
božích muk v blízkosti domu čp. 43 najdeme v již zmíněném Stavebně – historickém
průzkumu Dobroslava Líbala. Ten lokalizuje křížení jedné z dálkových cest procházející náměstím se spojkou vedoucí z dnešní ulice Na Parkaně právě na parcelu tohoto
domu. To nabízí logický závěr: Boží muka
se nejčastěji
stavěla na křižovatkách cest. Jindřich Kaupa
pak své amatérské bádání uzavírá: „Potvrzení husitské exekuce telčských měšťanů je velké téma pro současné historiky. Uvědomuji si, že zápisy, které ji uvádí, byly pořízeny
s odstupem několika staletí. Pokud by se prokázala, měla by být, stejně jako jiné tragické události našich dějin, připomenuta. Třeba
malou pamětní deskou v prostoru náměstí.“
Práce
Jan Kypta: Stručný dějepis města a panství Telč, Jan Beringer, Jaroslav Janoušek:
Město a panství Telč, Josef Rampula: Telč
– vývoj a původ náměstí najdete ve sborníku Dějiny Telče v dílech místních historiků, který vydal Miloš Drdácký v roce
2004. Sborník je v nabídce IC radnice.

Izrael, Austrálie a CET
V závěru loňského roku proběhl v Centru
Excelence v Telči úspěšný česko-izraelský
seminář Pokroky ve vědě o památkové
péči, na kterém vyjma českých vědců vystoupili pracovníci Israel Antiquities Authority. Semináře se zúčastnili i vybraní
žáci telčského gymnázia. V lednu pak CET
navštívili archeologové z Macquarie University z Austrálie. Pracovníkům centra
prezentovali zaměření své výzkumné práce a vyvíjený informační systém pro zaznamenávání nálezů.

Hasičské zprávy
Od 16. listopadu 2016 do 13. ledna 2017
zasahovala jednotka HZS Kraje Vysočina, stanice Telč u šestačtyřiceti událostí. Ve 34 případech se jednalo především
o technické pomoci, zejména odstraňování
padlých stromů a větví na vozovku vlivem
námrazy, ale také pomáhala zdravotnické
záchranné službě s transportem pacienta
a vyprošťování vozidel z příkopů bránících
plynulému provozu. Ve zmíněném období
došlo také ke dvěma požárům. Ve Strachoňovicích jsme zasahovali společně s profesionální jednotkou z Dačic a v Pavlově,
kde došlo k požáru sazí v komíně. Zasahovali jsme také u šesti dopravních nehod,
které se obešly bez vážných zranění. V roce 2016 jednotka zasahovala celkem u tři
sta pěti událostí, což je dosud nejvyšší počet událostí za posledních patnáct let a je to
zároveň osmý nejvyšší počet zásahů z jednadvaceti stanic v Kraji Vysočina.
Velitel stanice Telč npor. Mgr. Jiří Fišara

Čistá Vysočina 2017

Sbírka veršů, kterou městu věnoval v letech
1958 až 1962 Miloš Drdácký st.
V nabídce Informačního centra radnice.

Jarní úklid přírody na Vysočině se uskuteční
i v letošním roce. Přihlášení probíhá od 1. 1.
do 28. 2. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje
Vysočina. Úklid bude probíhat v termínu 10.
– 23. 4. 2017. Registrovaní účastníci obdrží
zdarma pytle na odpadky. Více na
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina
Podle lednového Zpravodaje KÚKV

Přečtěte si

Psali o nás

Co zbylo v paměti

www.jesuit.cz

Nová práce telčské (skoro) rodačky Dagmar
Steinové (1922), novinářky, překladatelky
a také autorky známého Vzpomínání s řadou
telčských stop. Kniha je v nabídce Knihovny
Univerzitního centra.

