
vrátila Pavel Macků, Bohumila Norka Ra-
dek Doležal, Bedřicha Buriana Stanislav 
Vyvadil, Jiřího Pykala Pavel Dvořák, Jiří-
ho Lišku Jan Herálecký, Stanislava Mácu 
Bohumír Krejčí a Radka Doležala Bohumil 
Norek. Následující volba nebyla tak drama-
tická, jak se z přemíry navržených zdálo. Pět 
nových, spíš staronových, radních bylo zná-
mo hned po prvním kole volby. Potřebných 
11 a více hlasů získali Bohumil Norek (17), 
František Čermák (16), Petr Podsedník 
a Stanislav Máca (13) a Karel Navrátil 
(11). Na zastupitele pak ještě čekaly tři pra-
covní body. Po kratší, spíš technické rozpra-
vě schválili složení povinných výborů, fi-
nančního a kontrolního, a také pravidla pro 
volbu osadního výboru v jediné místní části 
Telče, ve Studnicích. Na závěr starosta Ro-
man Fabeš vyslovil přání konstruktivní spo-
lupráce nového zastupitelského týmu a ze 
slavnostní atmosféry přešel plynule do té 
pracovní. Radní a zastupitele informoval  
o datech nejbližších jednání.                      /z/
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Příloha:
Telč: Bílá a krásná v adventu
Advent, Vánoce a Nový rok 

Zasedání 
zastupitelstva města

17. prosince v 16 hodin 
v Konírně Státního zámku Telč. 

Program jednání na úřední desce.
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V pondělí 3. listopadu byla Konírna telčské-
ho zámku svědkem prvního zasedání zastu-
pitelstva města po říjnových volbách. Netra-
dičně ho zahájil tajemník městského úřadu 
Pavel Soukop představením nejstaršího zvo-
leného zastupitele Bohumila Norka. Ten po-
té řídil úvodní část jednání do doby, než byl 
zvolen starosta města. Pod jeho taktovkou 
tak proběhly procedurální body programu, 

ověření mandátu zastupitelů, jejich slib, sta-
novení počtu neuvolněných funkcionářů 
a také počtu radních pro nadcházející čtyř-
leté období. Poté následovalo to, co zaplni-
lo jednací sál. Volba starosty, místostarosty 
a nové rady. Na post starosty byl jediný kan-
didát, dosavadní první muž města, Roman 

Nový tandem pro příští čtyři roky: 
Roman Fabeš a Pavel Komín

Fabeš, kterého navrhl Karel Navrátil. V taj-
né volbě získal 14 hlasů a dostal tak důvě-
ru řídit osud města v dalších čtyřech letech. 
Na funkci místostarosty navrhla Ludmila 
Švarcová Pavla Komína a Pavel Dvořák 
Jiřího Pykala. Ještě před volbou dostali oba 
prostor k představení své vize vedení měs-
ta. Pavlu Komínovi dalo poté svůj hlas 15 
zastupitelů a z místa radního ho tak posunu-

li na pozici druhého muže Telče. Jiří Pykal 
dostal zbývajících 6 hlasů. Na domácí po-
měry nečekaný se ukázal zájem o zbývají-
cích pět míst v radě města. Volitelé si mohli 
vybírat téměř z dvojnásobného počtu, z de-
víti jmen. Petra Podsedníka navrhl Miloš 
Vystrčil, Františka Čermáka a Karla Na-

Ustavující zasedání zastupitelstva města

Foto: Ilona Jeníčková



str. 2

98. schůze - 22. října
 - RM schválila rozpočtové opatření č. 
11/2014.
 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 200 tis. Kč z rezervy města na posíle-
ní § 6112.
 - RM schválila inventarizační komisi 
k provedení inventarizace majetku města 
k 31. 12. 2014. 
 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 100 tis. Kč přesunem částky 100 tis. Kč 
z § 6409 do § 3613 na zajištění financo-
vání havárií kanalizace a topení.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci „Zateplení objektu obřadní síně 
na hřbitově v Lipkách“, seznam dodava-
telů, kterým bude zaslána výzva k podání 
nabídky a složení komise pro hodnocení 
nabídek.

1. schůze - 10. listopadu
 - RM schválila rozpočtové opatření č. 
12/2014.
 - RM města schválila dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo se Starkon Jihlava CZ, 
a.s., na akci Oprava hradební zdi v ul. 
Na Parkaně.
 - RM pověřila k provádění občanských 
sňatečných obřadů členy rady města. Ra-
da města stanovila, že místostarosta, čle-
nové rady města, členové zastupitelstva, 
kteří provádějí občanské sňatečné obřa-
dy, a tajemník úřadu jsou oprávněni při 
významných příležitostech a občanských 
obřadech užívat závěsný odznak. 

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

pondělí 8. 12. 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.

Senát po volbách

Provoz Městského 
úřadu na Silvestra
Tak jako v minulých letech bude i le-
tos provoz městského úřadu na Silvest-
ra omezen. K dispozici občanům bude 
Informační centrum v přízemí radni-
ce (budova č.p. 10 na náměstí Zachari-
áše z Hradce) v době od 8 do 15 hodin, 
které kromě obvyklých činností bude za-
jišťovat i příjem podání, a v budově č.p. 
453 v ul. Na Sádkách bude v provozu část 
odboru dopravy (registr řidičů a registr 
vozidel) a odboru vnitřních věcí (občan-
ské průkazy, cestovní pasy), a to v době 
od 8 do 12 hodin. Vyřídit si jiné záležitos-
ti v tento den tedy nebude možné.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Finanční výbor:
Bedřich Burian (předseda), Ing. Michal 
Doskočil, Ing. Miroslav Brzek, Ing. Šárka 
Kresová, Ing. Tomáš Jirásek, Josef Muran-
ský a Mgr. Hana Hajnová

Kontrolní výbor:
Ing. Jiří Pykal (předseda), Miroslav Kouba, 
Alena Křížová, Jindřich Kaupa, Ing. Irena 
Fatrová, Libor Slatinský a Milan Svoboda

