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Jak nejlépe představit mikroregion, který má 49 obcí? Zvolili jsme upravenou jeho letošní 
novoročenku, na kterou se Petře Šalandové podařilo dostat všechny starostky a starosty 
člonských obcí.       
Přesně před 10 roky, 16. února 2000, podepsalo v Krahulčí 35 starostů zakládací 
dokumenty Mikroregionu Telčsko. Dnes tvoří mikroregion 49 obcí, ve kterých žije 
asi 15 tisíc obyvatel. Členy mikroregionu jsou nejen téměř všechny obce ze správ-
ního obvodu Telče, ale také Hodice, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Růžená a Třeštice a 
dokonce Červený Hrádek ze sousedního Jihočeského kraje. U příležitosti kulatého 
výročí jednoho z největších seskupení obcí na Vysočině položily Telčské listy třem 
nejpovolanějším, Miloši Vystrčilovi, Romanu Fabešovi a Evě Skálové, následující 
otázky:
Miloš Vystrčil, „otec zakladatel“ mikroregionu a jeho první předseda
Co bylo na založení mikroregionu nejtěžší?
Takto jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Založení mikroregionu mi totiž připadalo úplně 
přirozené. V té době jsem jako starosta Telče často diskutoval o záměrech a možnos-
tech Telče s historie znalými muži - tehdejším tajemníkem Oldřichem Zadražilem a 
mým tatínkem.                                                                                Pokračování na str. 4

Novoroční překvapení:

Starosta vyplnil 
Dotazník TL

Finance, hospodaření města, plány do 
příštího roku, to jsou témata, která v no-
voročních rozhovorech se starostou města 
Romanem Fabešem pravidelně převažují. 
Na přelomu roků, jejichž hlavním znakem 
je celosvětová hospodářská krize, by tomu 
teprve nemělo být jinak. Protože se zmíně-
ným otázkám starosta v Telčských listech 
pravidelně věnuje, rozhodli jsme se udělat 
výjimku. Předkládáme vám „Dotazník“, 
který Roman Fabeš vyplnil pro čtenáře 
TL.
Doufáme, že díky stručným odpovědím 
vám některá jeho sdělení více utkví v pa-
měti a že se také dostane na více témat.
S jakým rozpočtem bude město v letoš-
ním roce hospodařit?
113 miliónů korun.
Příjmy loňského rozpočtu měly být 121 
mil. Kč. Kolik korun v něm nakonec 
chybělo?
Vzhledem k propadu daňových příjmů 
téměř 10 mil. Kč.
Jak jste to vyřešili?
Podstatnou část, 7 mil. Kč, jsme pokry-
li z rezervy, kterou jsme si prozíravě v 
rozpočtu ponechali. Pro zbytek jsme při-
stoupili k nepopulárním škrtům v někte-
rých kapitolách.  

                               Pokračování na str. 2
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Konzultační den 
rady města
středa 17. února

 15.00 - 17.00 hod.
doporučujeme se předem

 objednat v sekretariátu MěÚ

Z jednání rady města
77. schůze - 18. listopadu
- RM schválila vnitřní směrnici k obsluze 
operačního střediska Městského kame-
rového dohlížecího systému. 
- RM schválila ZŠ Masarykova čerpání z 
investičního fondu na nákup kombino-
vaného nerezového ohřívače vody.
- RM schválila podání žádosti o dotaci do 
programu Zelená úsporám na  výměnu 
oken v bytovém domě č.p. 246, ve Špitál-
ní ulici.
78. schůze - 2. prosince
- RM schválila bezúplatné užití znaku 
města Telče na tiskových materiálech na 
konferenci Forensica 2010 pořádanou 
Československou společností pro forenz-
ní genetiku.
- RM schválila uzavření smlouvy o umís-
tění a provozování kontejnerů se společ-
ností ELEKTROWIN, a.s.
- RM schválila Domovu pro seniory Telč 
posílení zdrojů na krytí oprav a údržby 
majetku ve výši 65 tis. Kč.
79. schůze - 16. prosince
- RM schválila ceny za svoz a likvidaci 
TKO pro podnikatelské subjekty a ostat-
ní organizace s platností od 1. 1. 2010.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
- poskytnutí úvěru na financování pro-
jektu „Rekonstrukce a dostavba areálu 
ZŠ Hradecká“, složení komise pro oteví-
rání a hodnocení nabídek a dodavatele, 
kteří budou vyzváni k podání nabídky.
80. schůze - 6. ledna
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
- Telč, alej Lipky – ošetření stromů, slože-
ní komise pro otevírání a hodnocení na-
bídek a dodavatele, kteří budou vyzváni k 
předložení nabídky.
- RM schválila podání žádosti o dotaci na 
zpracování návrhu územního plánu měs-
ta Telče a na projekt „Obnova parku na 
náměstí Bratří Čapků“.

20. zasedání zastupitelstva města

Rozpočet města: 113 mil. Kč
Ve středu 16. prosince se zastupite-

lé sešli ke svému 20. zasedání v tomto 
volebním období. Místem jednání byla 
opět zasedací místnost v nově postavené 
přístavbě Základní školy v Masarykově 
ulici. Zasedání se zúčastnilo 17 členů. 
Omluveni byli Václav Hercik, Jan Barto-
šek, Bohumil Norek a Miloš Vystrčil.

Nejdůležitějším bodem, který byl pro-
jednáván po obvyklých procedurálních 
bodech programu, byl návrh rozpočtu 
na rok 2010. Při sestavování návrhu roz-
počtu bylo nutno vzít v úvahu několik 
faktorů. Byl to pokles daňových příjmů, 
ke kterému došlo v důsledku celosvětové 
hospodářské krize, a nutnost realizovat 
investiční akce podpořené ze strukturál-
ních fondů Evropské unie. Bylo potřeba 
nalézt ve výdajové části rozpočtu úspory 
ve výši, aby byl rozpočet sestaven jako 
vyrovnaný a zároveň aby byla vytvořena 
rezerva na pokrytí neočekávaných výda-
jů. Všechny tyto požadavky byly splně-
ny a zastupitelstvem města byl schválen 
rozpočet s příjmy a výdaji ve výši cca 

113 mil. Kč. Tím, že byl přijat rozpočet 
na rok 2010 do konce roku 2009, nebylo 
nutné schvalovat pravidla rozpočtového 
provizoria, jak tomu bylo v minulých 
letech.

I následující projednávaný bod souvi-
sel s rozpočtovou oblastí, neboť se jed-
nalo o schválení rozpočtového výhledu 
města na období 2010 - 2018. Přijetí 
rozpočtového výhledu ukládá obcím 
zákon o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů. 

Dalšími body programu bylo schvále-
ní bezúplatného převodu pozemků od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Jednalo se o pozemek pod 
komunikací v Komenského ulici, poze-
mek na sídlišti Radkovská a pozemek 
pod komunikací ve Studnicích. 

Oficiální zápis ze zasedání zastupitel-
stva města je zveřejněn na úřední des-
ce v podloubí radnice, internetových 
stránkách města a je k nahlédnutí i na 
městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Mírně nás přibylo
Na konci právě uplynulého roku měla 
Telč 5725 obyvatel, kteří jsou zde přihlá-
šeni k trvalému pobytu. Je to o pět více 
než v roce 2008. V jediné místní části, ve 
Studnicích, pak žije 76 obyvatel. S klad-
ným rozdílem skončil rok i mezi naroze-
nými a zemřelými. Narodilo se 56 dětí a 
zemřelo 53 obyvatel Telče.
Podle stavební aktivity ve městě by měl 
být výsledek demografické statistiky ale
daleko lepší. V loňském roce bylo v Telči 
totiž postaveno 45 nových bytů! Ty vznik-
ly v nových rodinných domech (10) tak 
v bytových domech. Příčinu zmíněného 
stavu musíme hledat nejen v nedostatku 
pracovních příležitostí v regionu, ale také 
ve stále rostoucí oblibě Telče jako místa 
„druhého“ bydlení pro obyvatele velkých 
měst, nebo ve využívání bytů k proná-
jmům v turistické sezóně.                     /z/

Pro koho byl šťastný 
knižní miniveletrh?
Jak jsme informovali v prosincovém čísle 
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci minive-
letrhu publikací o Telči některou knihu, 
mají naději na pěkný dárek z informač-
ního střediska MěÚ.
Po skončení miniveletrhu byly ze všech 
prodejních paragonů vylosovány tři, je-
jichž majitelé si mohou vybrat jednu z 
následujících publikací:
Vlastivěda moravská –Dačicko , Slavo-
nicko, Telčsko
Telč – paměť domů.              

Čísla šťastných paragonů:
024919, 29HP07272

29HP07250

O výhru je nutné se přihlásit nejpozději 
do 26. února na Informačním středisku 
Městského úřadu, informovala TL Vero-
nika Brožová z IS.

Nevyměníš – nepojedeš!
Již jen 220 pracovních dnů zbývá držitelům řidičských průkazů vydaných 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 na jejich výměnu!
Co je k výměně potřeba: řidičský průkaz, kterému končí platnost, platný doklad 
totožnosti, 1 fotografii 3,5 x 4,5 cm
Kde se ŘP mění: na úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého poby-
tu držitele ŘP,  v Telči na odboru dopravy MěÚ, pracoviště Na Sádkách
Výměna ŘP je zdarma!

Více na www.vymentesiridicak.cz
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Dokončení ze str. 1

Starosta vyplnil Dotazník TL
Co jste třeba „škrtli“?
Ono v rozpočtu nebylo moc na výběr. 
Dotklo se to částečně škol, Služeb, od-
borů rozvoje a kultury, ale třeba i mzdo-
vých prostředků úřadu.
Připomeňte, co se v loňském roce v Tel-
či podařilo.
Úzká, Krátká a Mlýnská ulice mají nové 
povrchy a inženýrské sítě, všechna měst-
ská parkoviště prošla zásadní rekon-
strukcí, přibylo nové Na Korábě, přes 
Staroměstský rybník vede kanalizační 
sběrač, MŠ Komenského je zateplena a 
má nové vytápění, základní školy nové 
vybavení, vzniklo několik dětských hřišť, 

Velvyslankyně Kanady v České republice Valerie Raymond se v sobotu 16. ledna podepi-
suje do pamětní knihy města na závěr neformální návštěvy Telče. Na snímku Pavly Bar-
tůňkové se starostou Romanem Fabešem a předsedou Spolku přátel Kanady Stanislavem 
Dvořákem.
rekonstrukcí prošly cesty Na Dlážkách a 
Oslednicích…
Kolik to stálo?
Více než 100 mil. Kč.
To je hodně. Rozdělte je, prosím, na 
městské peníze, státní peníze a evrop-
ské peníze.
Zhruba 25 mil. město, 25 milionů dotace 
státu nebo kraje a 50 milionů fondy EU.
Událost uplynulého roku? 
Jednoznačně Dolnorakouská zemská 
výstava. Téměř 100 tis. návštěvníků v 
telčských expozicích. Jsme snad jediné 
turistické město v republice, které neza-
znamenalo pokles návštěvnosti.
Co se vloni nepovedlo?
Neuspěli jsme s projektem zimního stadi-
onu, kvůli ekonomické krizi se nezačalo 
s revitalizací Panského dvora a měli jsme 

velké problémy s financováním provozu
domova důchodců. Co nejsme schopni 
ovlivnit, ale je to pro Telč velký problém, 
je ukončení výroby v TERCO Telč a ná-
růst nezaměstnanosti nad 12 %.
Rok 2010?
Zahajujeme dostavbu ZŠ Hradecká 
za 130 mil. Kč, vznikne zde mj. i nová 
sportovní hala, v I. pololetí dokončíme 
dopravní terminál – spojení nového au-
tobusového nádraží s vlakovým, které 
prochází zásadní modernizací za 40 mil. 
Kč, na podzim bude za 15 mil. Kč hotova 
nová podoba nám. Bratří Čapků a Neru-
dovy ulice s  dětským hřištěm.

Zimní stadion a letošní rok?
Díky společnému úsilí mnoha subjektů 
se stadion rozjel na tuto sezónu. Podaři-
lo se pár oprav, které zlepšily provoz. Ale 
i tak je to jen na určitou dobu. Provoz 
jistě udržíme i v letošním roce, ale prio-
ritou je výstavba nového.
Je vůbec naděje na nový?
Naděje je vždy, pokud se o ni bojuje. A 
my ten boj určitě nevzdáme. Uvidíme, 
zda bude letos vypsán vhodný dotační 
titul. Máme projekt i stavební povolení, 
zbývá tedy „jen“ sehnat 140 milionů.
Na co se v letošním roce těšíte?
Jsem moc zvědavý, jak bude v konečné 
podobě vypadat nový autobusák. Nelze 
se netěšit na Prázdniny v Telči. Ale těším 
se i na přenosy z olympiády či mistrov-
ství světa v kopané.