Čeští Magisáci se setkali v Telči
O prvním prosincovém víkendu se do Telče
sjeli čeští členové mezinárodního společenství mladých lidí s ignaciánskou spiritualitou,
Magis. Celý text na http://www.jesuit.cz/

Novinka telčské bibliografie

Píseň o Telči
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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. Učebna na Myslibořské ulici v Telči, výuka a výcvik
na osobní automobil. Více info na tel. 607 185 517 a www.autoskolaekol.wz.cz
• Majitel nabízí pronájem zrek. bytu 3+1/B v Olšanech/Studená. Nezařízený, vlastní kotel
na TP. Nájem 4500,- Kč, tel 602586411
• Pronajmu v Telči nebytový prostor 35 m² s výlohou na frekventovaném místě vedle pekařství a prodejny nápojů. Malé zázemí vč. sociálního zařízení. Tel. 603 419 076
• Přijmeme prodavače do prodejny Železářství Karel v Telči. Tel.: 777 300 514

ATELIÉR NOVĚ

U Štěpnického rybníka 369
(bývalá telefonní ústředna za poštou)
Telefon: 773 490 751
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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KRÁSA. ALE MALÁ RADOST. Dlouhý by byl výčet těch, komu velká jinovatka
v předvánočním období přidělala starosti. Lesákům, silničářům, ovocnářům, energetikům... 23. prosince ji vyfotografoval v ulici Na Baště Roman Pokorný.

TL CHVÁLÍ. Obnovu kříže z roku 1873
při cestě z Telče do Zvolenovic. Pochvala patří panu Jindřichu Kaupovi. Ten tak
pokračuje v dřívější záslužné činnosti Jana
Tiraye a Jana Chalupy z Telče.

Foto: Archiv T

MISTR PEKAŘ. Klienti DpS si předvánoční dobu zpestřili vlastnoručním pečením cukroví a vánoček. Pan Leopold Havlíček, vyučený pekař, vzorně celý v bílém, ukázal své
umění, plést vánočku nejen ze čtyř, ale i ze šesti dílů.

ZAMRZLO, ROZMRZLO... Jeden z rozmarů letošní zimy na jejím startu zachytil
na počátku prosince náš čtenář Josef Holec.
Po zamrznutí náhle rozmrzlo a rázem jsme
měli na Ulickém rybníku (ale i jinde) nepotopitelné kačeny.

Poděkování hasičům
OBĚTAVOST. Hasič Jiří Pařil z telčské stanice HZS zachránil z Ulického rybníka
14. prosince topícího se psa.
TL 1-2/2017

Děkujeme Hasičskému sboru v Telči za záchranu pejska Punti z ledové vody.
Vděční páníčci
PI
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TELČSKÉ TRIO NA DAKARU. Zleva Jan Doležal, Martin Šmach a Petr Novák. V bílé helmě druhý zprava je „šéf“, Martin Prokop.
Snímek Andrey Mickové je z testování soutěžního vozu Ford Raptor F 150 EVO ve Francii. Více na toto téma v příštích TL.

To potěší

Já jsem z Telče, znělo
z Dakaru
V polovině letošního Dakaru vydal tým
Martina Prokopa propagační video, na kterém český reprezentant osobně představil
svůj doprovodný tým. Můžete se na něj podívat na https://youtu.be/Mp-tXBBLS9I.
Z daleké Jižní Ameriky se představili jeho
telčští mechanici Martin Šmach, Jan Doležal a Petr Novák. Z jeho úst také zaznělo:
„já jsem z Telče a dělám tady s Telčákama...“ To potěší!

Pět minut s Davidem
HOKEJOVÉ MLÁDÍ. Nejmladší tým SK, který pod vedením Miloše Nováka a Pavla Macků hraje soutěž MINIHOKEJ. Důkazem jeho spolupráce s telčským DDM jsou
dresy hráčů.
Foto: Archiv MN