Obnova katastrálního operátu přiná-
ší povinnosti vlastníkům nemovitostí

Katastr Nové Říše, 
Nepomuků a Slaviboře 
nově!
Katastrální úřad pro Vysočinu, Kata-
strální pracoviště Telč a Finanční úřad 
pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště 
v Telči sdělují, že v roce 2014 došlo v ka-
tastrálním území Slaviboř k obnově kata-
strálního operátu na podkladě výsledků 
pozemkových úprav a v katastrálních úze-
mích Nová Říše a Nepomuky na Moravě 
(dojde na konci roku) k obnově katastrál-
ního operátu přepracováním, tedy takzvané 
digitalizaci katastrálního operátu. Digitali-
zací katastrálního operátu došlo přibližně 
u 5 % parcel ke změně výměry evidované 
v katastru nemovitostí, ať už do plusu ne-
bo do mínusu. Je nutné zdůraznit, že ne-
došlo ke změně hranic pozemků, ale pou-
ze ke zpřesnění skutečné výměry pozemků 
za pomocí nových technologií. Důsledkem 
obnovy katastrálního operátu může být jak 
změna výměry parcel, tak změna poplatní-
ka daně z pozemků. U vlastníků pozemků 
vedených ve zjednodušené evidenci jako 
parcely ZE, kteří své pozemky pronají-
mají, odvádí daň z nemovitosti nájemce. 
Po skončení obnovy katastrálního operátu 
již ovšem pozemky nejsou evidovány zjed-
nodušeným způsobem, proto se poplatní-
kem stává vždy vlastník. 
Změna výměry parcely i změna poplatní-
ka daně z nemovitostí jsou okolnostmi roz-
hodnými pro vyměření daně z nemovitos-
tí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen 
za nemovitosti dotčené provedenou obno-
vou katastrálního operátu, při kterých do-
šlo ke změnám těchto rozhodných okolnos-
tí, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání 
na rok následující po roce, v němž tyto 
změny nastaly. Dle sdělení Finanční sprá-
vy je třeba podat daňové přiznání nejpoz-
ději do 31. ledna 2014.  Nepodá-li poplat-
ník daňové přiznání nebo učiní-li podání 
po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší 
než 5 pracovních dnů, bude mu  za podmí-
nek uvedených v ust. § 250 daňového řádu 
uložena pokuta, dosáhne-li však výše nižší 
než 200 Kč, pokuta se nepředepisuje.

Platby za komunální 
odpad v roce 2015
Finanční odbor Městského úřadu Telč upo-
zorňuje občany, že složenky na zaplacení 
místního poplatku za komunální odpad 
včetně známek na popelnice, budou dis-
tribuovány v první polovině ledna 2015. 
Platby výše uvedeného poplatku v hoto-
vosti na pokladnách Městského úřadu Telč 
budou přijímány z důvodu účetní závěrky 
roku 2014 nejdříve od 14. 1. 2015. Výše 
místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálního od-
padu se podle schválené obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012 zůstává beze změny tj. 
600 Kč ročně. Zároveň upozorňujeme ob-
čany, že výše uvedený poplatek je vybírán 
i za stavby určené k individuální rekrea-
ci, byt nebo rodinný dům, ve kterých ne-
ní hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 
a to ve výši odpovídající poplatku za jed-
nu fyzickou osobu. Žádáme proto občany, 
kterých se tento odstavec týká a dosud ne-
splnili svoji ohlašovací povinnost, aby tak 
učinili nejpozději do 31. 1. 2015. Úplně 
znění výše uvedené obecně závazné vy-
hlášky najdete na www.telc.eu.

Ing. Lenka Komůrková 
vedoucí finančního odboru

Oznámení finančního odboru

Důležitá funkce pro M. Vystrčila
První zasedání Senátu v povolebním složení přineslo 21. listopadu mimořádné uznání pro 
senátora Miloše Vystrčila. Stal se předsedou důležitého Výboru pro územní rozvoj, ve-
řejnou správu a životní prostředí.
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Chodníky, kanalizace, školy 
Počasí nám doposud přálo, a tak mohou 
ve městě na několika místech pokračovat 
stavební práce. Asi nejvíc do života oby-
vatel zasahují opravy chodníků. I přes řa-
du problémů s neznámými sítěmi či kana-
lizací se ale daří držet termíny a chodníky 
jsou po částech předávány do užívání. Už 
v polovině listopadu se podařilo dokončit 
chodníky kolem obou nových kruhových 
objezdů a v ulici 9. května. Až na drobné 
dodělávky se tak dá konstatovat, že skon-
čila celý rok trvající kompletní rekonstruk-

ce sítí i povrchů této ulice. Současně by-
la dokončena i oprava chodníků a výměna 
veřejného osvětlení v ulici Na Hrázi. Tak, 
jak je zvykem, nová podoba ulic vyvola-
la řadu pozitivních i negativních reakcí. 
Chodci jsou rádi za nové chodníky, řidi-
či kritizují zúžení vozovky, někomu se lí-
bí a někomu zase nelíbí nová světla či zá-
bradlí kolem rybníka. A jen koukám, jak 
rychle se zapomnělo na původní rozbitou 
silnici, téměř neprůchodné chodníky a po-
ruchové osvětlení. Znovu chci zdůraznit, 
že nová podoba ulic je nutným kompromi-
sem představ města, požadavků obyvatel, 
platných norem a pravidel dotačních titulů.
To samé samozřejmě platí i pro další dvě 
ulice. Práce na chodnících a parkovacích 
stáních pokračují také v Hradecké ulici. 
Pokud vše půjde dle plánu a vydrží po-
časí, měla by být ulice kompletně hoto-
va začátkem prosince. A práce pokročily 
i v Dačické ulici. Zde se kromě chodníků 