Máte z něčeho strach?
Ze všeho, co nedokážu ovlivnit. A to je 
ekonomika a daňové příjmy. Od toho se 
bude odvíjet úspěch či neúspěch letošní-
ho roku pro město.
Zdá se, že „tahákem“ letošní turistické 
sezóny bude výstava hraček na zámku. 
Byl jste se již na ni podívat?
Na výstavě jsem byl při jejím otevření a 
byl to návrat do dětství. Je opravdu krás-
ná, běžte se na ni, bez ohledu na věk, ur-
čitě podívat.
Se kterou vystavenou hračkou jste si 
jako dítě hrál?
Traktůrky, hliněné figurky zvířat, staveb-
nice Merkur – kdyby tak šlo se tam ne-
chat večer zavřít a pohrát si.
Jak dopadne Slovensko na mistrovství 
světa v kopané?
Máme partnerské město Šaľa a  vždycky 
se hecujeme, kdo je ve sportu lepší. Po 
zápasech Česko – Slovensko pak přes 
hranice létají „blahopřejné SMS“. Slo-
vákům bych přál postup ze skupiny, ale 
budou to mít těžké.
A jak dopadnou telčští fotbalisté v 
krajské soutěži?
Po radosti z návratu z okresní soutěže 
přišlo rychlé vystřízlivění. Ale věřím, že 
mladý tým zlepší obranu, začne dávat 
góly a v soutěži se udrží.
Na podzim budou komunální volby. 
Objevíte se na kandidátní listině?
Předpokládám, že ano. Myslím, že by ne-
bylo fér odejít od rozdělaných projektů. 
A pokud dostanu důvěru, rád bych se po-
dílel na jejich zdárném dokončení.     /z/

O Katalog ubytovatelů 
je zájem
Na jiném místě informujeme o letošní 
aktualizaci Katalogu ubytovatelů, který 
již řadu let každoročně vydává IS telčské 
radnice. V sezóně pak slouží těm, kteří 
hledají ve městě a okolí ubytování, k ori-
entaci v množství nabídek, které v této 
oblasti Telč a region poskytuje.
„V loňském katalogu si turisté mohli vybí-
rat ze 70 možností. Jen v Telči to bylo de-
vět hotelů, 27 ubytování v soukromí a dvě 
ubytovny. Na katalogu oceňují jak jeho 
přehlednost, tak také fakt, že získají infor-
mace o cenových relacích v jednotlivých 
zařízeních. Právě to je pro řadu z nich 
důležitý údaj,“ uvedla pro TL Veronika 
Brožová z IS, která katalog připravuje. „V 
poslední době zaznamenáváme zvýšený 
zájem o uvedení v katalogu nejen od uby-
tovatelů z okolních obcí, ale také z Dačic a 
z přilehlé části Jindřichohradecka,“ dodala 
Veronika Brožová.      /z/
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Sdělení bylo jasné. To, co platilo dříve, 
platí i dnes. Pokud chtějí samosprávy na 
Telčsku něčeho dosáhnout, je potřeba, aby 
držely pohromadě. Nestačilo „hrát si na 
vlastním písečku“, bylo nutné se podívat i za 
hranice města a domluvit se na spolupráci.

Začali jsme tedy postupně jednat se sou-
sedními obcemi a vysvětlovat si společné 
šance a možnosti, které se sdružením obcí 
nabízejí. Navíc  tady již byl dobrý příklad 
Rozvojového sdružení „Zdeňkov“ obcí 
Mrákotín, Lhotka, Kostelní Myslová, Olší 
a Mysletice, které v té době již fungovalo.

Všechna „zakladatelská“ jednání jsme 
završili dnes již památným prvním společ-
ným setkáním v kulturním domě v Kra-
hulčí, kde jsme podepsali zakládací listiny 
Mikroregionu Telčsko. Na tomto místě 
chci všem svým tehdejším kolegyním a 
kolegům, starostkám a starostům znovu 
vyslovit velké uznání a poděkovat za to, 
že byli v naprosté většině vstřícní, aktivní 
a ochotní, že nebrali záměr založit mikro-
region jako snahu o posílení pozice Telče, 
ale jako prostředek ke zvýšení vlivu, šan-
cí a potenciálu celého Telčska. Dnes je již 
jasné, že se to všem vyplatilo a vyplácí, ale 
na začátku to vše zdaleka tak jasné nebylo. 
Bylo třeba si vzájemně věřit a mít odvahu. 
Naštěstí jsme to dokázali. 
Jak s odstupem času hodnotíte založení 
tak velkého svazku obcí?
Jednoznačně pozitivně. Mikroregion Telč-
sko je dnes respektovaným a uznávaným 
sdružením, kam se mnozí jezdí učit. Pokud 
se podíváte například na krajské přehledy 
čerpání různých dotací, patří dnes Telčsko 
k nejúspěšnějším mikroregionům. V tomto 
ohledu jsem velmi rád, že se mikroregion 
rozvíjel a rozvíjí i v dalších volebních ob-
dobích, že se nepolitikaří, ale pracuje.
Velmi si přeji, aby tomu tak bylo i nadále, 
a pokud budu mít možnost, vždy se rád 
budu na jeho práci podílet. Snad každý to-
tiž rád podporuje nebo napomáhá věcem, 
které mají smysl.
Roman Fabeš, současný předse-
da mikroregionu
Plány mikroregionu pro nejbližší ob-
dobí?
Není žádným tajemstvím, že neustále sílí 
tlak, aby se malé obce slučovaly do větších 
celků. Hlavním důvodem je ekonomické 
i úřednické hledisko. Otázkou ale je, zda 
tyto důvody vyváží ztrátu identity obce. 

Dokončení ze str. 1

Mikroregionu Telčsko je 10 roků
Já si myslím, že ne. A zde spatřuji hlavní 
úkol Mikroregionu Telčsko do budoucna. 
A starostům to neustále zdůrazňuji: „Po-
můžeme vám s administrativou, ale o ži-
votě a rozvoji v obci si rozhodujte sami!“ 
Jsme jedním z mála mikroregionů, který 
má profesionální kancelář. A hlavně díky 
jejím pracovnicím - Evě Skálové, Evě Po-
žárové a Petře Šalandové jsme schopni 
poskytovat členským obcím řadu služeb. 
Pomůžeme při shánění dotací, s ekonomi-
kou obcí, přípravou kulturních akcí… Vět-
šina starostů členských obcí vykonává tuto 

funkci při svém zaměstnání a nemá v obci 
zázemí úředníků. A právě kancelář mikro-
regionu ve spolupráci s Městským úřadem 
Telč toto zázemí zčásti nahrazuje. A že to 
funguje, je snad vidět na řadě společných 
projektů a rozvoji obcí mikroregionu.
Eva Skálová, vedoucí manažerka 
Kanceláře mikroregionu
Můžete stručně uvést hlavní projekty, 
které se mikroregionu podařily uvést v 
život?
Těch projektů je celá řada z nejrůznějších 
oblastí. Jednou z hlavních je podpora ces-
tovního ruchu a propagace regionu. Mohu 

kterou dnes provozuje občanské sdružení 
SOMTNET ve 40 obcích.
Mikroregion se podílí i na přípravě pro-
jektů jednotlivých obcí. Za 10 let se tak již 
podařilo získat 88 milionů Kč na téměř 
200 projektů.
Je tu však i činnost, která se nedá počítat 
v penězích, a to je hlavně podpora malých 
obcí, navázání spolupráce mezi nimi a vzá-
jemná výměna zkušeností.

třeba uvést vybudování sítě téměř 200 km 
cyklotras, na kterou následně navázala síť 
180 km hippotras a 30 km lyžařských tras. 
Pro jejich údržbu mikroregion zakoupil 
skútr, který v těchto dnech můžete potkat 
v terénu.
Mikroregion spolupracuje i na přípra-
vě přeměny bývalého školního statku na 
společenské, kulturní a sportovní centrum 
Panský dvůr a v loňském roce na koordi-
naci doprovodných akcí Dolnorakouské 
zemské výstavy.
Dalším známým projektem je zakoupení 
kotlů na biomasu do 34 obcí a třeba poří-
zení dětských koutků do 20 obcí.
Mikroregion stál i u zrodu bezdrátové sítě, 

Tou, v současné době zřejmě nejviditelnější aktivitou mikroregionu je udržování bě-
žeckých lyžařských tras sněžným skútrem. Mikroregion ho zakoupil z dotace EU již v 
roce 2007. Díky skvělým sněhovým podmínkám se skútr může předvést v plné parádě 
až letos. „Projíždíme trasy Telč, Lipky - sv. Karel – Vanov - Řásná, Řásná – Lhotka – Va-
nov a Lhotka – Mrákotín, celkem asi 30 km,“ uvedla pro TL Eva Skálová z Kanceláře 
mikroregionu a dodala, „projíždění stop se mezi lyžaři setkává s velmi kladným ohla-
sem.“                                                                                                Foto: Zdeněk Adamec

Mapa lyžařských tras na
www.telcsko.cz

Lyžařská stopa mikroregionu
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Slovo hejtmana

Vysočina a Regiontour
Už víckrát jsem ve svých článcích připomínal, čím vším oplý-

vá naše krásná Vysočina a kolik šikovných schopných lidí v ní 
žije a pracuje. V půli ledna jsem se o tom znovu přesvědčil na 
tradičním mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně. Města a instituce z našeho kraje zde představila nejen 
širokou paletu přírodních krás a památek, ale taky zajímavých 
konkrétních akcí, jimiž v tomto roce obohatí kulturně-spole-
čenský ruch ve všech koutech Vysočiny.

Opět se můžeme těšit na tradiční akce, jako jsou jemnický 
Barchan, humpolecká Zlatá podkova, třebíčské festivaly ko-
morních divadel nebo židovské kultury, pelhřimovský festival 
rekordů nebo hasičských dechovek, telčské Prázdniny, žďárské 
Modré dny nebo Bystřické léto. Doprovodný program na stán-
ku Vysočiny zahrnoval také pozvání veřejnosti na letošní vel-
kolepé oslavy životních jubileí slavného regionálního rodáka 
a světoznámého hudebního skladatele Gustava Mahlera. Kraj 
Vysočina spolupracuje s městem Jihlava na přípravě kompono-
vaného dlouhodobého programu koncertů, výstav a setkávání 
příznivců hudby tohoto génia nejen v Jihlavě, ale například i v 
jeho rodných Kalištích u Humpolce.

Využili jsme veletrh také pro veřejnou premiéru našeho nového 
prezentačního filmu. Šestnáct minut dlouhý propagační dokument
pro kraj Vysočina natočil a režíroval Robert Sedláček a myslím, že 
se zhostil tohoto úkolu výtečně. Film zachycuje v nutné zkratce 
kouzlo Vysočiny, především atmosféru našeho kraje, a může být 
opravdovým lákadlem k návštěvě našeho regionu.

Vysočina uspěla i v doprovodných programech veletrhu. V 
soutěži o nejlepší produkt cestovního ruchu s akcentem na pro-
pagaci regionů obdrželo Město Telč od Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR jedno z nejvyšších ocenění - Grand prix – speciální 
cenu za nejlepší jednotnou kampaň. V dalších soutěžích soupeřili 
mladí adepti práce v cestovním ruchu ve znalostech o svém regi-
onu a schopnosti jej prezentovat. Potěšilo mě, že titul „Královna 
regionů České republiky“ získala sympatická Lucka Zahálková z 
Horních Dubenek, studentka Školy ekonomiky a cestovního ru-
chu v Jihlavě.

Letošní expozice Vysočiny na Regiontour se mi líbila i proto, 
že byla řešena jako otevřený prostor, do nějž mohli návštěvníci 
při jednotlivých prezentacích vstoupit a zažít přímý kontakt s 
účinkujícími. Nebo jen posedět u občerstvení při přátelské be-
sedě. Po obvodu byl tento prostor obklopen stánky jednotlivých 
měst s bohatou nabídkou propagačních materiálů. Znovu jsem 
se přesvědčil, že opravdu máme co nabídnout a i znalci naše-
ho kraje mají pořád co objevovat. Znáte například krásu okolí 
Vírské přehrady na Bystřicku? Nebo stále kouzelného Posázaví? 
Vychutnali jste si místní pivo v Dalešicích ve starém pivovaru, 
kde se natáčely filmové Postřižiny? Jeli jste už lodí po tamní pře-
hradě? Tak mne napadlo – nadcházející rok ještě zřejmě z eko-
nomického hlediska stále nebude snadný. Tak co se věnovat mís-
to drahých zahraničních dovolených objevování zapomenutých 
půvabných koutů Vysočiny?

                                                   Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny                              

Vzpomínáme na 20. století

   Folklorní soubor Podjavořičan Telč

XXVI. Horácký bál
Pátek 5. února 2010 ve 20 hodin v Kulturním domě v Krahulčí

Hudba: Kalíšci, cimbálová muzika Rathan, Podjavořičan, předtančení a půlnoční vystoupení
Předprodej: IS MěÚ Telč, svoz zdarma v 19,15 a 19,45 hod. Pod Kaštany – sokolovna – ZŠ Hradecká

   Hmotné památky židovské kultury
Přednáška Boženy Kadeřávkové v rámci přednáškového 

cyklu telčského pracoviště NPÚ.
Středa 17. února v 18 hodin na radnici.

Vyhlášený hostinec U Dobré hvězdy, později U Zlaté hvězdy, 
byl v domě čp. 24 v Palackého ulici téměř od nepaměti. Možná 
to bylo shodou náhod, že část přízemí domu si pravidelně pro-
najímali zdejší holiči. Na začátku 20. století zde třeba působil 
pan Leopold Dolník (uprostřed). Byl, jak oznamuje nápis na 
dveřích, nejen holič, ale také kadeřník a vlásenkář. Samozřejmě, 
jak bylo tehdy zvykem, také prodával toaletní potřeby. Na vý-
věsním štítu se pan Dolník hlásí ke svému předchůdci, Václavu 
Kadlasovi, osobnosti telčských ochotníků ve druhé polovině 19. 
století. Ten zde založil holičskou živnost v roce 1869. A tak jen 
připomenu, že mezi roky 1950 až 1990 si do holičství a kadeř-
nictví v tomto domě chodila nechat upravovat vlasy celá Telč. 
Zmíněných čtyřicet roků zde sídlili „znárodnění“ holiči a kadeř-
nice z celého města.