Foto: Repro Powerlifter.cz
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V USA naše závody umí
Jak se Ti v USA závodilo?
V Severní Americe jsem závodil potřetí
(podruhé na MS), tak mě již nic nepřekvapilo. Američané umí takové závody uspořádat tak, že mají vysokou úroveň.
Co aklimatizace?
Na Floridu jsme přiletěli v pondělí večer
a můj závod probíhal v sobotu dopoledne,
takže na ní bylo dostatek času.
A návrat domů?
Chtěl bych poděkovat všem, co mi fandí
a sledují moje výsledky. Vždy jsem rád,
když do Telče přijedu a vidím, že jsou zde
lidé, kteří mi fandí a ptají se mě na závody apod. A také samozřejmě rodině. Teď
to bylo fajn, táta mohl jet do USA se mnou
a vidět trochu jiný svět. A nikdy nezapomenu poděkovat sponzorům, Městu Telč,
Exte SPOJ, CHESTERTON ČR a BH
Trans, kteří mě podpořili.
/z/
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Sport

Hokej

Hrálo se:
Soběslav – Telč 6 : 7 SN
Telč – Milevsko 3 : 6
Hluboká – Telč 9 : 1
Telč – Vimperk 5 : 4 SN
Tábor – Telč 4 : 5
Bude se hrát na ZS v Telči v únoru a březnu:
začátek vždy v 16:30
4. 2. Telč – Veselí nad Lužnicí
18. 2. Telč – Strakonice
4. 3. Telč - Soběslav
Tabulka Jihočeské hokejové ligy v době
uzávěrky
1 Český Krumlov
14 91:41 34
2 Milevsko
15 81:56 30
3 Veselí nad Lužnicí 15 76:55 28
4 Strakonice
15 57:53 25
5 Tábor B
15 57:55 23
6 Hluboká n. V.
15 68:74 21
7 Humpolec
15 54:67 21
8 Žirovnice
15 56:65 19
9 Radomyšl
15 54:73 19
10 Soběslav
15 64:76 17
11 Vimperk
14 50:61 16
12 Telč
15 50:82 14

Stolní tenis

Divize Vysočiny po 13. kole
1. Telč
13 130:54
2. Jemnice
13 117:75
3. Ostrov H. Brod
13 109:101
4. Pelhřimov
13 112:77
5. Žďár n. S. B
13 112:96
6. Třešť
13 101:106
7. Třebíč
13 89:107
8. Světlá n. S.
13 86:106
9. Chotěboř
13 90:109
10. Havlíčkův Brod B 13 83:109
11. Jihlava
13 77:110
12. Polná
13 73:129

Florbal

52
44
37
35
35
32
28
27
27
26
24
14

12. února
11:30 turnaj mladších žáků
Telč, Pelhřimov, H. Brod, Jihlava, Přibyslav
18. února
9:00 Telč - FBŠ Jihlava (muži B)
12:00 přátelský zápas přípravky
14:30 Telč - Orel Nové Město n. M. (muži B)

Orel hrál florbal
na Silvestra
Poslední den roku 2016 se tým starších žáků
Orla zúčastnil turnaje v Třešti. S věkově staršími soupeři sehrál pěkné zápasy a obsadili
4. místo ze šesti týmů.
dk
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Silový trojboj

Judo

Telčský silák David
je třetí na světě

Bronzová z „republiky“
pro Idu Mitiskovou

Telčský David Lupač, v současné době
člen jihlavského klubu Powerlifting, byl
v listopadu členem čtyřčlenného týmu české reprezentace na Mistrovství světa v silovém trojboji. To se konalo od 13. do 19.
listopadu v americkém Orlandu. A byl zde
z českých reprezentantů nejúspěšnější.
V hlavní kategorii nad 120 kg skončil mezi
třinácti soupeři třetí a získal tak bronzovou
medaili. Součtem výkonů, 435 kg v dřepu,
332,5 kg v benčpresu a 330 kg v mrtvém
tahu, 1097,5 kg vytvořil navíc český národní rekord. Skvělým výkonem na americké Floridě si David zajistil nominaci
na Světové hry. Ty u neolympijských sportů nahrazují ve čtyřletých cyklech olympijské hry. Letos se budou konat v červenci
v polské Wroclavi.
/z/

Mezi 104 účastníky Mistrovství republiky
mužů a žen v judo, které se konalo 26. listopadu v Jablonci nad Nisou, měla zastoupení i Telč. Díky Idě Mitiskové z Kokodan
Judo Sokol Telč. Ta po několikaleté soutěžní přestávce vybojovala v kategorii -52 kg
skvělou bronzovou medaili. Úspěch telčské závodnice podtrhuje to, že byla jedinou
z Vysočiny, kdo na mistrovství vystoupal
na stupně vítězů.