Radosti a starosti telčského starosty
také vyměňuje veřejné osvětlení a pokládá 
chránička optiky. A i zde je termín dokon-
čení nastaven na začátek prosince. Nicmé-
ně se zde pracuje po úsecích a v případě 
problémů s počasím je možnost část prací 
přesunout na jaro. Chodníky tak přes zimu 
budou určitě průchodné.
Do finiše jde i revitalizace části areálu ma-
teřské školky v Komenského ulici. V do-
bě, kdy tyto řádky píši, byla dokončena 
rekonstrukce silnice a chodníku a výstav-
ba odstavných míst v první odbočce z Ko-
menského ulice. A stejné práce probíhají 

i na druhé straně areálu školky. A pracuje 
se i na novém povrchu hřišť a jejich vyba-
vení. Poslední etapou prací pak bude do-
končení úprav v zahradě školky.
V podstatě hotovy jsou práce na novém 
hlavním kanalizačním řadu a většině pří-
pojek v Radkovské ulici. Nyní se dokon-
čuje napojení tohoto nového kanalizačního 
systému na čistírnu odpadních vod. Ty-
to práce budou hotovy na konci listopadu. 
Několik přípojek k objektům za silnicí pak 
bude pravděpodobně realizováno až na ja-
ře příštího roku.
Na konci listopadu bude také dokončena 
oprava části hradebního systému v ulici 
Na Parkaně a poslední etapa celkové re-
konstrukce mariánského sloupu.
První vánoční dárek naopak v těchto dnech 
dostanou žáci ZŠ Masarykova. Po ukonče-
ní stavebních prací se celý listopad praco-
valo ve druhém patře budovy na vybavení 
učeben jak nábytkem, tak i výpočetní tech-

Foto: Jiří Křenek

nikou a pomůckami pro výuku odborných 
předmětů. A už jen drobnosti chybí k defi-
nitivnímu předání.
A závěrem si dovolím krátké shrnutí. Ten 
předchozí výčet dokončovaných akcí zna-
mená investice ve výši zhruba 50 milionů 
korun. To vše za přispění evropských i stát-
ních dotací. Na přípravě a realizaci těch-
to akcí se podílely desítky lidí a firem. Rád 
bych jim za odvedenou práci poděkoval.

Roman Fabeš

Aktualizace ubytovacích kapacit 
v roce 2015

Katalog ubytovacích 
zařízení v Telči a okolí
Informační středisko Městského úřadu 
Telč aktualizuje pro nadcházející turistic-
kou sezónu Katalog ubytovacích zaříze-
ní v Telči a okolí. Katalog bude stejně ja-
ko v minulých sezónách využíván zájemci 
o ubytování v našem městě a jeho okolí. 
Za zveřejnění údajů o ubytovacím zaříze-
ní bude vybírán poplatek ve výši 400 Kč 
od soukromých ubytovatelů a 800 Kč 
od provozovatelů hotelů (na kalendářní 
rok). Tento poplatek bude použit k úhra-
dě nákladů spojených s vytištěním a dis-
tribucí propagačních letáků, které mají tu-
risté k dispozici v Informačním středisku 
a jsou nabízeny při prezentacích města Tel-
če i na veletrzích cestovního ruchu u nás 
a v zahraničí. Součástí propagace je i pre-
zentace na webových stránkách města, pro-
to je nutné zároveň dodat aktuální fotogra-
fii vašeho ubytovacího zařízení v rozlišení 
min. 1280 x 960 (na šířku) ve formátu JPG 
s textovým popisem fotografie. V případě, 
že máte o tuto formu propagace zájem, do-
stavte se s uvedenými podklady nejpozději 
do 31. ledna 2015 do Informačního stře-
diska, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, 
tel. 567 112 407. Využijte naší nabídky 
a zaktualizujte své ubytovací zařízení pro 
nadcházející turistickou sezónu.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Telč bude hostit:

XIV. 
Český zimní sraz turistů 

12. - 15. 2. 2015
Připravujeme podrobnosti.
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Na titulní straně informujeme o ustavují-
cím zasedání zastupitelstva města, na kte-
rém byla mimo jiné zvolena také rada 
města. Obvyklé představení radních by 
v našem případě bylo pověstným „noše-
ním dříví do lesa“.

Rada města: František Čermák, Roman Fa-
beš, Pavel Komín, Stanislav Máca, Karel 
Navrátil, Bohumil Norek, Petr Podsedník

V sedmičlenném orgánu je pouze jediný 
nový muž. JUDr. Petr Podsedník. A i ten 
se tomuto označení brání. „Snad nový 
v komunální politice. Již více než 20 roků 

jsem v Telči doma a myslím si, že jsem ta-
dy dostatečně známý,“ říká rodák (*1958) 
ze Znojemska. Absolvent Právnické fakul-
ty Masarykovy univerzity přivedl v de-
vadesátých letech do Telče české zastou-
pení americké společnosti Chesterton. Ta 
se celosvětově věnuje výrobě a distribuci 
údržbových materiálů pro průmysl (mazi-
va, chladicí kapaliny, těsnění). Před časem 
jsme ji podrobně představili v TL. Tvrze-
ní o „známosti“ Petra Podsedníka nejen 
v Telči, ale i v regionu má navíc oporu 
v jeho pravidelné podpoře řady sportov-
ních a kulturních projektů. Proto místo 
představení jsme staronovým radním po-
ložili dvě otázky:
1. Na co se chcete v nejbližší době v pozi-
ci zastupitele a radního města zaměřit?
2. Rozhodovat o finančních prostředcích 
města určitě není lehké. A je jedno, zda 
se jedná o velké či malé peníze. Záměrně 

Rada města je staronová
vám proto nepoložím otázku, kde byste 
investoval ve městě 50 mil. Kč, ale jak 
byste naložil s 50 tisíci Kč, které byste 
dostal k přímé útratě ve prospěch města 
teď před Vánocemi?
František Čermák
1. Na investiční akce ve městě, a to jak 
na rekonstrukce inženýrských sítí a ko-
munikací, tak na přípravu projektové do-
kumentace k revitalizaci sídlišť. Určitě ta-
ké na výstavbu sportoviště u fotbalového 
hřiště, dopravní situaci a řešení bezpečnos-
ti a pořádku.
2. Použil bych je na lepší technické vyba-
vení jednací místnosti rady města.