Za poskytnutí snímku děkujeme Ing.  arch. Evě Hlavsové
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Tříkrálová sbírka 2010
Letošní, již desátá Tříkrálová sbírka 

(TKS) měla motto: Cestou dobrých skut-
ků. V Telči koledovalo 17 skupinek „Tří 
králů“. K jejich vytvoření pomohly ško-
ly, Dětský domov a hlavně okolní obce 
– Studnice, Žatec, Zvolenovice a Krahul-
čí, odkud přišly koledovat děti, když ve 
městě nebyl o roli koledníků zájem. Díky 
této pomoci se do pokladniček v Telči 
vybralo 63 538 Kč. Děkujeme všem za 
štědrost a pomoc. Jak do celkové částky 
153 125 Kč přispěly okolní obce najdete 
v následující tabulce. O využití vybrané 
částky bude informovat Oblastní charita 
v Jihlavě v příštích číslech TL. Na Haiti, 
do míst postižených zemětřesením, Die-
cézní charita Brno poslala 500 000,- Kč. 
Na rozdělení pomoci na místě dohlíží 
pracovníci Charity Česká republika.                      

Jaroslav Kadlec

Mrákotín                        14 824,00
Sedlejov                                          8 264,00
Řásná                                          5 735,00
Mysliboř                                         5 078,00
Nevcehle                          4 885,00
Černíč                                          4 743,00
Radkov                                          4 667,00
Urbanov                                         4 633,00
Studnice                                          3 110,00
Žatec                                          3 057,00
Zadní Vydří                          2 950,00
Ořechov                                          2 785,00
Mysletice                          2 532,00
Lhotka                                          2 422,00
Dobrá Voda                          2 320,00
Řídelov                                          2 191,00
Olší                                          2 120,00
Krahulčí                                         1 900,00
Doupě                                          1 857,00
Volevčice                          1 755,00
Myslůvka                          1 350,00
Slaviboř                                          1 300,00
Borovná                                          1 200,00
Stranná                                          1 174,00
Dyjice                                          1 170,00
Strachoňovice                             965,00
Dyjička + Rozsíčky             600,00
Telč                                        63 538,00
Celkem                                      153 125,00

   Propagace ubytování v IS MěÚ Telč
Informační středisko Městského úřadu Telč aktualizuje pro nadcházející turis-

tickou sezónu katalog ubytovacích možností v Telči a okolí. Katalog bude stejně 
jako v minulých sezónách využíván zájemci o ubytování v našem městě a jeho 
okolí.

Za zveřejnění údajů o ubytovacím zařízení bude vybírán poplatek ve výši 400 
Kč od soukromých ubytovatelů a 800 Kč od provozovatelů hotelů. Tento poplatek 
bude použit k úhradě nákladů spojených s vytištěním a distribucí propagačních 
letáků, které mají turisté k dispozici v Informačním středisku a jsou nabízeny při 
prezentaci města Telče na veletrzích u nás i v zahraničí.

Zájemci o propagaci ubytování nás mohou kontaktovat na adrese:
Informační středisko MěÚ, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč,

tel. 567 112 407, veronika.brozova@telc-etc.cz, 
nejpozději do 26. 2. 2010.

   
Mateřská škola Telč připravuje

zápis dětí pro školní rok 2010 –2011 
ve středu 7. dubna odpoledne v budově v Komenského ulici.

Více v příštích TL.

Telč se úspěšně prezentuje na turistických 
veletrzích

V polovině ledna se, jako každoroč-
ně, město Telč prezentovalo na veletrhu 
GO a Regiontour v Brně, jehož hlavním 
tématem byla kulturní turistika a tech-
nické památky. Úvodní den veletrhu byl 
zakončen vyhlášením výsledků soutěže 
Grand Prix Regiontour aneb Náš kraj o 
nejlepší turistický produkt.

Zvláštní cenu v kategorii Nejlepší jed-
notná mediální kampaň získal projekt S 
Bílou paní po Telči a okolí.

Cenu z rukou ministra pro místní roz-
voj Rostislava Vondrušky převzaly Hana 

Ocenění města za projekt S Bílou paní po Telči a okolí Ministerstvem pro místní rozvoj si 
prohlíží představitelé kraje Vysočina a Telče.                                      Foto: Martin Čermák

Müllerová, místostarostka města a Věra 
Peichlová, vedoucí odboru kultury Měst-
ského úřadu Telč.

Současně 1. cenu v soutěži Grand Prix 
získalo České dědictví UNESCO, jehož je 
město Telč členem.

Telč se bude dále prezentovat na ve-
letrhu Holiday v Praze, ale i v zahraničí 
(Stuttgart, Hamburk, Utrecht aj.) pro-
střednictvím propagačních materiá-
lů a České centrály cestovního ruchu 
CzechTourismu.

                                                               ok

Po uzávěrce

Pomoc Haiti
Na pomoc zemětřesením postižené-
mu Haiti se 24. ledna vybralo  při  
nedělních bohoslužbách v  římsko-
katolických farnostech v Telči, Rad-
kově a Mrákotíně  47 248 Kč! Z toho 
v samotné Telči pak 36 809 Kč.
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V roce 2008 uzavřelo sňatek na telčské 
matrice rekordních 177 párů. Vloni o 22 
méně, 155. I tak je toto číslo srovnatelné 
s počty svateb v daleko větších okresních 
městech na Vysočině.

„Některé údaje se ve svatební statistice 
překvapivě opakují,“ uvedla pro TL ma-
trikářka Renata Koníčková a dodala, „i 
vloni jsme měli ženicha, který si svatbu 
zopakoval po čtvrté, šest oddaných mělo 
slovenskou státní příslušnost a nejstarším 
ženichem byl 75letý muž.“

Místy, kde se odehrálo nejvíce svateb, 
byl státní zámek (58), obřadní síň na rad-
nici (39) a hrad Roštejn (36).

Někteří snoubenci si zvolili pro sňa-
tek netradiční prostředí. „Oddávalo se 
v konviktu sv. Andělů (Vzdělávací cen-
trum MŠMT), na věži sv. Ducha, v ho-
telu U Hraběnky a poprvé i v restauraci 
Na Žabinci,“ vypočítala Renata Koníč-
ková.

V případě 15 církevních sňatků byl 
nejčastějším místem svatebního obřadu 
farní kostel sv. Jakuba (6) a těsně za ním 
kostel sv. Jana Nepomuckého (5).

Matrika: 155 svateb za rok

Svatby 2009. I Na Žabinci

Občanské sdružení SDÍLENÍ nabízí:
sociální poradenství - půjčovnu zdravotnických pomůcek - terénní odlehčovací službu 

- dobrovolnický program
Kontakt: Centrum poraden Masarykova 330 Telč (budova polikliniky)

pondělí 13 – 17 hodin, Marie Gregorová, 777 574 975

Novinka : Terénní odlehčovací služba
Terénní odlehčovací služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a senio-
rům, o které pečuje osoba blízká. Je určena rodinám a pečovatelům v domácím pro-
středí. Jde o krátkodobý pobyt u klienta v době, kdy je rodina v zaměstnání, musí vy-
řídit pochůzku atd. Cílem služby je též umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
hygieně, poskytnutí stravy, společnost a aktivizační program, péči hospicového typu. 
Poskytování terénní odlehčovací služby je zpoplatněné. Ostatní služby jsou zdarma.

Sňatek v Telči uzavřelo 14 cizinců. Ved-
le již zmíněných šesti Slováků také dva z 
Rakouska a po jednom z Ruska, Ukrajiny, 
Anglie, Francie, Švýcarska a USA.

„Nejmladší nevěstě bylo 19 roků, nej-
starší pak 60. Nejmladší ženich byl 20letý, 
rekordmanem mezi ženichy byl pak 75letý 
muž,“ vypočítala pro TL druhá matrikář-
ka Marie Němečková.

108krát byl z páru starší ženich, 15krát 
byli novomanželé stejně staří. Pětina ne-
věst, 32, byla pak starší než ženich. Zda 
budou mít v nové domácnosti „navrch“, 
ale ukáže čas.

Ze 310 loňských novomanželů jich 
mělo trvalé bydliště v Telči pouze 26.

Také vloni si někteří novomanželé 
svatbu  zopakovali. 30 nevěst se vdávalo 
podruhé, tři dokonce potřetí. U mužů to 
bylo podobné. 24 ženichů bylo na vlastní 
svatbě podruhé, 4 potřetí a jeden rekord-
man dokonce počtvrté.

Čísla z telčské matriky dokazují, že fe-
nomén „města šťastných lásek“ stále fun-
guje. Určitě k tomu přispívá i vstřícnost a 
ochota obou matrikářek.                      /z/

Interaktivní výuka na gymnáziu
Od ledna letošního roku se telčské gymnázium zapojilo do evropského projektu 
„Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina“.
Spolu s ním se na projektu aktivně podílí dalších 10 gymnázií.
Na zdejším gymnáziu O. Březiny a SOŠ se do něj v příštích dvou letech aktivně zapojí 
15 učitelů. Na co je projekt zaměřen, odpověděl TL Mgr. Josef Drmota: „Na moderni-
zaci výuky, která by po skončení projektu měla probíhat především pomocí interaktiv-
ních tabulí.“ S termínem „interaktivní tabule“ se starší čtenáři TL zatím příliš často 
nesetkali. Josef Drmota, který je na GOB a SOŠ koordinátorem zmíněného projektu, 
jej přibližuje takto: „Jedná se o speciální projekční plochu, která umožňuje přímé za-
sahování do obsahu promítaného materiálu ze strany vyučujících i žáků pomocí tzv. 
elektronických per.“
V rámci projektu vznikne téměř 2500 výukových hodin z přírodovědných i huma-
nitních oborů. „Zvláštní pozornost pak bude věnována přípravě materiálů pro výuku 
angličtiny, počítačové gramotnosti a ekologické výchovy,“ zdůraznil J. Drmota. Zapoje-
ním do projektu získá telčské gymnázium vybavení speciálních tříd moderní techni-
kou. Více se o projektu můžete dozvědět na www.gymnsostelc.cz               /z/

Archeologické toulky 
Vysočinou

aneb co (ne)odvál čas
Pozoruhodná výstava v Muzeu

Vysočiny v Jihlavě
(Masarykovo nám. 58)
potrvá do 28. února.

Na výstavě jsou také představeny 
nálezy z výzkumu Staroměstského 

rybníka v loňském roce.

Úspěch absolventů
telčského gymnázia 
Velmi významného úspěchu dosáhli 

tři absolventi telčského gymnázia, kte-
ří v současné době studují na pražském 
ČVUT.

Ke konci loňského roku se zde konalo 
finálové kolo Rekrorysovy soutěže, po-
jmenované po významném českém mate-
matikovi 20. století.

Jde o soutěž v aplikované matematice, 
jejíž cílem je prezentace vlastních výsled-
ků, které přesahují rámec běžných osnov 
vyučovaných předmětů a kterých studen-
ti dosáhli sami nebo pod vedením svých 
učitelů v rámci studia na ČVUT. Do fi-
nále postoupilo šest autorů a právě tři z 
nich jsou absolventi telčského gymnázia. 
Vítězem se stal Ondřej Polívka s pra-
cí „Aplikace smíšené hybridní metody 
konečných prvků pro výpočet proudění 
podzemních vod a simulace transportu 
rozpuštěného kontaminantu“. Význam 
podtrhuje i Ondrova návštěva v USA 
právě v souvislosti s touto prací. Dru-
hé místo v soutěži obsadil Radek Máca 
s prací „Metody degenerované difuze 
při počítačovém zpracování obrazu a je-
jich aplikace“ a celkový úspěch bývalých 
telčských gymnazistů pak uzavřel Petr 
Dvořák s obhajobou práce „Matematické 
modelování mikrostruktur při fázových 
přechodech“. Všichni jsou v současnosti 
studenty Fakulty jaderné a fyzikálně in-
ženýrské ČVUT, a tak se potvrzuje i vý-
znam dlouholeté spolupráce obou škol. 
Výsledek byl i samotným překvapením 
pro akademické funkcionáře, když po 
soutěži zjistili, že z úspěšných účastníků 
jsou tři absolventi jednoho gymnázia. 
Tento neobvyklý výsledek vedl k závěru 
uspořádat právě v Telči odborný seminář 
v prostorách ČVUT. Zmíněným studen-
tům, ale i dalším absolventům Gymnázia 
Otokara  Březiny a Střední odborné školy, 
kteří dosahují obdobných výsledků, patří 
upřímné poděkování za reprezentaci ško-
ly spolu s přáním dalších úspěchů.    (sm)
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Stalo se ... Ejhle lidé

Ještě do konce února můžete zhléd-
nout v Městské galerii pozoruhodnou 
výstavu obrazů a tapiserií Zdeny Šafky
Řehákové.

Plk. ve výslužbě Ing. František Bauer 
– Bohdan, nejstarší žijící absolvent telčské-
ho gymnázia, jehož životní jubileum (95 
roků) a zásluhy o zřízení meteorologické 
stanice v Telči jsme připomněli v minulých 
TL, přebírá z rukou náčelníka hydromete-
orologické služby AČR plk. Petra Kůrky vy-
znamenání, které mu udělil ministr obrany 
Martin Barták.       Foto: Olga Šuvarinová

Leden 2010. Anička, Eliška a Natálka se kloužou na náměstí.         Foto: Ilona Jeníčková

Netradiční místo pro svatební obřad, renesanční zahradu zámku, a netradiční pohled na 
společnou cestu životem, zvolili v létě novomanželé Šenkýřovi. Více o svatbách v Telči v 
loňském roce čtěte na str. 7.                                                                     Foto: Bohumil Bína    

Víme první:
Schwarzenau – Fratres.