Davidovi soupeři
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sumner Blaine
Cappellino Jos.
Lupač David
Testsov Viktor
Johannsson Jul.
Valach Robert
Sandvik Ken.
Ringoot Steve
Martikainen Jari
Stinn Ryan
Souza Eumen.
Kondraschow
Baartvedt H.

USA
USA
CZE
UKR
ISL
SVK
FIN
BEL
FIN
CAN
BRA
J.GER
NOR

1200,0
1135,0
1097,5
1090,0
1070,0
1037,5
1037,5
985,0
980,0
955,0
942,5
DSQ
DSQ

ZIMNÍ
STADION
Celoroční provoz, veřejné bruslení:
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Podpořte telčské sportovce

Sportovec okresu
Jihlava 2016
Až do 28. února můžete hlasovat v tradiční
anketě Jihlavských listů, která hledá úspěšné sportovce okresu Jihlava. Hlasuje se pomocí kuponu, který je otištěn v Jihlavských
listech a také na internetu na adresách
www.jihlavske-listy.cz nebo www.sportovecjihlavska.cz. Hlasy poslané kuponem
mají dvojnásobnou hodnotu oproti internetovému hlasování! Mezi více než stovkou
nominovaných můžete dát hlas i telčským
sportovcům, resp. sportovním kolektivům.
Mezi jednotlivci je pod číslem 18 David
Lupač, startující v barvách Powerlifting
Jihlava, v kolektivech najdete dva týmy SK
Telč, fotbalové mužstvo mladších žáků
a hokejový tým mužů. V kategorii trenérů
je mezi nominovanými Josef Prášek, trenér hokejistů SK.

Tradiční dětský karneval
12. února od 14:30
v sokolovně
zve Sokol Telč

Telčské gymnazistky
reprezentují Česko
Na mistrovství světa v ledním hokeji žen
v kategorii U18, které se konalo od 7.
do 14. ledna v Přerově a ve Zlíně, se v reprezentačním týmu Česka objevily hned
dvě studentky GOB a SOŠ. Zuzana Martinů, která hraje domácí ligu za Duklu Jihlava, a Denisa Pytlíková, hráčka SK LH Žďár
nad Sázavou. O stále větší prestiži ženského hokeje svědčí mimo jiné to, že čtyři české reprezentantky stabilně hrají, podobně
jako jejich mužské protějšky, za mořem.
Dvě v Kanadě a dvě v USA.
TL 1-2/2017

Konečně normální zima

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 20. 11. 2016 do 15. 1. 2017.

Listopad v číslech

Průměrná teplota: 2,3°C
Průměrný tlak:
1018,7 hPa
Srážky: 		
18,8 mm
Maximální teplota: 14,4°C, 1. 11. v 15,09 hod.
Minimální teplota: -8,0°C, 30. 11. v 7,14 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 37,0 km/h, 10. 11.

Prosinec v číslech

Průměrná teplota: -0,8°C
Průměrný tlak:
1031,5 hPa
Srážky: 		
26,8 mm
Maximální teplota: 8,6°C, 10. 12. ve 14,52 hod.
Minimální teplota: -8,4°C, 31. 12. v 7,35 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 50,0 km/h, 11. 12.