Stanislav Máca
1. Na pokračování v dosavadní činnosti, 
tj. zajímat se o všechny aktivity, ve kte-
rých rada a zastupitelstvo rozhoduje, po-
užívat vlastní rozum, nést zodpovědnost 
za své hlasování a zodpovědnost vyžado-
vat od dalších.
2. Na zlepšení vánoční výzdoby, resp. vá-
nočního osvětlení města.
Karel Navrátil
1. Na dotažení akcí, které jsou rozpraco-
vané – mimo jiné komunální odpady, zim-
ní stadion, domov důchodců, modernizace 
školských budov a mnoho dalších.
2. Asi bych koupil nové osvětlení na vá-
noční strom a jeho okolí.
Bohumil Norek
1. Podpora zaměstnanosti a volnočasových 
aktivit. A také na řešení  dopravní situace, 
obecní pořádek, drogy, městskou policii...
2. Teď před Vánoci na věcné dárky, kte-

Zimní stadion. Nejčastěji skloňované téma radních a zastupitelů.                Foto: Ilona Jeníčková

ré by potěšily děti v mateřských a školních 
zařízeních a v dětském domově.
Petr Podsedník:
1. Na zodpovědné, rozumné a efektivní 
hospodaření s majetkem města a hledá-
ní zdrojů ke zvýšení příjmů města. A také 
na dopravní situaci a vypracování koncep-
ce oživení turistického ruchu.
2. Uspořádal bych za tyto prostředky 
na náměstí Zachariáše z Hradce happening 
občanů Telče a setkání se zastupiteli a pra-
covníky městského úřadu. Mohli bychom 
diskutovat u dobrého svařeného vína a pe-
čiva o našich společných zájmech a plá-
nech do budoucna.                                  /z/

Medvěd ví, jak 
na Prázdniny 
Na jiném místě informujeme o tom, že 
Ing. Milan Kolář, jinak Medvěd, se stal 
po letošních komunálních volbách náměst-
kem primátora Jihlavy. A hned se vyrojily 
otázky. Neohrozí jeho nové postavení pořá-
dání Prázdnin v Telči? Než dát na odhady 
a „zaručené“ zprávy, zeptali jsme se na to pa-
na náměstka přímo. A tady je jeho odpověď:
Telč je samozřejmě má srdeční záležitost! Bez 
Prázdnin v Telči si to neumím představit, ale 
neumím si také představit, že bych je pořádal 
ze svého současného „postu“. Naštěstí mám 
tři syny a všichni se celý život na festivalu po-
díleli. Teď je jen otázka, který z nich to bu-
de, kdo potáhne tu káru dál. Ti zbývající bu-
dou tlačit. Nebojte! Pro návštěvníky Prázdnin 
by se nemělo změnit vůbec nic. Připravujeme 
33. ročník a máme v rukávu schovaných pěk-
ných pár es! A ještě také nějaké sny, které je 
třeba nezakřiknout... Moc se těšíme!

Příběhy míst
Již jen do 4. prosince lze navštívit v sídle 
telčských památkářů v Lannerově domě 
pozoruhodnou výstavu Příběhy míst. To-
pografie soudobé paměti národa. Výsta-
va mapuje pamětní místa související s ko-
munistickým režimem. „Z více než pěti set 
pamětních míst v České republice na obdo-
bí let 1948−1989 jsme pro výstavu vybra-
li pouze některé příklady,“ uvedl v tiskové 
zprávě jeden z jejích autorů, historik Vác-
lav Houfek z Muzea města Ústí nad Labem. 
Výstava je přístupná od 9 do 16 hodin. Pro-
hlídka po domluvě na tel. 567 213 116 nebo 
e-mailem sekretariat.telc@npu.cz

Výstava v Lannerově domě
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Zatímco senátor Miloš Vystrčil usedá 
po letošních volbách do pomyslné lavice 
telčského zastupitele jako jediný nepřetrži-
tě od roku 1990, devět zastupitelů se ocit-
lo v této zodpovědné funkci poprvé. Řada 
z nich teď tráví volný čas studiem záko-
nů a předpisů, kterými se ve své práci bu-
dou řídit. Nakonec to zaznělo i v několika 
odpovědích v následující anketě. Mnohé 
může překvapit, že ne vše, co se ve měs-
tě, na městském úřadě, odehrává, lze zá-
sadně ovlivnit. Zatímco pro zastupitele je 
alfou a omegou zákon o obcích, pro jiné je 
základem rozhodování správní řád a další 
speciální zákony. A právě sladění chtěného 
s možným je největším uměním náročné 
práce zastupitele v každé obci. Na počát-
ku volebního období jsme shodnou otázku 
jako radním položili i zastupitelům: Na co 
se chcete v nejbližší době z pozice zastu-
pitele města zaměřit?

Bedřich Burian
Jako nově zvolený zastupitel se prvně mu-
sím seznámit se zákony a předpisy pro vý-
kon této funkce. Následně budu postupovat 
podle našeho volebního programu.

Radek Doležal
Pokusím se prosazovat lepší komunikaci 
mezi radnicí a obyčejnými lidmi, budu ini-
ciovat zahájení jednání o dopravní situaci 
v Telči a obnovení městské policie.

Pavel Dvořák
Přes místní kulturní a společenské spolky 
podpořit občanskou aktivitu obyvatel na-
šeho města. Pokusíme se prosadit studii 
proveditelnosti na malý plavecký bazén 
pro veřejnost a školy.

Jan Herálecký
Zaprvé se seznámit s chodem a náplní mé 
funkce. Dále bych chtěl, aby se zvýšil kon-
takt obyvatel se zástupci města a poskyt-
nout zpětnou vazbu. Prostě, být tu pro li-
di. Proto uvádím svůj mail: heralecky.j@
gmail.com

Bohumír Krejčí
Chci se zabývat oprávněnými podněty ob-
čanů města a dbát na efektní využívání in-
vestovaných finančních prostředků.

Jiří Liška
Zaměřit se na zajištění bezpečnosti občanů 
i jejich majetku (např. rozšířením a vylep-
šením kamerového systému), na zlepšení 
možností parkování ve městě a jeho dodr-
žování, na vznik nových pracovních míst 

Zastupitelé: Rozpočet, pořádek, možná bazén...
a samozřejmě i na další věci, které nás, ob-
čany Telče, trápí.

Pavel Macků
Maximálně chci podporovat úsilí, které ve-
de ke správnému chodu města. Mým nej-
větším přáním je zahájení a realizace stav-
by nového zimního stadionu a zahájení 
jeho provozu na podzim 2015.

Miloš Novák
Aktivně se podílet na dokončení projek-
tu výstavby zimního stadionu. Svými zku-
šenostmi být nápomocný při znovuzřízení 

městské policie, jejíž náplní by měl být ze-
jména dozor nad dopravou na náměstí.

Jiří Pykal
Více zapojit občany do rozhodování, např. 
co by si přáli na místě bývalého autobuso-
vého nádraží. A na efektivnější systém na-
kládání s odpadem, abychom mohli obča-
nům snížit poplatky.