Velká změna
Podle zatím neoficiální informace, kte-
rou se podařilo TL získat, převzala v 
polovině ledna spolková země Dolní 
Rakousy od Rakouských státních drah 
do svého majetku 28 vedlejších želez-
ničních tratí na svém území. Je mezi 
nimi i trať ze Schwarzenau do Fratres, 
která ve Slavonicích navazuje na zdejší 
železniční trať.
Toto rozhodnutí okamžitě vyvolalo zvý-
šenou aktivitu samospráv obcí ležících 
na trati Schwarzenau – Fratres a spolku 
Neue Thayatalbahn o obnovu železnič-
ního provozu na zmíněné trati a želez-
ničního přechodu ve Slavonicích.
Novou situaci nadále sledujeme.

Připravujeme

Zapomenutý malíř
Akad. malíř Čeněk Neumann (1845 
– 1915). 38 roků žil a tvořil v Telči. Proč 
chybí ve sborníku Kdo byl kdo? Které 
jeho práce můžeme v Telči ještě vidět? 
Více v původní práci historika Jiřího 
Ošance speciálně napsané pro TL.
Sledujte příští Telčské listy! 
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Sníh. Starosta děkuje za pomoc

            Foto:  Ilona Jeníčková

Je leden, zima a k zimě patří sníh. I přes 
tvrzení o globálním oteplování je to u nás 
každoroční realita. Tak, jako je realita, že ten 
sníh někdo musí uklidit. A nezajistí to žádný 
poslanec či senátor svým rozhodnutím, ale 
pouze my. V listopadových Telčských lis-
tech jsem vás informoval o změnách v zimní 
údržbě chodníků a prosil o pomoc při od-
klízení sněhu. Nabídl jsem i případnou kom-
penzaci: „Těm, kteří by chodníky v zimě udr-
žovali, by město prominulo poplatek za jeho 
zábor při stavební činnosti. Třeba pokud byste 
potřebovali postavit na čtrnáct dnů lešení na 
opravu fasády nebo na omezenou dobu uložit 

stavební materiál při rekonstrukci objektu.“
Na základě ankety zveřejněné na webu 

města a podle osobních mailů rád konstatuji, 
že se vás většina přiklonila k tomu, že s údrž-
bou chodníků pomohou.

Víc než výsledky ankety mě však potěšilo, 
že je taková i skutečnost. Sněhovou nadíl-
ku, která nám zatím letošní leden připravil, 
jsme v Telči zatím zvládli. Poděkování patří 
pracovníkům Služeb Telč i těm, kteří jim po-

máhají technikou. Svou práci dobře odvedli i 
místní silničáři. Ale hlavně patří poděkování 
vám všem, kteří neúnavně čistíte chodníky 
u svých domů. I na základě tohoto zjištění 
rozhodla rada města doporučit zastupitelstvu 
města, aby schválilo změnu obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích. Pokud bude 
změna schválena, bude moci ten, kdo potře-
buje postavit na chodníku lešení nebo složit 
potřebný stavební materiál pro opravu domu, 
užívat chodník bezplatně po dobu 30 dnů 
(doposud to bylo pouze 7 dnů). Podmínkou 
je, že splní ohlašovací povinnost do 7 dnů od 
zahájení užívání (doposud to bylo pouze 3 

dny). Podle našich zkušeností je tato doba na 
většinu oprav dostačující. Od poplatku je nově 
pro podnikatele osvobozeno i umístění jedné 
přenosné reklamy na veřejném prostranství. 
Zpoplatněna bude až případná druhá rekla-
ma. Vzhled a umístění této reklamy je však i 
nadále nutno projednat na městském úřadu.

Ještě jednou vám děkuji za pomoc a vě-
řím, že to takto bude fungovat i nadále.

Roman Fabeš, starosta

126 prvňáčků
Sobota 15.ledna byla velkým dnem pro 

126 dětí, které v sedmi základních ško-
lách správního obvodu Telče přišly k zá-
pisu do první třídy.

Nejvíce budoucích žáků, 41, našlo ces-
tu do ZŠ v Hradecké ulici. V ZŠ  v Ma-
sarykově ulici se zapsalo 35 dětí a v ZŠ 
v Nové Říši 28. Po pěti prvňácích budou 
mít ZŠ ve Staré Říši a Urbanově. Osm 
nových školáků zasedne do první třídy v 
Mrákotíně a čtyři v Krahulčí.

„Počet žáků v prvních třídách není urči-
tě definitivní, protože v několika případech
požádali rodiče o odklad povinné školní 
docházky pro své potomky. Kolik dětí se  
tedy dostaví do škol, se přesně dozvíme až 
1. září,“ zdůraznila Eva Cupáková z útva-
ru školství telčské radnice.

Listopad v číslech
Průměrná teplota: 4,6 °C
Průměrný tlak:1014,2 hPa
Srážky: 28,6 mm
Maximální teplota: 13,9 °C, 21. 11. ve 
14,54 hod.
Minimální teplota: -2,3 °C, 1. 11. v 00,59 
hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 24. 
11.

Prosinec v číslech
Průměrná teplota: -1,2 °C
Průměrný tlak:1011,5 hPa
Srážky: 0,4 mm
Maximální teplota: 9,6 °C, 25. 12. ve 
12,22 hod.
Minimální teplota: -18,3 °C, 20. 12. ve 
21,01 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 29,6 km/h, 25. 12

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice od 20. 
11. 2009 do 20. 1. 2010.
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Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost: Cena/měsíc:
2 Mbit/s 290,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT Mini 2

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost: Cena/měsíc:
4 Mbit/s 391,- Kč vč. DPH

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

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

ZÍSKEJTE AKTIVACI ZDARMA
IN

TE
RN

ET
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RO
 D

OM
ÁC

NO
ST

I

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

M-SOFT, spol. s.r.o.
Jana Masaryka 12
586 01  Jihlava
tel.: +420 567 579 122

www.m-soft.cz
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Městská organizace KDU – ČSL v Telči
 a Moravsko - slezská křesťanská akademie 

zve širokou veřejnost na přednášku 

Diplomatem v Rakousku, Maroku 
a u dvou papežů

Přednáška, na které vystoupí diplomat 
Ing. Pavel Jajtner, se uskuteční 

ve čtvrtek 18. února 2010 v 18:00 hod.
v Konviktu sv. Andělů (nám. Jana Kypty čp. 74, Telč)

• Čalounictví. Opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného. Výroba 
vrstvených matrací na míru. Autoča-
lounictví. Opravy a výroba krycích 
plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, zá-
stěny atd. Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 
123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

•  Na PC - www.internetjob.cz/kov
• Přírodní léčba všech onemocnění, al-

ternativní medicína, detoxikace orga-
nismu, homeopatie pro děti i dospělé. 
Léčba probíhá přírodními přípravky, 
vše je bez chemie. Ordinace se na-
chází na náměstí v Dačicích 39/I – 1. 
patro budovy GE Money bank. Nutno 
se předem objednat. Tel. 724 914 079, 
mail - blankazuzankova@centrum.cz, 
Blanka Zuzánková - terapeut detoxi-
kační medicíny a homeopatie

Malý oznamovatel

• Provádíme výkopové práce pásovým minibagrem. Izolační rýhy 
domu, plynové, vodovodní přípojky. Základy pro malé stavby. Tel. 
605 278 407.

• Účetnictví, daně, daňová přiznání. Zpracuji rychle. Ing. s praxí. Telč. 
605 251 545.

• Pronajmeme pokoj v RD se samostatnou koupelnou a WC + ku-
chyňka, v Telči. Tel. 775 219 361.

• Pronajmu byt v Telči 3+1 (Jana Žižky), tel. 776 355 292.
• Drobné stavební a údržbářské práce, rekonstr. koupelen, bytů – kom-

pletně, vodoinstalace, topení, malířství, úklid. Tel. 607 658 200.
• Prodám byt v ul. Radkovská, venkovní zateplení fasády, nový balkón, 

nová okna, celkové vybavení bytu v ceně. Info tel. 724 321 281.
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Inzerujte v Telčských listech
Předplatné, inzerce:Informační středisko MěÚ

tel. 567 112 406-407, e-mail: tl@telc-etc.cz

RADKOVSKÁ 410, TEL� , TELEFON  567 223 862

TEL� - RADKOVSKÁ ULICE

AUTOŽÁROVKY

CENA ZA 1KS V�ETN� DPH 20%

H412V / H712V12VVVVVVVVVV

NÁHRADNÍ DÍLY - SERVIS

30K�




















  
 

  
  

BRYPA, spol. s r.o., Černíč 23
Výroba a montáž eurooken a další výrobky z masivu.

(tel. 775 765 760)
Vestavěné skříně, kuchyně a jiné výrobky z lamina. Prodej 
dřevotřísky, lamina a další velkoplošný materiál, možnost 

nařezání a ohranění.
(tel. 775 765 765)

www.truhlarstvi-brypa.webnode.cz

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
  mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz

www.nabytek-brychta.cz

Poděkování
Děkuji všem aktivním členům ob-
čanského sdružení SDÍLENÍ za jejich 
dobrovolnickou práci, pomoc a pod-
poru, kterou poskytovali v průběhu 
roku 2009 klientům Domova pro se-
niory Telč.

Ing. Miloš Roudenský, ředitel DpS 
Telč

Za jazykovou stránku inzerátů

 odpovídají jejich zadavatelé.
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SVOBODA PARTS
je firmou Vysočiny

Prestižní ocenění Firma Vysočiny 2009 v kategorii obchodu 
získala v závěru roku telčská společnost SVOBODA PARTS, 
s.r.o.
Soutěž vyhlásily již podruhé Jihlavské listy ve spolupráci s 
Hospodářskou komorou Jihlava.
„Ocenění si velmi vážíme,“ uvedl pro TL jeden z jednatelů fir-
my Milan Svoboda a dodal, „určitě se více dostaneme do pově-
domí veřejnosti a především našich potencionálních zákazníků. 
Navíc jsme ocenění získali v roce, kdy jsme provedli zásadní 
změnu organizace společnosti a začali působit pod novým ná-
zvem.“
Firma SVOBODA PARTS se zabývá prodejem náhradních 
dílů na veškeré osobní, nákladní a užitkové vozy tuzemské i 
zahraniční výroby, včetně autobusů, vleků a návěsů. Je také 
výhradním dodavatelem elektro-magnetických retarderů Tel-
ma pro nákladní automobily a autobusy francouzského kon-
cernu Valeo v Česku a na Slovensku. Pod názvem SVOBODA 
PARTS působí teprve od loňského roku. Ve svých aktivitách 
navazuje na činnost firmy Jan Svoboda - Autodíly, kterou na
počátku 90. let založil Jan Svoboda, otec obou současných 
jednatelů společnosti.
Přes složitou situaci v oboru má firma stále 20 zaměstnan-
ců v hlavní provozovně v Telči a na pobočkách v Jindřichově 
Hradci a Pelhřimově. V nejbližším období by ráda oslovila 
motoristy v regionu s kompletní nabídkou služeb autoservisu 
pro osobní automobily, včetně přípravy vozidla na povinné 
technické prohlídky a jejich  kompletní zajištění. „Máme pro 
to optimální podmínky jak ve zkušeném pracovním týmu, tak 
i v pozici našeho servisu. Stanici technické kontroly máme totiž 
v sousedním areálu, prakticky na dohled od firmy,“ zdůraznil 
Milan Svoboda.                                         /z/

Bažantnice se přiblíží
původní podobě

Jak mnozí čtenáři TL vědí, na severozápadním okraji města se 
nachází zvláště chráněné území přírodní rezervace Luh u Tel-
če, známé spíš jako Bažantnice v Lipkách. Jde o izolovaný les-
ní komplex obklopený zemědělskými kulturami o výměře 14 
ha. Asi od počátku 18. století sloužil jako bažantnice telčského 
panství. Hlavními dřevinami jsou zde dub, lípa, smrk, jasan, 
habr, olše, bříza, vrba a osika. Jedná se o ojedinělý vysočinný 
(podhorský) luh, který je obdobou lužních lesů v nížinných 
úvalech. Zmíněná přírodní rezervace má také velký význam z 
ornitologického hlediska. Vyskytují se zde četné druhy ptac-
tva vázané na společenstvo lužních lesů s doupnými stromy.
V minulém desetiletí byla započata obnova porostu rezervace 
ve smrkové skupině. Vzniklá holina je v současné době zales-
něna. Stromky vykazují trvalý výškový přírůst a nejsou výraz-
ně poškozeny. To umožňuje, aby v  tomto roce mohlo dojít k 
domýcení smrkové skupiny v rezervaci. Tím bude dosaženo 
záměru obnovy přirozené dřevinné skladby lužního lesa.
Součástí původní bažantnice byl i rybníček v její střední čás-
ti. V současnosti z něj zůstalo jen torzo hráze s propustí pro 
potůček. V rámci současného projektu revitalizace rezervace 
dojde i k obnově zmíněného rybníčku.
Provedení obou záměrů, domýcení smrkové skupiny a obno-
vu rybníčku, plánuje Lesní družstvo Borovná provést v letoš-
ním roce.                              Ing. Čermák Rostislav, LD Borovná
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Hračky nestárnou
O hlavní letošní akci na telčském zám-

ku, velké výstavě hraček v Zámecké ga-
lerii, která od svého otevření v prosinci 
přitahuje velké množství návštěvníků, 
jsme hovořili s Miroslavou Pecháčko-
vou, spolumajitelkou a provozovatelkou 
největšího soukromého muzea hraček 
zaměřeného na české hračky u nás. Ze 
sbírkového fondu tohoto muzea v Rych-
nově nad Kněžnou totiž pochází většina 
exponátů na telčské výstavě.