Počasí v Telči

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

Počasí v listopadu
Během celého měsíce se často vyskytovaly mlhy nebo nízká oblačnost. V jeho první polovině byla oblačnost častěji protrhaná
a sluníčko alespoň nakrátko vykouklo, ve druhé polovině jsme
jej uviděli až před koncem měsíce. Nejteplejším dnem byl 1. listopad, kdy maximální teplota vystoupila na +14°C. Od 2. listopadu teploty klesly a až do konce měsíce se maxima pohybovala
většinou v rozmezí +3 až +7°C, ojediněle i kolem +10°C a stejně tak ojediněle zůstala slabě pod nulou. Podle teplot se vyvíjely
i srážky. Byly sice časté, ale většinou jen slabé. Z počátku byly tekuté, ale brzy ráno 10. 11. napadly 2 cm sněhu. Poté je déšť opět
rozpustil. 12. 11. slabě nasněžilo. Od 28. 11. se výrazně ochladilo a i denní teploty zůstávaly pod nulou, minima klesla pod -5°C.
V noci z 30. 11. na 1. 12. napadlo 9 cm sněhu. Měsíc hodnotíme
teplotně i srážkově jako normální.

Počasí v prosinci

Sníh na zemi vydržel jen do 2. prosince, protože se do něj opřelo sluníčko a navíc mrholilo. Takže začátek zimy to nebyl. Až do 18. 12.
byla střídavá oblačnost, ale převažovalo skoro nebo úplně zataženo,
některé dny však byly jen s malou oblačností. Denní teploty vystupovaly většinou několik stupňů nad nulu, noční klesaly několik stupňů pod nulu. Bylo však i několik dnů ledových, kdy ani denní maximum nad nulu nevystoupilo. V noci z 18. na 19. 12. napadlo 6 cm
sněhu, který k Vánocům postupně ubýval. Na Štědrý den jej ještě
3 cm zbývaly. Od 19. 12. také přišlo mrazivé, zamračené a mlhavé
počasí, za kterého se začala tvořit námraza. Ta spolu se zbytky sněhu
navodila přece jen vánoční atmosféru. Takže s přimhouřenýma očima můžeme říci, že letošní Vánoce byly po delší době bílé. Od 24.
12. se začalo oteplovat, námraza, která měla sílu kolem 5 cm, opadla
a začalo mrholit a pršet. Nejteplejší byl 26. prosinec, kdy maximum
vystoupilo na +7°C. Klasické vánoční oteplení. Od 28. 12. se začalo opět ochlazovat, oblačnost se protrhávala a občas slabě zasněžilo. Poslední dny roku byly krásně slunečné a jen slabý vítr. Dny jako
TL 1-2/2017

dělané na procházky. Noční teploty klesaly na -8°C, denní maxima
stoupala až na +4°C a sněhová pokrývka byla jen slabá. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově v mezích dlouhodobého normálu.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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Kulturní kalendář
Akce

27. 1. 20.00
sokolovna
Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko
K tanci a poslechu hraje Marathon Live
Band. Předtančení Rock and Roll club Elvis
Jihlava. Slavnostní zahájení ve 20.30 hodin.
Nekuřácký ples. Bohatá tombola zajištěna.
3. 2.
20.00
KD v Krahulčí
Horácký bál Podjavořičanu
12. 2. 14.30
sokolovna
Dětský karneval TJ Sokol Telč
25. 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.

Koncert

26. 1. 19.00
sál ZUŠ
Koncert Jiřího Bárty (violoncello) a Terezie Fialové (klavír)

Výstavy

1. – 31. 3.
vstupní síň radnice
Sudý svět, Tajemství
Výstava fotografií třebíčské básnířky a fotografky Mirky Hedbávné
Na vernisáži výstavy ve středu 1. 3. v 16.00
hod. zazpívá jazzová zpěvačka Jana Koubková v doprovodu Ondřeje Kabrny
2. – 31. 3.
MG Hasičský dům
Česká republika - Památky UNESCO
Výstava velkoformátových fotografií
UNESCO
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 2. 3. v 16.00
hod. s vystoupením ZUŠ Telč

Přednášky

9. 2.
17.00
knihovna
Městská knihovna Telč zve na přednášku Jitřenky Kadrnkové Životní mapy. Čeká Vás podvečer plný informací, inspirací a odpovědí na otázky ohledně chování,
vztahů, komunikace nejen s dětmi… Přednáška je určena rodičům, pedagogům, vychovatelům. Vstup zdarma.
Více na www.mktelc.cz
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15. 2. 18.00
Lannerův dům
Vernisáž výstavy modelů historických
vojenských letadel
V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás
Přednáší Mgr. Pavel Macků