Jiří Remeš
Rád bych se zaměřil na znovuotevře-
ní otázky potřeby zřízení městské policie. 
Svým hlasem bych chtěl podpořit pouze 
takové projekty, které pomohou zkvalitnit 
a rozvinout život občanů našeho města.

Ludmila Švarcová
Osobně fandím vybudování příjemného 

a pro klienty cenově dostupného domo-
va seniorů, vytvoření důstojného prostoru 
pro konání kulturních akcí a vzniku nových 
pracovních míst. Byla bych ráda, kdyby se 
podařilo z rozpočtu města vyčlenit část fi-
nančních prostředků na velkorysejší květi-
novou výzdobu města.

Jaroslav Švec
Mám blízko ke sportu, a tak hlavní priori-
tou je vybudování nového zimního stadio-
nu. Hokej má v našem městě velkou popu-
laritu a silné zázemí. Byla by určitě škoda, 
kdyby letošní sezóna byla v Telči poslední.

Stanislav Vyvadil
Na to, co nás čeká: přípravu rozpočtu na rok 
2015. Potom rozjeté projekty. Hodně nás 
trápí parkování na zelených plochách, ně-
kde jsou už plně zničené. Na jedné straně se 
zlobíme na Služby, že je neudržují, a na dru-
hé straně je ničíme. Policii ČR to nezajímá. 
Je lehčí počkat u polikliniky a pokutovat 
pantátu ze vsi, že nemá parkovací hodiny...

Miloš Vystrčil
Je obtížné zmínit jednu věc. Pro nejbližší 
období se chci například zaměřit na sesta-
vení rozpočtu na rok 2015 nebo zveřejňo-
vání podkladů pro jednání zastupitelstva 
na městském webu.

Pozn. redakce. Odpovědi zastupitelů jsme 
seřadili v abecedním pořádku.

Radnice. Místo, kde se zastupitelé budou domlouvat na správě města.        Foto: Ilona Jeníčková
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KOCOURA SI PŘIPOMNĚLI V SENÁTU. DÍKY M. VYSTRČILOVI. Od 18. lis-
topadu do 1. prosince měli možnost senátoři a návštěvníci Senátu si připomenout slavné 
filmové dílo Vojtěcha Jasného, bytostně spojené s Telčí, Až přijde kocour. Díky kresbám 
žáků telčské ZUŠ, které byly vystaveny v předsálí Jednacího sálu. Výstavu na velmi ex-
ponovaném a atraktivním místě zajistil senátor Miloš Vystrčil, který nad ní také převzal 
záštitu. Výstava byla současně i skvělou propagací města.                      Foto: Miroslav Brzek

V DOMOVĚ PRO SENIORY SE TANČILO. Každý z Vás si umí představit příjemně 
strávené sobotní odpoledne. Třeba procházkou, sportem, výletem nebo návštěvou v do-
mově pro seniory! Nevěříte? Zaměstnanci Domova pro seniory se rozhodli, že tako-
vou pohodovou listopadovou sobotu připraví pro své klienty a jejich rodinné příslušníky. 
Očekávání bylo veliké. Na straně klientů i zaměstnanců. Všichni se však ptali na totéž. 
Přijde někdo? Pro všechny bylo připraveno pohoštění a lákadlem byl i hudební doprovod 
manželů Doležalových, které již považujeme za naše přátele a „dvorní hudebníky“. At-
mosféra celé akce byla úžasná! Rodinné příslušníky překvapilo zjištění, že při tanečním 
odpoledni v domově je parket plný a že se i oni báječně baví! Klienti byli potěšeni pohle-
dem na svého syna, dceru či vnučku, kterým to při tanci tak slušelo!
Odpoledne plné hudby, tance, pohody a úsměvů rychle uteklo. Všechny zaměstnance, 
kteří se na zdaru celé akce podíleli, potěšila hláška z řad návštěvníků – příště přijedeme 
zase! Lenka Pelejová, DiS, sociální pracovnice DpS Telč.

SLUNEČNÍ HODINY. VÍME, KDE 
JSOU. Nebyla to těžká hádanka, kterou 
jsme čtenářům v minulém čísle položili. 
Sluneční hodiny, které ozdobily Slavatov-
skou ulici, jsou na domě čp. 85. Ten dostal 
v poslední době novou fasádu, díky které 
získalo nároží Jihlavské a Slavatovské uli-
ce přívětivou podobu. Známe i jejich auto-
ra, pana Antonína Bártů. A také tři nejrych-
lejší čtenáře, kteří na hádanku reagovali již 
během prvních hodin od zahájení prode-
je TL. Marcela Karlová, Vladimír Hav-
lík a Václav Husták od nás dostali soubor 
upomínkových předmětů Telče.

Příběh se odehrává u ba-
bičky Markéty. Když na-
razí na partu kluků, kteří ji 
ponižují, začne se vydávat 
za své sebevědomé „dvoj-
če“ a brzy si je omotá ko-
lem prstu. Její příhody, ně-
kolik perných chvil, první 
láska a to není vše. Vel-
mi humorný román, který 
opravdu stojí za přečtení.

Čtenáře dětského oddělení zpovídá 
Lenka Zamazalová

Co právě čtu z městské 
knihovny
Bára Běhanová

prima GOB a SOŠ Telč

Jitka Komendová 
Já, Klára a spousta průšvihů
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Jak představit dva muže, kteří v příštích 
čtyřech letech budou u kormidla pomyslné 
lodi jménem Telč? Zveřejnit jejich vystou-
pení na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva města, nechat je napsat slohové cviče-
ní na téma Telč a já? Nakonec jsem zvolil 
rozhovor. Předvánoční doba navíc svádí 
k tomu, že jsme ho pojali trochu odlehče-
ně. TL odpovídají starosta Roman Fabeš 
a místostarosta Pavel Komín.