Proč hračky, ptáme se na úvod. „Aniž 
si to uvědomujeme, hračky dětí nejsou 
fenoménem posledních dvou století, jak 
by se někdy mohlo zdát, ale provází lid-
ské společenství od nepaměti. Archeo-
logové je znají z vykopávek  ve starém 
Egyptě, Řecku. Děti si ale určitě hrály 
i dříve. Souviselo to s jejich výchovou, 
přípravou na povolání či činnosti, které 
je v dospělém věku čekaly. Takže děvča-
ta samozřejmě s panenkami, miminky a 
chlapci se zbraněmi, později s různým 
nářadím,“ říká paní Pecháčková.

Z historie se vracíme k našemu hlavní-
mu tématu, telčské výstavě, ze které má 
paní Pecháčková očividně radost.

Na otázku, který exponát je na výstavě 
nejpozoruhodnější, říká: „Z pohledu sbě-
ratele hraček a jejich historie jsou to ta-
kové hračky, které mají svůj příběh. Ať už 
podle výrobce nebo majitele. A takových 
je na výstavě celá řada. Třeba šlapací 
auto firmy Sodomka, látková panenka
Habešánek s dojemným příběhem soli-
darity, pokojíčky pro panenky, které jsou 
obrazem bydlení v té které době… Samo-
zřejmě dětské knihy a loutková divadla.“

Nejcennější hračka na výstavě? Záludná 
otázka, které se každý sběratel v dnešní 

době raději vyhýbá. Paní Pecháčková od-
povídá diplomaticky: „Nemusí to být 
nejstarší hračky. V současnosti jsou vel-
mi vyhledávané, a tedy i docela drahé, 
hračky z let 1950 až 1970. A těch je na 
výstavě celá řada.“

A nejstarší vystavené hračky? „Na vý-
stavě je zastupují exponáty z třetí třetiny 
19. století. Kazety s kostkami s nádher-
nými litografickými předlohami, pár pa-
nenek, pokojíček s jeptiškou. Z pohledu 
dnešní střední generace hračky našich 
prarodičů, či spíš praprarodičů,“ říká 
paní Pecháčková.

Telčská výstava je největším výstav-
ním projektem Muzea hraček od doby 
jeho vzniku v roce 2005. „Jsme rádi, 
že je to právě v Telči a v takovém krás-
ném prostředí, jakým je Zámecká gale-
rie,“ hodnotí paní Pecháčková na závěr 
s tím, že velmi oceňuje vstřícný přístup 
všech, kdo se na výstavě podíleli. Tedy 
jak pracovníků Státního zámku, tak zdej-
šího pracoviště Národního památkového 
ústavu.

S Miroslavou Pecháčkovou se nijak 
neloučíme. V průběhu roku nás bude 
provázet její popis některých exponátů 
v TL a k tématu „hračky“ se určitě ještě 
vrátíme.

„I když je z Telče do Rychnova nad 
Kněžnou docela daleko, budeme rádi, 
když telčská výstava bude pro někoho 
podnětem k návštěvě našeho muzea a také 
Rychnova nad Kněžnou. Nejen podle nás, 
patriotů, je to také hezké starobylé město 
v krásné krajině,“ zní pozvání Miroslavy 
Pecháčkové pro čtenáře TL.    (z)

Více o Muzeu hraček
v Rychnově nad Kněžnou na

http://www.muzeumhracek.wz.cz/

Nový díl mapuje kostely telčského 
děkanství

Kostely na Moravě
Další díl encyklopedie moravských kos-

telů a kaplí vydalo v závěru loňského roku 
nakladatelství Radovan Stoklasa z Rožnova 
pod Radhoštěm. Ten je věnován církevním 
stavbám v děkanstvích Moravské Budějovi-
ce, Vranov, Znojmo a Telč.

V publikaci 
najde čtenář 
základní popis 
všech farních 
kostelů zmí-
něných děkan-
ství, včetně 
jejich bohaté 
f o t o g r a f i c k é 
dokumentace.

Na menší kaple pak autoři pamatovali ale-
spoň fotografií s informací o jejím zasvěcení
nebo velmi stručným popisem. Je potěšitel-
né, že u významných kostelů nerespektova-
li toto členění, a ty také dostaly zaslouženě 
větší prostor. Tak je to třeba s „naším“ koste-
lem sv. Jana Nepomuckého, který je správně 
přiřazen do Krahulčí, či s kostelem sv. Lin-
harta v Lidéřovicích. Z telčských svatyň se 
bohužel nedostalo na kaple P. Marie ve Štěp-
nici, sv. Karla u Vanova, sv. Rocha na Sta-
rém Městě a zámeckou kapli Všech svatých, 
která by si to zvláště zasloužila. Pozitivní je 
naopak zařazení kostela sv. Ducha, i když 
slouží Českobratrské církvi evangelické. Pro 

Čtenáři píší

Za Lidovou malírnou…
K velké lítosti mnohých pamětníků skončil v TL seriál ke 100.výročí založení Lido-

vé malírny v Telči. Na každé číslo, na každou ukázku jsme se už těšili! Za přípravu a 
vedení této rubriky panu Petru Krchňavému i TL moc děkujeme.

Hodně občanů má doma ještě mnoho pozoruhodných kousků z malírny i vzpomínek 
na ni. Rádi bychom našli v TL pokračování!

Byla by opravdu škoda, kdyby se za Lidovou malírnou zase na dlouhá léta, anebo 
vůbec, „zavřela voda“. Vždyť produkovala vskutku originální telčské výrobky! Jejich 
výroba by se měla v městě UNESCO spíš vzkřísit, oživit, podpořit... I Evropská unie 
přeje projektům posilujících regionální tradice a kulturu. Možná se toho ve vhodnější 
době někdo ujme.

Stylizované květinové vzory, krásné a velmi výrazné motivy jsou svým charakterem 
ojedinělé. Čistě telčský originální porcelán, sklo či dřevěné kazety a talíře malované 
tak jako kdysi v malém provozu by v upomínkovém sortimentu určitě našly zájemce, 
a to nejen mezi turisty. Svého času nechyběly snad v žádné domácnosti v Telči.

Danuše Pribišová, Brno

snazší orientaci o rozsahu telčského děkan-
ství, a tím i o kostelech zařazených do pub-
likace, přinášíme jeho mapu. Nová publika-
ce by mohla být jak nezbytným průvodcem 
zbožných poutníků, tak také turistů putují-
cích českou, v daném případě moravskou, 
krajinou. Obecnou zeměpisnou orientaci ale 
autoři trochu podcenili. Publikace se správně 
jmenuje Kostely na Moravě (všechny popsa-
né stavby se nachází na historické Moravě), 
ale podtitul, kraje Vysočina a Jihomoravský, 
již pokulhává. Zapomněli, že větší část telč-
ského děkanství se nachází v současném 
Jihočeském kraji a přiřazení kraje Vysočina 
na Moravu není také, vzhledem k jeho české 
části, zrovna šťastné.                                 /z/

TELČ
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Kartografové nezapomněli na prof. 
Jaroslava Pantoflíčka
Nakreslil nám republiku

Již jsme o tom několikrát psali. O 
telčském rodákovi Jaroslavu Pantof-
líčkovi říkali s úctou jeho současníci 
„nakreslil nám republiku“. To za jeho 
vedoucí postavení v delegaci, která v 
roce 1919 vyjednávala na mírových 
jednáních ve Francii definitivní po-
dobu hranic Československa.

Že to vůbec nebyla nadsázka patriotů, 
dokazuje v závěru loňského roku vyda-
ná práce Ministerstva obrany, která při-
pomíná 90. výročí Mírové konference v 
Paříži. V textové části souboru map je 
významná role prof. Jaroslava Pantoflíč-
ka zmíněna hned několikrát. Za zmínku 
především stojí to, že do funkce, která 
ho předurčila k vedoucímu postavení 
v komisi pro stanovení hranic nového 
státu, byl jmenován výnosem tehdejšího 
MNO již 3. prosince 1918! Od 18. ledna 
1919 se pak zúčastnil v Paříži mírové 
konference, kterou svolaly státy Dohody 
k vypracování smluv s poraženými státy 
v I. světové válce. Úkolem kartografické
sekce, kterou zde Jaroslav Pantoflíček
vedl, bylo vybavovat tým ministra za-
hraničí E. Beneše mapami a dalšími pod-
klady pro jednání o státních hranicích. 
Ve složitých poválečných podmínkách 
vypracovali kartografové velké množ-
ství dokumentů, než politické reprezen-
tace dospěly k dohodě o podobě hranic, 
jak je známe prakticky dosud. Na počát-
ku vyjednávání byla česká představa o 
územních nárocích velmi optimistická. 
Vedle známého požadavku na slovensko 
- maďarskou hranici pouhých 50 km se-
verně od Budapešti připravili Pantoflíč-
kovi kartografové také návrh jižnějšího 
průběhu hranice s Rakouskem. Konkrét-
ně v naší oblasti měla být pouhých 5 km 
severně od Waidhofenu an der Thaya! 
Čeští kartografové samozřejmě použí-
vali v příhraniční části Rakouska pro 
zdejší sídla důsledně jejich české názvy. 
A tak na jejich mapách najdeme Bejdov 
(Waidhofen), Rohy (Horn), Bíteš (Vitis) 
či Skřemelice (Schrems) …

Reprezentační soubor map (bohužel 
je neprodejný) nám tak dokazuje prav-
divost tvrzení našich předků na adre-
su slavného rodáka. Prof. Pantoflíček
nám opravdu nakreslil republiku!

Jaroslav Pantoflíček (*1875, Telč) 
maturoval na zdejší reálce v roce 1892 
a v rodném městě také zemřel (1951). 
Jeho hrob najdeme na staroměstském 
hřbitově. Dodnes je odborníky ozna-
čován za otce české kartografie a ge-
odézie.                   /z/

Kalendář měst UNESCO netradičně

Navrhnout výtvarný plakát ztvárňující jednotlivé české památky UNESCO byl zá-
měr soutěže, kterou v loňském roce vyhlásilo Sdružení měst České dědictví UNESCO. 
Soutěž byla určena studentům středních a vysokých uměleckých škol.

Z vítězných prací pak vznikl nástěnný kalendář, který je od konce roku v nabídce IS 
telčské radnice.

S námětem Telče si podle odborné poroty nejlépe poradila Veronika Jezdinská ze Žac-
léře. Její vítěznou práci uveřejňujeme. 

Pantoflíčkovi kartografové se činili
Červená čára na mapě označuje původní představu československých vy-

jednávačů na Mírové konferenci v Paříži v roce 1919 o poloze státní hranice 
s Rakouskem v našem regionu. Výřez je z mapy PAYS TCHEQUES, která 
byla podkladem pro úvodní, maximalistický, požadavek československé de-
legace. Je popsána francouzsky, aby byla srozumitelná představitelům hos-
titelské země a také proto, že vznikla ve spolupráci s kartografickou službou
francouzské armády. O podílu telčského rodáka Jaroslava Pantoflíčka na po-
době hranic republiky více čtěte v článku Nakreslil nám republiku.

Repro ze Souboru map vydaných Ministerstvem obrany ČR. k 90. výročí 
Mírové konference v Paříži v roce 1919.
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Pod tímto titulkem jsme v minulém čísle 
TL uveřejnili fotografii restaurátora  Mi-
chala Peichla v rozhovoru s prezidentem 
Václavem Klausem na výstavě starých 
map Čech a Moravy na českém velvysla-
nectví ve Washingtonu. Dnes se k tématu 
vracíme rozhovorem s panem Peichlem.

Podle ohlasů, které jsme zazname-
nali, čtenáře zaujalo nejen vaše půso-
biště za oceánem, ale především vaše 
profesní činnost. Prozraďte, prosím, 
jaká k ní byla cesta?

Nebyla vůbec přímočará, ale to u naše-
ho oboru je zcela běžné. Asi první podnět 
pro mé budoucí směrování, byť v té době 
nepříliš konkrétní, přišel ve třídě výtvar-
ného oboru na telčské Základní umělecké 
škole. Měl jsem zde štěstí na učitele. Tím 
úplně prvním byl dnešní senátor Václav 
Jehlička. Později jsem chodil do třídy 
paní učitelky Alice Burianové.

Náš člověk v Americe
vedením předního odborníka v oboru, 
akad. malíře prof. Borise Kvasnici. Pod 
jeho vedením jsem také „podlehl“ kouz-
lu starých map.

Jak probíhá závěrečná zkouška vy-
sokoškolsky vzdělaného restaurátora?

Jako v každém jiném oboru má teore-
tickou část. V našem oboru je ale zásadní 
ta praktická. Budoucí restaurátor musí 
prokázat své schopnosti konkrétní závě-
rečnou prací. Já jsem měl za úkol restau-
rovat velmi poškozenou mapu Germanie 
z roku 1720.

Vaše další práce?
Jako student jsem se podílel na restau-

rování řady děl pro Slovenskou národ-
ní galerii. Ze samostatných prací bych 
zmínil restaurování mapy světa Johana 
Ruysche z roku 1508. Je to vlastně nej-
starší komerčně dostupná mapa zob-
razující tehdy nově objevený kontinent 

Restaurování se nám stalo tak říkajíc „ro-
dinným podnikem“. Na řadě zakázek pra-
cujeme společně s manželkou. Pracujeme 
převážně pro soukromé galerie.