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na únor: Hubnutí
13. – 17. 2.
Video a foto týden
21. 2.		
Přespávačka,
		
zimní radovánky
		
s programem

Klub důchodců

4. 2.
14.00
v budově polikliniky
Cesty za poznáním,
videoprojekce Mgr. Josefa Ambrože
26. 2. 14.00
Masopust v klubu důchodců
s hudbou A. Kožešníkové a Z. Chvátala
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Biblický kroužek
● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický
kroužek ● Více informací v klubu

Panský dvůr v únoru
16. – 18. 2.
Dokumenty ve dvoře
kinosál Panského dvora
Filmové dokumenty z festivalu Jeden svět,
doprovodný program. Po filmu proběhnou
diskuze se zajímavými hosty.
čtvrtek 16. 2.
16.00 Zážitková hra „Svět Heleny“,
lektor Kateřina Kodysová
19.00 Plavba (Norsko)
pátek 17. 2.
19.00 10 miliard – Co máte na talíři?
(Německo)
sobota 18. 2.
10.00 – 18.00
		
19.00		
		

Herecký seminář,
lektor Roman Mikeš
Hiphop-erace
(Nový Zéland)

20. – 24. 2.
8.00 – 16.00
Příměstský tábor Škola kouzel
pro děti od 5 let
Přihlášky a další informace
na info@panskydvurtelc.cz
Více na www.panskydvurtelc.cz

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 každý pátek od 9 do 12 hod.
Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení.

Chovatelé

Do odvolání jsou zrušeny výměnné trhy
drobného zvířectva chovatelů.

Mimořádná prosba. Pomůžete?

Jak kreslili dědečci?
Mimořádnou výstavu připravuje v březnu
Knihovna Univerzitního centra. Její vedoucí Ilona Martinů, společně s Alicí Grünwaldovou, zamýšlí na ní představit školní kresby
studentů telčského gymnázia, které vznikly do roku 1930. Obě se tak obrací na čtenáře Telčských listů s prosbou o zapůjčení
školních výkresů z rodinných archivů. „O jejich nabídku prosím do 20. února. Buď přímo v knihovně, nebo na telefonních číslech
774 886 640, 549 491 143, případně na mailu
ilonamartinu@mail.muni.cz,“ upřesnila žádost I. Martinů.

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 centra MěÚ.
Po skončení miniveletrhu byly ze všech
prodejních paragonů vylosovány tři, jejichž
majitelé si mohou vybrat jednu z následujících publikací:
• Telč Historické centrum
• Telč – Obrázky měšťanského života
na přelomu 19. a 20. století, O. Maška
• Píseň o Telči, Miloš Drdácký
• Průvodce architekturou Telče
• Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavonicko, Telčsko
• Nástěnný kalendář 2017
Čísla šťastných paragonů:
16PH01838 z 5. 12. 2016
16PH01865 z 12. 12. 2016
16PH01878 z 16. 12. 2016
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději
do 28. února na Informačním centru městského úřadu.
TL 1-2/2017

Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace

Sobotní mše sv. v únoru
vždy v 17,00 v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v únoru
7.30
Jména Ježíš
9.00
Jména Ježíš
10.30 Matka Boží

HRADEC KRÁLOVÉ

Evangelické

4. 2. – Noční prohlídka Bílé věže

CHEB

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

JINDŘICHŮV HRADEC

26. 2. – Masopustní průvod masek s doprovodným kulturním programem
centrum města

KUTNÁ HORA

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

Adventisté

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

Církev Slovo života

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

4. 2. - Kaňkovský masopust
Masopustní průvod masek, občerstvení, hudební doprovod.

LITOMYŠL

5. 2. - 3. 9. - Imaginárium v Litomyšli
v Regionálním muzeu
Živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní
dekorace.