Jak dlouho se již znáte?
RF: Abych pravdu řekl, tak nevím jak 
dlouho, ale vím, odkud. Myslím, že naše 
první setkání bylo na tenisovém kurtu.
PK: Od roku 2005. Potkali jsme se jako 
soupeři na tenisovém turnaji.
Dobře. Víte, kdy ten druhý slaví naro-
zeniny a kterému sportovnímu klubu 
přeje?
RF: Přiznám se, že jsem to nevěděl, ale 
hned jsem si to zjistil, abych nepropásl 
přání k narozeninám. A pokud jde o klub, 
řekl bych, že Pavel fandí Slávii.
PK: Vím to, protože je na den přesně 
o dva měsíce starší než já. A komu fandí? 
Určitě SK Telč.
Znáte jméno manželky svého nového 
kolegy a víte, kolik mají dětí?
RF: Lenka a mají dvě dcery a syna.
PK: Ludmila. Mají jednoho syna.
Jakou knihu jako dárek koupíte svému 
kolegovi?
RF: Určitě by to byla nějaká oddychovka 
po náročné práci. Ale hlavně bych Pavlo-
vi přál, aby u její četby neusnul, jako se to 
pravidelně stává mně.
PK: Včelař začátečník.
Připusťte, že se neznáte a ten druhý ne-
ní ani z Telče. Které místo ve městě mu 
napoprvé ukážete?

Dva muži u kormidla
RF: Tak to je hodně složité. Ale asi na věž 
sv. Jakuba, aby se shora podíval, jak je 
Telč nádherné město.
PK: Na Staré Město, kde jsem doma. 
Z Dlážek bych mu ukázal pohled na měst-
ské panorama.
Teď vážně: Je těžší zahajovat ve ve-
dení města čtvrté volební období nebo 
první?
RF: Zahajovat čtvrté období je na jednu 
stranu určitě lehčí. Máte zkušenosti, ví-
te, jak co funguje a kde je třeba přidat. 
Na druhé straně mě letos hodně zaskočil 
způsob povolebních vyjednávání. Ale vě-
řím, že se vše uklidní a začne se zase pra-
covat.
PK: V tuto chvíli si myslím, že těžší je to 
první. Ale vidím, že to nemusí být prav-
da...
Ve funkcích nejste ještě ani měsíc. Ho-
vořili jste o tom, jak si rozdělíte kompe-
tence na radnici?
RF: Samozřejmě, to bylo první, co jsme 
řešili. A jsem rád, že jsme se bez problémů 
domluvili, co kdo budeme mít na starosti 
a kde budeme město zastupovat.
PK: Ano. Budu se věnovat především 
stavbám a investicím.
Který úkol máte teď v diáři označený 
vykřičníkem?
RF: Teď to je jednoznačně příprava roz-
počtu města a investičních akcí na příš-
tí rok.
PK: Práce na Fondu projektů. Od něj se 
odvine plán toho, co se v Telči v příštích 
letech změní.
Na jiném místě se ptám radních, jak by 
naložili s 50 tisíci Kč, které by dostali 
k přímé útratě ve prospěch města teď 
před Vánocemi. Takže tato otázka ne-
mine ani Vás.
RF: Vánoce jsou vždy časem dárků. A ta-
ké symbolem pomoci bližním. Pro mě je 
vánoční dárek spojen s knihou. Tak bych 
koupil pár knih pro městskou knihovnu. 
A zbytkem bych přispěl těm, kteří se sta-
rají o naše seniory.
PK: Navrhl bych kolegům v radě dát tyto 
částky dohromady a domluvit se na jejich 
společném investování.                           /z/ 

Volební procházka 
telčského patriota 
Volby v mnoha podobách plní stránky 
obecních zpravodajů již třetí měsíc. Zprvu 
ty technicko-administrativní, později orga-
nizační a nakonec výsledky. Docela nápor 
na čtenáře. A tak se nabízí otázka: Snese 
čtenář ještě další volební informaci? Tel-
čský patriot tu následující určitě ano. Vý-
sledky žáků a studentů telčských škol 
v místech jejich současného pobytu mu 
udělají radost. Až to svádí: Nemáme v Tel-
či utajenou politickou akademii? Sousedé 
v Třešti mají, stejně jako my, sedmičlennou 
radu města. A o čem si tam radní mohou 
povídat, když mají přestávku? Jak chodili 
v Telči do školy! Starosta Vladislav Hynk 
a místostarostka Eva Požárová (Policaro-
vá) jsou absolventy GOB, stejně jako radní 
Tomáš Snížek a Martin Šalanda. A aby 
dodrželi současný „formát“ školy, tak dal-
ší radní, Václav Trnka, je absolvent SOŠ. 
V Třešti na radě, spíš po radě, telčskému 
školství občas zní v uších. Jak v Dačicích? 
Kdyby Jenda Bartošek, žák ZŠ v Masary-
kově ulici, nemusel „kočírovat“ poslance, 
tak tam byl starostou. Takhle je „jen“ za-
stupitelem. Telč a Jindřichův Hradec k so-
bě patřily více než 300 sta let. Patřily? Zase 
patří! Díky starostovi Stanislavu Mrvko-
vi. I ten si odbyl základní školní docházku 
v telčské „Masaryčce“, tehdy „Lenince“. 
Pro jeho volební výsledek je slovo impo-
zantní málo. 40% pro jeho volební stranu, 
suverénně nejlepší výsledek jednotlivce 
mezi 189 kandidáty... V budově, ve kte-
ré strávil 7 roků nejen Otokar Březina, ale 
třeba i senátor, poslanec a ministr Franti-
šek Staněk, úspěšně čerpají základní vě-
domosti nejen budoucí politici. Dana Šol-
tysová, kterou známe jako Danu Plachou, 
se stala v Klecanech u Prahy „skokanem“ 
voleb. Z nevolitelné 11. pozice „vystřeli-
la“ až na druhé místo! Díky tomu, vlastně 
díky Danině oblíbenosti v rodišti Václava 
Beneše Třebízského, máme v městě u Pra-
hy zastupitelku.  Koho ještě zmínit? Tře-
ba nám napíšete, na koho jsme zapomněli. 
Ale to, že je skorotelčský Medvěd náměst-
kem primátora Jihlavy víme. Milanu Ko-
lářovi jsme již blahopřáli.                      /z/

PLES MĚSTA TELČE 
A MIKROREGIONU TELČSKO

pátek 23. ledna 2015 v sokolovně v Telči
s hudbou MARATHON LIVE BAND

předtančení Rock and Roll club Elvis Jihlava

Sdělení Finančního úřadu 
pro Kraj Vysočinu
31. prosince 2014 bude provozní doba 
všech finančních úřadů a jejich územních 
pracovišť ukončena ve 14,00 hodin.
2. ledna 2015 bude provozní doba úřadů 
standardní
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Policie ČR Telč informuje
Silák. Pěstí poškodil Fabii
Policejní inspektor sdělil podezření ze 
spáchání přečinu poškození cizí věci čtyři-
cetiletému muži z Jihlavska, který ve čtvr-
tek 4. září poškodil úderem pěsti do stře-
chy Škodu Fabii osmašedesátiletému muži. 
Oba aktéři mají dlouhodobý spor ohledně 
užívání pozemku.