Prozradíte něco o sbírce map, kte-
rou jste představil na zmíněné výstavě 
na naší ambasádě ve Washingtonu? 

Jedná se o kolekci významných map 
Čech a Moravy, kterou pravidelně rozši-
řuji. Pro mě je to částečně způsob, jak 
uspokojit „vlastenecké city“ a stesk po 
domovině.

Sbírání map také úzce souvisí s mým 
povoláním. Staré mapy slouží nejen k 
poznání doby, ve které vznikly, ale svým 
provedením jsou často unikátní umělec-
ká díla. Asi tou nejzajímavější, kterou ve 
sbírce mám, je Műllerova  mapa Čech z 
roku 1720. Skládá se z 25 listů a složená 
měří zhruba 2,5 x 2,5 metrů.

Co říkal prezident Klaus na Vaši vý-
stavu?

To, že se ve Washingtonu setkal s výsta-
vou starých map Čech a Moravy, jej velmi 
překvapilo, a snad mohu říci, že i potěšilo.

Je naděje, že bychom v Telči mohli 
uvidět třeba jen část Vaší sbírky nebo 
některé Vámi restaurované práce?

Tuto ideu jsme již několikrát probírali 
s mojí tetou Věrou Peichlovou (ved. od-
boru kultury, pozn. red.) a zatím jsme se 
jen shodli na tom, že v budoucnu něco 
takového určitě uspořádáme. Termín je 
ale zatím neurčitý.

Úplně na závěr. Pro starší čtenáře 
TL připomenu, že Vaším prastrýcem 
byl pan Matěj Šindler, velký filatelista,
ale i znalec historie a sběratel. Myslíte 
si, že jdete v jeho šlépějích? 

Zajímavá otázka, „Strejda Matěj“, jak 
se u nás říkávalo, je určitě významná 
osobnost v mých vzpomínkách na dětství, 
i když já si spíše pamatuji jeho holičství 
a bonbony, co jsme s bratrem dostávali. 
Ale určitě tam bude i podvědomá inspi-
race ke sběratelství a historii. Pravdě-
podobně ale spíše přes mého otce, který 
patří do generace filatelistů inspirované
Matějem Šindlerem.                            /z/

Po základní škole jsem vystudoval ná-
bytkářství na Střední průmyslové škole ve 
Volyni. Konkrétní zájem o restaurátorství 
přišel až při následném studiu Vyšší od-
borné uměleckoprůmyslové školy v Pís-
ku. Pod vedením akad. malíře Miloslava 
Blahuta jsem zde studoval restaurování 
nábytku. Za definitivní zlom pro svou pro-
fesní orientaci bych označil rozhodnutí 
studovat restaurátorství na Vysoké ško-
le výtvarných umění v Bratislavě. To, že 
jsem si zde později zvolil obor restaurová-
ní děl na  papírové podložce, bych označil 
za shodu různých šťastných náhod.

To poslední rozhodnutí bylo určitě 
zásadní. Co ho ovlivnilo?

Těch věcí bylo určitě více, ale ne ne-
významnou byla možnost studovat pod 

- Ameriku. Z dalších prací by určitě za 
zmínku stála serigrafie „Mao“ od An-
dyho Warhola nebo globus od Johanna 
Blaeua z roku 1599.

Jak jste se dostal za oceán?
V rámci studia na bratislavské Vysoké 

škole výtvarných umění jsem dostal mož-
nost absolvovat jeden semestr na Uni-
versity of Houston Clear Lake v Texasu. 
Mezi studentkami byla i má budoucí 
paní… Dokončil jsem studia v Bratisla-
vě, vrátil do USA. Krátce jsem se usadil 
v New Yorku  kde, v té době již má man-
želka, dokončovala studia.

Peichlovi a současnost?
Rodina se rozrostla o dceru Chloe a ko-

coura Guse. Momentálně bydlíme v Ale-
xandrii, asi 30 km od Washingtonu DC. 

Dětský domov děkuje 
Za děti z Dětského domova v Telči dě-

kuji za příspěvky na vánoční dárky pro 
ně následujícím firmám a jednotlivcům:

Construct, a.s., SETO, spol. s r.o., Lesy  
ČR, Rybářství Telč, a.s., Starkon Telč, 
spol. s r.o., Potraviny Burian, Golf-club 
Vanov, Obec Vysoké Studnice, Město 
Telč, MUDr. Eva Matoušková, MUDr. 
Anna Bínová, Pavel Diviš, Milan Kar-
kula, Josef Veleba, Milan Veleba.
Mgr. Milan Opravil, ředitel DD Telč
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Z případů, které v listopadu a v prosinci 
loňského roku šetřili policisté z Obvodní-
ho oddělení Telč.
Zloděj útočí na chatu u Roštejna
V listopadu a v prosince vnikl zatím neznámý 
pachatel do chaty u rybníka Roštejn. Z obou 
vloupání si odnesl kořist za více než 10 tis. 
Kč. Mezi odcizenými věcmi byla motorová 
pila, el. vrtačka a starožitné kuchyňské váhy.
V lomu v Řásné kradl silák
Na přelomu října a listopadu odcizil ne-
známý pachatel z Kamenolomu Kavex 
v Řásné 80kilovou kovadlinu a převo-
dovou skříň z pásového bagru. Způsobil 
škodu ve výši 92 tis. Kč.
U Sedlatic zmizelo dřevo
V době od 16. října do 4. listopadu od-
cizil neznámý pachatel v k.ú. Sedlatice 
ze skládky 8 m3 dřeva. Společnosti Lesy 
ČR způsobil škodu za téměř 6 tis. Kč.
V Jihlávce se ztratilo lešení
V noci z 3. na 4. listopadu ukradl neznámý pa-
chatel v Jihlávce postavené HAKI lešení. Po-
škozené firmě vznikla škoda ve výši 7 tis. Kč.
Ukradl motor sběratel?
Na počátku listopadu odcizil neznámý pa-
chatel ze zahrady domu v Nové Říši stabilní 
benzinový jednoválcový motor, starý asi 70 
let, určený k renovaci. Škoda – asi 8 tis. Kč.
Vandal poničil sochy v Myslůvce
V době od 20. do 23. listopadu poškodil 
neznámý vandal v Myslůvce dvě památ-
kově chráněné sochy. Majitel, obec Čer-
níč, odhadl škodu na 50 tis. Kč.
V sokolovně zmizela peněženka 
Na Štědrý den odpoledne odcizil neznámý 
pachatel v telčské sokolovně z volně pří-
stupné šatny herny stolního tenisu peně-
ženku s finanční hotovostí a platební kar-
tou. Majiteli vznikla škoda asi 1 tis. Kč.
Kdo poškrábal vozidlo?
Rovněž na Štědrý den, ale dopoledne, 

Policie ČR Telč informuje
poškrábal neznámý pachatel karoserii osob-
ního automobilu Mercedes Benz ve Dvorec-
ké ulici v Telči. Odhadnutá škoda – 7 tis. Kč.
Řídil, ač nesměl
27. listopadu byl v Třebíčské ulici v Tel-
či kontrolován řidič vozidla Škoda Feli-
cie, který nepředložil ŘP. Bylo zjištěno, 
že ho má zadržen až do roku 2011.
Vypustil rybník, ryby ukradl
V době od 28. října do 27. listopadu vy-
pustil neznámý pachatel rybník Porost-
liny v k.ú. Studnice. Předtím vylovil z 
rybníku všechny ryby. Majiteli způsobil 
škodu asi za 80 tis. Kč.
Odjel s Land Roverem, který 
mu nepatřil
Ve večerních hodinách 1. 12. odcizil ne-
známý pachatel osobní vozidlo Land Ro-
ver Freelander, zaparkované ve Dvorec-
ké ulici v Telči. Po několika dnech bylo 
auto nalezeno v lesním porostu nedaleko 
Telče poškozené a bez autorádia.
V Mrákotíně se kradly fošny
V době od 5. do 7. 12. odcizil neznámý 
pachatel z volně přístupného přístřešku 
za truhlárnou Mrákotíně 2 m3 fošen v 
ceně asi 38 tis. Kč.
Vloupání do benzinky v Nové Říši
V noci z 22. na 23. 12. vnikl neznámý 
pachatel do prodejny benzinové čerpací 
stanice v Nové Říši, kde odcizil zboží a 
finanční hotovost za téměř 100 tis. Kč.
Kradlo se i o Vánocích
V noci z 24. na 25. 12. odcizil mladík z Telče 
peněženku s tržbou cca 10 tis. Kč, kterou měl 
jako obsluha svěřenou majitelem baru Met-
ro. Tržbu si přisvojil a peníze použil na hru 
na výherních automatech.
O den později vnikl neznámý pachatel do bu-
dovy bažantnice v Mrákotíně, kde odcizil z 
chladicího boxu zvěřinu za téměř 10 tis. Kč.

npor. Miloš Novák, vedoucí OO PČR Telč

Klub zdraví končí
Únorovými přednáškami končí v 

Telči působení Klubu zdraví v podo-
bě, jak ji veřejnost znala v posledních 
osmi letech. TL o tom informovala 
jeho hlavní organizátorka Hana Anto-
ňová s tím, že nadále se jeho aktivita 
zaměří duchovním směrem - diskusní-
mi setkáváními nad biblí v modlitebně 
Sboru Církve adventistů sedmého dne 
v Myslibořské ulici. Ty se budou konat 
pravidelně ve čtvrtek v 19 hodin. „Zá-
jemci o klasický Klub zdraví mohou 
využít nabídky nového Klubu zdraví, 
který začal působit v Třešti,“ dodala 
Hana Antoňová.                  /r/

KPH zahajuje 32. sezónu 
historickým koncertem

První koncert Kruhu přátel hudby se v 
letošním roce uskuteční v úterý 9. února 
v 19.30 hod. v sále Domu s pečovatel-
skou službou.

Na koncertě se představí Ivana Krejči-
říková, která studovala zpěv na konzer-
vatoři v Brně. Ve studiu operního zpěvu 
pokračovala na Vysoké škole múzických 
umění v Bratislavě.

Na renesanční a theorbovanou loutnu 
doprovází Simona Holubcová, která stu-
dovala hru na loutnu na Koninklijk Con-
servatorium v Haagu (NL), absolvovala 
v roce 2001 a stala se tak první českou 
vystudovanou loutnistkou.                   lz

KPH přijímá nové členy
Zájemci o členství v Kruhu přátel hud-

by Telč na rok 2010 se mohou přihlásit 
na Informačním středisku MěÚ Telč do 
28. února u Stanislavy Bártové, zároveň 
mají možnost uhradit členský příspěvek 
na rok 2010.

Město Telč, folklorní soubor Podjavořičan, Pivovar Ježek Jihlava,
restaurace Švejk a Pekařství Marek Telč vás zvou
v neděli 14. února na telčské náměstí.

MASOPUST
Přijďte do průvodu masek
se souborem Podjavořičan ve 14 hodin
Přivítáme masky všeho druhu a každého věku masopustními koblihy!
Sraz masek Na Parkaně ve 13.45 hodin

Antonín Kernstock hraje již od 13 hodin

SE ZABÍJAČKOU
Přijďte na vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, tlačenky od 11 hodin v prostoru před ZUŠ.
K zabíjačce pivo zdarma.

M�sto Tel�, folklorní soubor Podjavo�i�an, Pivovar Ježek
Jihlava, restaurace Švejk a Peka�ství Marek Tel� vás zvou
v ned�li 14. února na tel�ské nám�stí.

MASOPUST
P�ij�te do pr�vodu masek se souborem
Podjavo�i�an ve 14 hod.
P�ivítáme masky všeho druhu a každého v�ku masopustními
koblihy! Sraz masek Na Parkan� ve 13.45 hod.

Antonín Kernstock hraje již od 13 hod.

SE ZABÍJA�KOU
P�ij�te na vep�ové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, �erstvého ovaru, tla�enky
od 11 hodin v prostoru p�ed ZUŠ. K zabíja�ce pivo zdarma.
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Novinka na železnici:

Zastávka na znamení
Od nového jízdního řádu Českých 

drah, který začal platit v polovině pro-
since, se na trati Slavonice – Kostelec 
setkáme s novinkou. U některých spojů, 
převážně večerních a víkendových, fun-
gují železniční zastávky v malých obcích 
v režimu „na znamení“. Ty jsme dosud 
znali převážně jen v městské hromadné 
dopravě. Pro cestující znamená novinka 
plynulejší jízdu a malé zrychlení.

Zavedení nového systému umožnilo 
nasazení souprav Regionova u většiny 
spojů na celé trati. Informační systém, 
kterým je každá souprava vybavena,  
sděluje jak na displeji, tak zvukově, že 
následná zastávka je na znamení. Pokud 
chce cestující vystoupit, musí zmáčk-
nout k tomu určený knoflík. Z kabiny
strojvůdce se mu pak dostane na disple-
ji i zvukově vyrozumění, že souprava ve 
zmíněné zastávce zastaví. Po nastupují-
cích v zastávkách na znamení pak nový 
systém vyžaduje, aby stáli na nástupišti 
a strojvedoucí je tak mohl včas zaregis-
trovat.