TELČ

25. 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

23. 2.
Divadlo J. K. Tyla – „Hudba a poezie“ - 5.
abonentní koncert v rámci Zimních abonentních koncertů - Doležalovo kvarteto a Valerie Zawadská
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
TL 1-2/2017

Vítáme nové občánky

Jiří Štorek, Staré Město
Vojtěch Špicl, Štěpnice
Tomáš Cvak, Staré Město
Vanesa Machková, Podolí
Amálie Chalupová, Štěpnice
Justýna Kubecová, Podolí
Monika Bývalcová, Staré Město
Markéta Fexová, Staré Město
Tomáš Petrů, Štěpnice
Viktorie Antoňová, Staré Město

Opustili nás

Bohuslav Rod, Štěpnice
Dana Šánová, Borovná
Pavla Hekrdlová, Štěpnice
Milan Krejčí, Podolí
František Dušek, Podolí
Zdeněk Havlík, Řásná
Zdeněk Janoušek, Vnitřní Město
Miroslav Girgle, Mrákotín
Bohumil Machek, Štěpnice
Jaroslava Borkovcová, Štěpnice
Stanislav Novák, Lhotka
Stanislav Vodička, Podolí
Eva Špiclová, Staré Město
Jan Dohnal, Podolí
Božena Kučerová, Želetava
Lubomír Macků, Staré Město
Jaroslava Hezinová, Krahulčí

85 let
60 let
76 let
69 let
65 let
90 let
59 let
69 let
85 let
77 let
71 let
91 let
49 let
85 let
80 let
70 let
48 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).

POLIČKA

9. 2. - Vysavač
Tylův dům od 19:00 hod.
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one
man show

Společenská rubrika

Poděkování
Děkujeme všem za projevy soustrasti, květinové dary a účast na rozloučení s panem
Milanem Krejčím.
Rodina
Telčské listy 1-2/2017 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. 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

Uzávěrka příštího čísla
16. února 2017

Dobročinný obchod
Sdílení se zavírá
Z mnoha důvodů jsme se rozhodli zavřít
náš dobročinný obchůdek v ulici Na Můstku. Tím jsme ale nezanevřeli na naše příznivce ani dodavatele. Děkujeme všem,
kteří u nás nakupovali a tím podporovali naši činnost. Budeme nadále pokračovat ve stánkovém prodeji na akcích v Telči
na náměstí. Díky našim skvělým dobrovolníkům je provoz stánku nízkonákladový.
Stále hledáme nové dobrovolníky, kteří by
měli zájem nám v této činnosti pomáhat.
Hledáme také nové možnosti, jak zboží
nabízet. Krásné dary dobrovolníků, knihy
nejen s tematikou nemocí ap., a nově i pomůcky pro sebeobsluhu, můžete zakoupit
v naší poradně na poliklinice. Otevřeno
máme v pondělí 8 - 11:30 a 12 - 16 hodin
a ve středu 12 - 16 hodin.
Jana Bělíková, Sdílení. Redakčně kráceno.
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PF 2017. V závěru starého roku a na počátku toho nového obdržela redakce mnoho přání. Jak za ně poděkovat? Těžký úkol. Nakonec jsme se rozhodli pro otištění přání od našich nejmladších čtenářů. A popřát stejně jako Filip a Barborka Doležalovi: Ať máte každý den důvod k úsměvu.

MfD SI „POSVÍTILA“ NA SENÁT.
Ve čtvrtek 5. ledna se deník MfD a jeho
internetová verze iDnes podíval z mnoha úhlů na práci členů horní komory Parlamentu, senátorů. Sken jedné statistiky
potvrzuje obecně známou zodpovědnost
a pracovitost „našeho“ senátora Miloše
Vystrčila.

19. Tolikátý byl 31. 12. 2016 silvestrovský
výstup na Javořici. Foto: Radka Jeníčková Vítů

TO TU JEŠTĚ NEBYLO. Více o zajímavé akci počáteckých horolezců propagující turistiku i Javořici v příštích TL.
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BUDE MASOPUST. V sobotu 25. února.

Foto: Ilona Jeníčková
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