Na Posvátné řídily drogy
V úterý 14. října kontrolovali policisté 
před jedenáctou hodinou dopoledne v ulici 
Na Posvátné vozidlo Ford Escort. Pětadva-
cetiletý řidič ani jeho spolujezdkyně nebyli 
připoutáni bezpečnostním pásem. Ve vozi-
dle bylo také malé dítě, které bylo sice při-
poutané v dětské sedačce, ale ohrožovaly je 
dvě větší krabice s věcmi, které nebyly ná-
ležitě zajištěny. Výsledek kontroly: U řidiče 
pozitivní výsledek testu na zjištění návyko-

vé látky, u ženy zjištěn uložený zákaz řízení 
vozidel. Po kontrole odebrán muži řidičský 
průkaz a učiněno opatření, aby v jízdě ne-
mohla pokračovat ani spolujezdkyně...
Na zahradě kradl plechy
Ne pro ovoce, ale pro uložené vlnité plechy 
se opakovaně vydal na neoplocenou zahra-
du u rodinného domu v Telči sedmačtyřice-

tiletý muž. Plechy následně prodal ve sběr-
ně. Šetřením policisté zjistili, že zloděj kradl 
na zahradě v několika říjnových dnech.
Pili, prali se a odneslo to auto
V neděli 19. října se dva muži na taneční zá-
bavě v kulturním domě v obci na Telčsku 
posilnili tak, že své síly změřili jak na sá-
le, tak později i venku. Jednačtyřicetiletý 
účastník sporu se zde ukryl do zaparkova-
ného Fordu Fusion. U toho pak čtyřiadva-
cetiletý soupeř rozbil okno dveří, když se 

chtěl do automobilu dostat. Přítrž rvačce 
udělali až přivolaní policisté. Oběma výteč-
níkům naměřili přes 1,5 promile alkoholu.
Zmatený a opilý
V pondělí 20. října řešili policisté případ 
šestatřicetiletého muže v obci na Telčsku. 
Byl zmatený, cítil se být ohrožen blíže ne-
specifikovanou osobou a navíc mu naměřili 
1,41 promile alkoholu. Policisté muže zajis-
tili a převezli na obvodní oddělení, kde byl 
za jejich asistence vyšetřen lékařem. Bylo 
rozhodnuto o jeho umístění do protialkohol-
ní záchytné stanice s tím, že mu bude násled-
ně poskytnuta další odborná lékařská péče.
Šel po kamerách
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil 
nebo poškodil v sobotu 25. října průmys-
lové kamery na budově školy v Hradec-
ké ulici a na sídle Národního památkové-
ho ústavu v Lannerově domě. Škoda byla 
vyčíslena na přibližně čtyřicet tisíc korun.
Ach, ta zvěř...
V pondělí 3. listopadu došlo mezi Zvole-
novicemi a Telčí ke střetu Peugeotu s di-
vočákem, který náhle vběhl řidiči do jízdní 
dráhy. Ke zranění osob při nehodě nedo-
šlo, požití alkoholu u řidiče policisté vy-
loučili. Škoda přibližně 40 tis. Kč.
Krádež historických rádií
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil 
v době od 20. října do 4. listopadu z rekre-
ační chalupy v Jihlávce historické radio-
přijímače. Jedná se o značky E10aK z roku 
1940 a Lambda V z roku 1958.
Chytili je, když chtěli krást
V pátek 31. října vnikli před devátou hodi-
nou dopoledne do objektu bývalé odchov-
ny drůbeže v Knínicích dva muži ve vě-
ku 21 a 31 roků. Když si připravovali věci 
k odcizení, byli přistiženi mužem, který 
na místo přivolal policii. Policisté zloděje 
zadrželi a po shromáždění důkazů jim sdě-
lili podezření ze spáchání trestného činu.
Kontrola zábavních podniků
V pátek 24. října provedli policisté v Telči 
akci zaměřenou na kontrolu dodržování zá-
kazu prodeje a podávání alkoholu osobám 
mladším osmnácti let. Kontroly se také zú-
častnil pracovník městského úřadu, odbo-
ru sociálněprávní ochrany dětí. Hlídky pro-
šly a zkontrolovaly zámecký park, lokalitu 
u Základní umělecké školy, U Štěpnického 
rybníka, Oldřichovo náměstí, vlakové a au-
tobusové nádraží, Oslednice, ulici Na Dláž-
kách a telčské zábavní podniky. Žádné pro-
tiprávní jednání policisté nezjistili.

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

Další havárie má za sebou křižovatka Kasárna. V TL bychom mohli ohlásit nový seriál. 
Na rozdíl od těch „našich redakčních“ se zdá, že tento bohužel nikdo nečte. Alespoň z těch 
zodpovědných. V pondělí 10. listopadu po poledni zde nedal přednost čtyřiaosmdesátile-
tý řidič Felicie jedoucí od Telče na Třebíč plně naložené nákladní Tatře s přívěsem, která 
do křižovatky přijížděla od Jihlavy. Ta po střetu, kterému její řidič nedokázal zabránit, vyje-
la vlevo, kde se mimo silnici převrátila. Mimo silnici skončila i Felicie. „Policisté provedli 
na místě nehody u obou řidičů dechovou zkoušku s negativním výsledkem,“ uvedla mluvčí 
policie Dana Čírtková. Řidič Felicie může hovořit o tom, že se podruhé narodil. Po hrozi-
vě vypadající srážce byl do jihlavské nemocnice převezen jen s lehčím zraněním. U neho-
dy zasahovala jednotka HZS z Telče a dobrovolní hasiči ze Želetavy. Za necelé dva týdny, 
v sobotu 22. listopadu, se na Kasárnách opakoval  stejný scénář. Devětapadesátiletá řidička 
Citroenu, která jela od Telče na Třebíč, nedala přednost BMW jedoucímu od Jihlavy na Zno-
jmo. Po střetu skončila obě vozidla mimo komunikace, vznikla škoda více než 350 tis. Kč 
a zranili se oba řidiči. Ani jeden před jízdou nepožil alkohol.                Foto: HZS Kraje Vysočina