Na otázku, co se stane v případě, kdy 
z nezbytných důvodů bude na spoj na-
sazena stará souprava bez informační-
ho systému, odpověděl dozorčí provozu 
trati Kostelec – Slavonice Miloslav Fry-
drýšek: „Je povinností průvodčího, aby s 
výstupními zastávkami cestujících sezná-
mil strojvůdce.“                                     /z/ 

Na základní školu 
chodil v Masarykově 
ulici. Dnes je stu-
dentem střední školy 
Trivis v Jihlavě. Le-
tos mu bude 17 roků. 
Hrál fotbal, florbal, 
divadlo, chodil do 
rybářského kroužku. 
Taky se někdy pral. 

Před třemi roky objevil taekwondo. Je drži-
telem zelenomodrého pásku (5. kup).
Dotazník Telčských listů vyplnil Tomáš 
Mironiuk.
Jak jsi objevil taekwondo?
Ve škole jsem viděl leták a řekl jsem si, že 
to zkusím.
Představ ho čtenářům jednou větou.
Plnokontaktní bojový sport, který může-
te sledovat i na olympiádě.
Sportovní cíl?
Zúčastnit se závodů v zahraničí a dobře 
se umístit jak v sestavách, tak i v boji.
Kolik hodin v týdnu strávíš tréninkem?
Asi tak 5 - 6 hodin, doma si pak ještě za-
cvičím sám.
Další sport?
Zkouším parkour a jiné sporty. Také se 
snažím chodit do posilovny s kamará-
dem ze školy.
Jak relaxuješ?

U Doležalů to nebylo
V prosincovém čísle TL se ve zprá-

vách Policie ČR objevila informace, že 
v říjnu došlo ve Srázné ulici v Telči k 
přespání mladé ženy v neuzamčeném 
penzionu, a to bez vědomí provozovate-
le. Na žádost provozovatele penzionu U 
Doležalů, Srázná 573, sdělujeme, že se 
popisovaný případ, který je mimocho-
dem v šetření Policie ČR, nestal v tomto 
penzionu.

Dotazník Tomáše Mironiuka
Doma u PC, se psem nebo na procház-
kách s rodinou. Rád fotografuji. Naše ro-
dina má ráda humor.
Kam máš namířeno po maturitě?
Buď na policejní akademii nebo na práva.
Tomáš a televize?
Na televizi se dívám rád. Filmy jsou můj 
koníček. Můj oblíbený herec je Jason Sta-
tham, který je mistr bojových umění.
Hrál jsi divadlo. Vzpomeneš si na první 
roli?
Mám pocit, že to byl čaroděj, ale už si ne-
jsem jistý.
Oblíbená kniha,  spisovatel?
Rád čtu knihy podle skutečných událostí. 
Mezi nejoblíbenější patří Viděl jsem pek-
lo a Medvědi zabijáci.
Doba, ve které bys chtěl žít?
Líbí se mi doba, ve které žiji teď.
Jaké jídlo má rád bojovník taekwonda? 
Jím všechno, ale snažím se omezit sladké 
jídlo.
Co ti udělá radost?
Když se mi povede nacvičit nový kop.
Na co se zeptáš TL?
Líbí se vám všechny filmy natočené v na-
šem městě?
TL:
To asi ani není možné. Ale ze stále no-
vých pohledů filmových kameramanů na
Telč máme radost vždy.

Představujeme Mistrovský okrsek Telč plynárenské skupiny RWE Energie

Plynaři z Telče se starají o 80 obcí!
V loňském roce došlo u plynárenské sku-

piny RWE Energie, kam patří i Jihomorav-
ská plynárenská, dodavatel plynu v našem 
regionu, k řadě organizačních změn. Jak 
se dotkly Mistrovského okrsku Telč, což je 
oficiální název telčského pracoviště plyna-
řů v Hradecké ulici, jsme hovořili s mis-
trem okrsku Martinem Páralem.

„Po zmíněných změnách je v naší správě  
95 km vysokotlakých plynovodů a 402 km 
plynovodů tzv. místních sítí, 35 vysokotla-
kých regulačních stanic (z  toho 3 v Telči) 
a máme téměř 10 tisíc odběrných míst,“ 
to jsou čísla, které Martin Páral pohotově 
vypočítal. Pro představu - služební obvod 
telčského okrsku zahrnuje 80 plynofiko-
vaných obcí. Patří sem Horní Cerekev na 
Pelhřimovsku, samozřejmě celé Třešťsko 
včetně Batelova a Kostelce, Stonařov, Opa-
tov až po Štěměchy. Na jihu to jsou Lesoni-
ce, Domamil, Komárovice u Moravských 
Budějovic a také Budeč s Horní Slatinou v 
Jihočeském kraji. Na západě zajíždí telčští 
plynaři až do Jihlávky a Horní Vsi!

Je těžké vybrat tu nejdůležitější pracov-
ní povinnost, kterou pracovníci okrsku 
mají. Periodické kontroly a komplexní 

kontroly těsnosti jak vysokotlakých, tak 
středotlakých a nízkotlakých plynovodů 
podle přísných norem, pravidelné kon-
troly hlavních uzávěrů plynu u všech 
odběratelů nebo pohotovostní služby. 
„Pokud odběratel plynu zavolá centrální 
pohotovostní dispečink, známé číslo 1239, 
ozve se mu sice operátor z centra v Brně, 
ale následně za ním vyjede náš pracovník. 
Vedle zmíněných kontrol hlavních uzávěrů 
je to nejčastější situace, kdy jsou pracovní-
ci střediska v přímém styku se zákazníky. 
Právě na vstřícnost k odběratelům a opera-
tivnost našich služeb klade společnost RWE 
velký důraz,“ připomněl Milan Páral.

Zajímavostí telčského okrsku je, že v 
jeho správě je také část jednoho z nejstar-
ších plynovodů v Česku. Konkrétně se 
jedná o úsek od Želetavy po obec Hladov, 
kde plynovod kopíruje státní silnici Jihla-
va – Znojmo. Původně byl postaven ve 40. 
letech minulého století jako produktovod 
z rumunských nalezišť ropy do rafinerií
v tehdejším protektorátu. Dílo postavené 
převážně českými dělníky a techniky v po-
hnutých dobách našeho státu tak slouží již 
téměř 70 roků!                                           /z/

Pošta Telč 
oznamuje změnu

hodin pro veřejnost
od 1. 1. 2010.

Pondělí až čtvrtek 8.00 - 12.00 hod., 
13.00 - 17.00 hod.

Pátek 8.00 - 12.00 hod., 
13.00 - 18.00 hod. 

Sobota 8.00 - 10.00 hod.
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Bohoslužby
Římskokatolické
2. 2. út 8.00 Matka Boží
  18.00 Jména Ježíš
6. 2. so 17.00 Jména Ježíš
7. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
13. 2. so 17.00 Jména Ježíš
14. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
17. 2. st 8.00 Matka Boží
  16.30 Radkov
  18.00 Jména Ježíš
20. 2. so 17.00 Jména Ježíš
21. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
27. 2. so 17.00 Jména Ježíš
28. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží

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

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Soutěž o nejhezčí záložku do knihy

Záložkiáda
Městská knihovna vyhlásila v rámci 

Týdne knihoven 2009 soutěž o nejhezčí 
záložku do knihy. Těch se nakonec sešlo 
úctyhodných 160 kusů. Do soutěže se 
aktivně zapojily obě základní školy a tří-
da Sluníčka z Mateřské školy Nerudova 
i jednotlivci.

Na čtenáře knihovny čekal v průbě-
hu adventu nelehký úkol – hlasovat pro 
nejhezčí záložku. Ač se to zdálo zprvu 
nemožné, přece jen se podařilo nakonec 
vítěze vybrat.
I. kategorie: MŠ, 1. a 2. třída
1. Tereza Jirsová, 2.B ZŠ Masarykova, 2. 
Sára Váňová a Anna Zemanová, 1.B ZŠ Ma-
sarykova, 3.Tomík Veselý, MŠ Nerudova

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Kristýna Bednářová, Staré Město
Kristýna Ryšavá, Staré Město
Laura Haasová, Staré Město
Amálie Svobodová, Staré Město
Adriana Báchorová, Staré Město
Kryštof Doskočil, Staré Město
Vojtěch Prokop, Staré Město
Dominik Novotný, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Jaroslav Muriň, Třešť
 a Barbora Burianková, Třešť

Opustili nás
Růžena Kovářová, Staré Město 82 let
Marie Plunderová, Štěpnice 87 let
Marie Šenkyříková, Štěpnice 90 let
Věra Sovová, Staré Město 72 let
Antonín Smetana, Staré Město 85 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u sňatku na zá-
kladě písemného souhlasu obou novo-
manželů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypra-
vitelem pohřbu).

II. kategorie: 3. až 5.třída
1. Zuzana Martinů, 4.B, 2. Petr Chvátal, 
4.B, 3. Markéta Mácová, 4.B, všichni ZŠ 
Masarykova
III. kategorie: 6. až 9. třída
1. Jana Buláková, prima GOB Telč a 
Jana Bláhová, 7.A ZŠ Hradecká, 2. Eva 
Ellingerová a Tereza Chromá, 6.B  a Do-
minik Pelej, 7.B, 3. Sára Pernicová, 6.A, 
všichni ZŠ Hradecká

Zvláštní cenu pro nejmenší účastníky 
získala třída Sluníček MŠ Nerudova a 
za originální výtvory Filip Novák, M. 
Pulkrábová, oba ZŠ Hradecká a Kateřina 
Zemková, GOB Telč

Všichni výše uvedení účastníci si mohou 
vyzvednout drobné ceny v MěK Telč.

Všechny záložky mohou být vráceny 
majitelům, kdo chce, může si svou zá-
ložku vyzvednout v MK v půjčovních 
hodinách.

Děkujeme všem za překrásné záložky i 
za účast při hlasování.                         im

Nové knihy městské knihovny
Zima je ona roční doba, ve které se sna-
žíme udržet v bytě takové teplo, jaké tam 
bylo v létě, když jsme nadávali na nesnesi-
telná vedra.                            Oldřich Fišer
Beletrie
Cubeca: A bůh mlčel; Burroughs: A hroši 
se uvařili ve svých nádržích; Cornwell: 
Bez rizika; Morrell: Bludičky; Vaňková: 
Cestou krále; Reichs; Ďáblovy kosti; Ja-
nouchová: Dcera na přání; Grey: Dusot 
kopyt; Adler: Hořká vůně lásky; Čapek: 
Hořké slunce; Oates: Hrobařova dcera; 
Watt: Kamenná pěst; Řeháčková: Když se 
láska změní v posedlost; Kmenta: Kmotr 
Mrázek III
Naučná
Helus: Dítě v osobnostním pojetí; Pere-
grin: Filozofie pro normální lidi; Fořtík:
Nadané dítě a rozvoj jeho schopností; 
Vávra: Průvodce po geologických za-
jímavostech kraje Vysočina; Toušlová: 
Toulavá kamera 9
Dětská
Březinová: Blázniví donkichoti; Brezina: 
Čarodějova věž; Bryant: Dívky v sed-
lech - Na válečné stezce; Koch: Figurky 
z korálků; Guinness world records 2010; 
Kipp: Veselá zvířátka z korálků a papíru; 
Wilson: Pusinka 

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Vzpomínka
Dne 22. 1. 2010 uplynul rok plný smut-

ku, kdy nás opustil pan Jan Sejrek z Telče.
Poslední sbo-

hem jsi nám ne-
stačil dát, zaplakal 
každý, kdo Tě měl 
rád. Tvůj hlas se 
navždy ztratil a 
úsměv vítr vzal, 
nám jen bolest a 
vzpomínku zane-
chal.

Stále vzpomíná manželka a dcery Jana 
a Jitka s rodinou a ostatní příbuzní.

Záložka Zuzany Martinů

Sakrální architektura
na Vysočině ve světle

archeologických pramenů
Přednáška D. Zimoly ad.

Středa 24. února v 17 hodin
v přednáškovém sále Muzea 

Vysočiny, Masarykovo nám. 55, 
Jihlava.
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Tanec
Začátkem prosince skončil druhý 

ročník zdokonalovacího tanečního 
kurzu pro dospělé, který jako v minu-
lém roce pořádala městská organizace 
KDU-ČSL v Telči.

Kurz, který se skládal celkem z de-
víti lekcí, vedli taneční mistři Hana a 
Josef Málkovi z Jihlavy. Zúčastnilo se 
jej celkem 14 párů, o 5 více než v před-
chozím roce. Podle stoupajícího počtu 
účastníků kurzů a podle dalších ohlasů 
se zdá, že o zdokonalení v tanečním 
umění je i v dnešní uspěchané době 
velký zájem.

Bohumil Tripal

Kroket
Žebříček Asociace českomoravského 
kroketu 2009:
1. David Hajn 1800 bodů
2. Jiří Plachý 1681 bodů
9. Hana Hajnová 1382 bodů
Všichni Kroketový klub Telč. Hana Haj-
nová je na smíšeném žebříčku nejvýše 
umístěnou ženou.

Sport

Tenis
Celostátní žebříček Českého tenisové-
ho svazu 2009 - ženy
839. Mirka Chalupová, Sokol Jemnice
Telčská závodnice startující v barvách 
Sokola Jemnice je nejvýše umístěnou te-
nistkou v celostátním žebříčku z regionu.

Hokej
12. 2. 18.30 muži Třešť – stará garda
13. 2. 17.00 junioři Velké Meziříčí
14. 2. 9.00 – 12.00    přípravka
   HC Dukla Jihlava
20. 2. 17.00 muži Čejov

Po dvou letech působení v krajském pře-
boru Jihočeského kraje startují v letošní 
sezóně hokejisté SK Telč v přeboru Pelhři-
movska. Mezi jejich soupeři jsou zde i muž-
stva z Ledče a Světlé nad Sázavou z okresu 
Havlíčkův Brod. Důvodem jejich startů v 
„českých“ soutěžích je to, že na Vysočině 
neexistuje krajská hokejová soutěž.

V době uzávěrky TL měli telčští hokejisté 
odehráno 10 soutěžních zápasů. Sedmkrát 
pro ně utkání skončilo vítězně (jedenkrát na 
samostatné nájezdy). Jen třikrát našli pře-
možitele, když listopadové utkání ze Svět-
lou nad Sázavou prohráli tím nejtěsnějším 
rozdílem (1:2). Postavení v tabulce v polo-
vině ledna bylo pro muže SK lichotivé. Za 
suverénem soutěže, Spartakem Pelhřimov 
B, byli s 20 body druzí. S nepatrným bo-
dovým rozdílem je ale následovali hokejisté 
Žirovnice, Ledče nad Sázavou a Čejova. 
Právě toto mužstvo bude jejich soupeřem v 
jediném domácím soutěžním utkání v úno-
ru. Na telčském zimním stadionu uvidíme 
Sokol Čejov v sobotu 20. února v 17 hodin.

6. prosince podepsali v prostorách telčské Městské galerie dohodu o spolupráci 
mezi Českým klubem turistů a obdobnou rakouskou organizací vrcholní představitelé 
obou národních organizací.

Na snímku podepisují významný dokument Volfgang Nolz, předseda Rakouského 
klubu turistů, a jeho český protějšek Jan Stráský, jinak předseda poslední českoslo-
venské federální vlády.

Dohoda mimo jiné zabezpečí pro členy obou organizací reciproční uznávání slev 
na chatách a zařízeních v jejich vlastnictví, uvedl pro TL Vladimír Mazal, předseda 
místního odboru KČT. 

Klub českých turistů
KČT Telč pořádá v sobotu 8. května 

zájezd do Novohradských hor (Terči-
no údolí) a do Třeboně (exkurze pi-
vovaru).

Závazné přihlášky do konce února 
2010 se zálohou 150 Kč pro členy 
KČT a 200 Kč pro ostatní. Doprava 
vlastním autobusem.
Jana Špiklová, 28. října 539, Telč
tel. 773 480 388
e-mail: spiklovi @seznam.cz

Hokej

Telč – Třešť
Staré gardy

Pátek 12. února v 18,30
Zimní stadion v Telči

Taekwondo
Vánočního turnaje v Pelhřimově se 

zúčastnila čtyřčlenná skupina svěřenců 
trenéra Petra Konráda, Ondřej Dunička, 
Michal Krupil, Dominik Hájek a Pavel 
Martianov. Nejlepší umístění si domů 
odvezl Ondřej Dunička, který ve finále
své kategorie svedl vyrovnaný souboj s 
daleko zkušenějším soupeřem.

Florbal
Na XVI. ročníku turnaje v malém 

florbalu v Jaroměřicích nad Rokytnou
v polovině prosince obhájilo A mužstvo 
telčského Orla ve složení Libor Slatin-
ský, Zdeněk Kubát, Vojtěch Husták a 
Václav Novák loňské vítězství. Druhé 
mužstvo orlů skončilo čtvrté.

Rakousko : Česko. Dohoda turistů

Cvičení na balonech
pokračuje každý čtvrtek:
v 16 hod cvičení pro rodiče a děti
v 17 a v 18 hod zdravotní cvičení

tělocvična ZŠ Masarykova

Plynárenský dispečink
24 hodin denně pro vás:

Volejte 1239
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Sdílení se činí
Dobrovolníci občanského sdružení 

SDÍLENÍ uspořádali v předvánočním 
čase společné zpívání koled s klienty Do-
mova pro seniory v Telči, kde je na har-
moniku doprovázela paní Milena Kopeč-
ná. Na zakončení vánoční doby se pak 
uskutečnil benefiční koncert sborů Sme-
tana Telč, Triodam a Melodie Jihlava. 
Jeho výtěžek bude použit na  provoz ob-
čanského sdružení. Všem, kteří věnovali 
svůj čas a finance sdružení děkujeme.

Rada o.s. Sdílení Telč

Kalendář akcí
14. 2.                             náměstí
Masopust s 1. telčskou zabíjačkou
Více na str. 17
21. 2.   14.30 zimní stadion
Dětský karneval na ledě
Dům dětí a mládeže zve všechny děti na 
tradiční karneval na ledě, vstupné 20 Kč, 
masky zdarma.
28. 2.   14.30 sokolovna
Dětský karneval
TJ Sokol Telč zve všechny děti na kar-
neval, vstupné 30 Kč, masky zdarma, 
občerstvení zajištěno.

Koncert
9. 2.   19.30 sál DPS
Hudební snění
Anglické písně 16. a 17. století s loutnou
Více na str. 17

Výstavy
29. 11. 2009 – 28. 2. 2010
 Městská galerie Hasičský dům
Zdena Šafka Řeháková – Ejhle lidé
obrazy a tapisérie
Výstava je přístupná v pátek, sobotu a v 
neděli 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.

20. 12. 2009 – 31. 10. 2010
Hračky nestárnou zámecká galerie
Výstava hraček 20. až 80. let minulého 
století
Výstava je přístupná 10.00 - 12.00 hod., 
13.00 – 15.00 hod. mimo pondělí

13. 1. – 28. 2. vstupní síň radnice
Telč očima Jindřicha Bednáře
Výstava fotografií telčského fotografa

Přednáška
17. 2.   18.00 radnice
Hmotné památky židovské kultury
Přednáší Božena Kadeřávková

Klub zdraví
17. 2.   18.00 sál hotelu Antoň
Diagnóza světa ve světle bible a z po-
hledu odborníků
Pokračování cyklu Bible a současnost, 
přednáší ThB. Aleš Zástěra.

24. 2.   18.00 sál hotelu Antoň
Zvítězí spravedlnost a láska nad lží a 
nenávistí?
Závěrečná část cyklu Bible a současnost,
přednáší ThB. Aleš Zástěra.

Chovatelé
14. 2.   7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek
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Uzávěrka příštího čísla
18. února 2010

Počasí
v listopadu a prosinci

První dekáda listopadu se vyznačova-
la nízkou oblačností, mlhavým počasím 
a ještě několik dnů pokračovaly teploty 
pod nulou, které začaly už v posledních 
dnech října. Krátce se vyskytly mrznou-
cí srážky a z nich slabá ledovka. 3. 11. i 
trochu nasněžilo. 3. a 4. 11. se udržela 
krátce sněhová pokrývka do 2 cm. Po 
této chladnější dekádě se opět oteplilo 
a potom už se do konce měsíce záporné 
teploty objevily jen ojediněle  v závěru 
měsíce. Oblačnost byla velmi proměnli-
vá s častými, ale spíše slabšími srážkami. 
Maximální denní teploty vystupovaly na 
8 až 14 °C s tendencí pomalého ochlazo-
vání koncem měsíce.

Měsíc hodnotíme teplotně jako silně nad-
průměrný, srážkově v mezích normálu.

Prosinec začal poměrně teplým poča-
sím se střídavou oblačností a denními 
maximy do + 6 °C, 1. 12. dokonce + 10 
°C. V noci byly několikastupňové mrazí-
ky. Srážky byly jen slabé a do 11. 12. pře-
vážně dešťové. 12. 12. se začalo ochlazo-
vat a srážky přešly ve sněhové. Sněhová 
pokrývka byla několik dnů jenom ve výš-
ce poprašku, ale postupně se zvyšovala 
až na 8 cm. Teploty rychle klesaly a ko-
lem 20. 12. byla noční minima až – 18 °C 
a během dne maxima vystupovala jen na 
hodnoty kolem – 10 °C. Už jsme se těšili 
na perfektní bílé Vánoce, ale přihlásilo 
se téměř pravidelné vánoční oteplení. Od 
22. 12. začala denní maxima vystupovat 
nad nulu (25. 12. dokonce + 10 °C), při-
daly se déšť a mrholení a 24.12. jsme už 
zase byli beze sněhu. Nebylo to to pravé 
zimně vánoční počasí, ale například 26. 
12. byl krásný den na vycházku – sluneč-
no, jen slabý vítr a denní maximum + 4 
°C. Jako by po těch třeskutých mrazech 
již přicházelo jaro. Avšak koncem měsíce 
se začalo opět pomalu ochlazovat. Přida-
ly se i sněhové srážky, které se ale stří-
daly s deštěm, přesto se však vytvořila 
slabá sněhová pokrývka. Na jaro si bude-
me muset ještě počkat. Měsíc hodnotíme 
teplotně i srážkově jako průměrný.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Klub důchodců 
13. 2.   14.00          v budově polikliniky
Masopustní setkání
s hudbou A. Kožešníkové a Z. Chvátala

Kulturní domeček Dyjice 
5. 2.   19.30     
Circus Ponorka 
Honza Ponocný v naprosto originálním 
nu-folk „one-man-show“ 

Rotary klub děkuje
Rotary klub Telč děkuje všem, kteří za-

koupením vánočního punče během Miku-
lášského odpoledne na telčském náměstí 
přispěli na hlavní projekt Rotary Interna-
tional - Eradikace Polio. Výtěžek z prode-
je ve výši 5 tis.Kč bude odeslán na konto 
financování boje s posledními ohnisky
dětské obrny v rozvojovém světě.

Plesy
5. 2.   20.00 Kulturní dům v Krahulčí
Horácký bál s folklorním souborem 
Podjavořičan
Více na str. 5
12. 2.   19.30 sál SOU a SOŠ Třešť
Charitativní ples
Výtěžek z plesu je věnován Dětskému 
domovu v Telči
K tanci a poslechu hraje skupina Presto
26.2   20.00        Kulturní dům Mrákotín
Rybářský ples
Pořádá MO Českomoravského rybářské-
ho svazu Telč. Svoz zajištěn.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostani-
ce umístěné na radnici na náměstí 

Zachariáše z Hradce
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Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou
Od Vánoc je v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček. Jak ukázal první měsíc její 
existence, bude určitě hlavním tahákem letošní turistické sezóny v Telči. Prostě hračky 
táhnou. V Telčských listech vás budeme každý měsíc seznamovat se zajímavými ex-
ponáty výstavy a také s doprovodnými akcemi, které pořadatelé, Národní památkový 

ústav Telč a  Státní zámek, v průběhu jejího trvání připravují.
V únoru je výstava otevřena

každý den mimo pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin.
Doporučení TL:

I když do konce výstavy je ještě dlouho, potrvá po celý letošní rok, využijte zimního 
klidu a běžte si pohrát do zámku. Určitě se tam nejméně jednou vrátíte, protože hračky 

nestárnou, a kdo si hraje, nezlobí.

Panenka v turbanu, tzv. Habešánek, pochází z třicátých let minulého století. Ve své 
době to byla velmi oblíbená hračka i proto, že Itálie tehdy napadla Habeš (dnešní Etio-
pii). Jejím zakoupením tak projevovali Češi  solidaritu s touto africkou zemí.  Panenky 
nabízeli podomní obchodníci a zakoupit si ji bylo otázkou cti a vlasteneckého uvědo-
mění. Vždyť nad Evropou se v té době už stahovala válečná mračna. I díky panenkám 
Habešánek mělo Československo dlouho po válce v Etiopii dobré jméno.

Panenka, tzv. Habešánek, sedí u stolku mezi dvěma panenky s porcelánovou hlavou 
(výroba kolem roku 1910).                                                               Foto: Tomáš Hájek

Silvestrovská Javořice 
má nový rekord

To není snímek z nějakého táboru lidu  
z minulého století, ale z turistického hem-
žení ze Silvestra 2009 na Javořici. Letos 
vystoupalo na nejvyšší vrchol Vysočiny 
oficiálně 3971 pohybuchtivých občanů.
„Napočítali jsme také 26 cyklistů, 45 psů 
a 6 kočárků s dětmi,“ vypočítal pro TL 
Vladimír Mazal, předseda telčského od-
boru Klubu českých turistů.

Na konto veřejné sbírky KČT na pod-
poru aktivit pro zdravotně handicapova-
né občany vybrali pořadatelé téměř 21 
tisíc korun.  Vrtochy počasí v posledním 
prosincovém týdnu mohou za to, že re-
kordní počet návštěvníků uvítala Javoři-
ce beze sněhu.

Nový film z Telče

Dům U Zlatého úsvitu. 
Kdeže je kocour!

„Dům U Zlatého úsvitu přinesl brněnskou 
hru na Felliniho bez jiskry, poezie a smyslu. 
Směs pohádky, satiry a sociálního retrodra-
matu propojila kočovného kouzelníka, zlo-
syna na radnici a svobodu tisku v bizarní 
příběh, jenž však nenašel přirozeně hravou 
vnější podobu,“ takové bylo bezprostřední 
povánoční hodnocení nového filmu natoče-
ného v létě v Telči jednou z nejznámějších 

filmových kritiček, Mirkou Spáčilovou z
MfD. Řada momentů připomínajících v no-
vém filmu téměř padesát let staré dílo Voj-
těcha Jasného Až přijde kocour, filmu vůbec
neprospěla. Naopak. Od televizní obrazov-
ky odcházel každý pamětník s povzdechem 
„Kdeže je ten starý kocour?“

Podle ohlasů natěšených příznivců 
Telče je tentokrát hodnocení odborníků 
i laické veřejnosti vzácně shodné. Bohu-
žel s nimi musíme konstatovat: Ten film
se moc nepovedl.                                 /z/