Nekonečný příběh. Křižovatka Kasárna
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Výstavba dopravního terminálu u areálu 
škol v Hradecké ulici vyřešila léta trva-
jící nebezpečnou situaci při nástupu a vý-
stupu dojíždějících žáků do dopravních 
prostředků. Krytý přístřešek nabízí ces-
tujícím nejen úkryt před nepohodou, ale 

stal se také zajímavou dominantou dané-
ho prostoru. Autor projektu, Ing. arch. Ji-
ří Ondráček, se navíc citlivě vypořádal 
s nezbytným posunem památníku prv-
ního letu člověka do vesmíru, který zde 
byl umístěn v roce 1981. Památník, v Tel-
či zkráceně Gagarin, se stal součástí ter-
minálu! A právě nezbytné práce při jeho 

novém umístění přinesly překvapení: Ga-
garin promluvil! Když Antonín Bártů ze 
společnosti SATES prováděl technickou 
přípravu plastiky pro nové umístění, na-
šel v ní vzkaz v láhvi. Na obyčejném listu 
papíru napsal její autor: Tuto plastiku zho-
tovili v roce 1977 Rostislav Magni, akad. 
sochař, Telčský rodák a Arnošt Chalupa, 

Gagarin při stěhování promluvil!
výtvarník z Brna. V roce 20. výročí první-
ho vesmírného letu dne 26. března 1981 
byla plastika smontována a usazena. Zho-

tovena „na koleně“ se zbytky znalostí vy-
mírajícího řemesla a v naději, že dílo pře-
trvá alespoň desítku let neklidného času. 
Následují podpisy obou autorů. Slouží 
ke cti všech, kdo osud zajímavého a ne-

příliš prezentovaného uměleckého díla 
mohli po jeho instalaci ovlivnit, že přání 
Rostislava Magniho, aby plastika přežila 
alespoň desítku let, se naplnilo. O neklid-
ném času, který R. Magni zmiňuje v 33 ro-
ků starém vzkazu, věděl totiž své. Po roce 
1969 upadl v nemilost a v době normali-
zace měl potíže s prezentací svých prací. 
I když to byla třeba připomínka prvního 
letu člověka do vesmíru. Vzkaz potvrzu-
je, že plastika „ležela“ čtyři roky v ateli-
éru. Obtížně se hledají kroky, které vedly 
k její instalaci v Telči. Z dobových mate-
riálů je zřejmé, že ani ty nebyly snadné. 
O instalaci plastiky se slovem nezmíni-
ly Zprávy, občasník tehdejšího národní-
ho výboru, a nezaznamenal ji ani městský 

kronikář. A tak světlou výjimkou je zmín-
ka ve školní kronice gymnázia. A paměť 
současníků. Právě Antonín Bártů, který 

vzkaz objevil, vzpomíná na nepříliš slav-
nostní odhalení plastiky, kterého se zú-
častnil jako žák školy v dnešní Hradec-
ké ulici. Jak bude se vzkazem naloženo? 
„Bude uložen v městském muzeu. Jeho 

opis a další dokumenty ze současné doby, 
včetně několika výtisků Telčských listů, 
vložíme do plastiky zpět,“ uvedl Jiří Kře-
nek z odboru rozvoje městského úřadu. /z/

Foto: Jiří Ondráček, Jiří Křenek

Antonín Bártů „otevírá“ Gagarina.

Tady se skrýval vzkaz z roku 1981.

Preciznost. Tak lze popsat postup pracovníků firmy SATES při vyměřování prostoru pro umís-
tění plastiky ve skeletu zastávky u dopravního terminálu v Hradecké ulici.

Akademický sochař Rostislav Magni 
se narodil 16. srpna 1927 v Telči. Vy-
studoval Vyšší školu umělecko-prů-
myslovou. Později pracoval ve zlín-
ských filmových ateliérech. Stěžejní je 
jeho sochařské dílo, především plasti-
ky a reliéfy. Věnoval se také užité gra-
fice. Zemřel 18. srpna 1994 ve Žďáru 
nad Sázavou, kde prožil podstatnou 
část svého tvůrčího života.
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Problém. Píší o něm noviny, informu-
je televize. Česku hrozí nedostatek lé-
kařů. Nejkritičtější situace je mezi vše-
obecnými praktickými lékaři v obcích 
vzdálených od velkých center. Na vině 
je celá řada okolností. Jednou z nich, ne-
-li hlavní, je složité, a pro mladé lékaře 
velmi nákladné, získání nezbytné atesta-
ce. I tento problém má svůj vrchol v obo-
ru všeobecný praktický lékař. Přitom 
právě tuto odbornost potřebují pacienti 
všech věkových skupin nejčastěji. Věc 
se má tak, že absolvent lékařské fakulty 
musí po šestiletém studiu ještě absolvo-
vat tříleté vzdělávání (donedávna pětile-
té) pod vedením lékaře, který má k této 
činnosti potřebné oprávnění. A do této 
„vedlejší“ činnosti, která má řadu úska-
lí, se mnohým starším lékařům nechce. 
V relativně širokém okolí získalo potřeb-
nou akreditaci pro další vzdělávání mla-
dých lékařů telčské zdravotnické zařízení 
MUDr. Nosek, s.r.o. O tom, co akredita-
ce představuje a jak se dotkne pacientů, 
hovořily TL s prvním jednatelem společ-
nosti MUDr. Jiřím Noskem.
Co se skrývá za získáním akreditace 
z pohledu lékaře?
Akreditaci uděluje Ministerstvo zdra-
votnictví. Pro čtenáře by bylo asi únav-
né vyjmenovat všechny podmínky pro 
její získání. Budu tedy stručný. Množ-
ství vzdělávacích programů a nadstan-
dardní vybavení ordinace lékařskými 
přístroji.
Asi to hlavní pro pacienty. Jak se jich 
dotkne nové postavení vaší ordinace?
Mohl bych odpovědět jednoduše. Velmi 
pozitivně. Především povinné vybave-

MUDr. Nosek, s.r.o., 
bude vzdělávat lékaře

ní akreditované ordinace je pro ně z lé-
čebného hlediska přínosem. Myslím, že 
řada z nich to již sama poznala. Napří-
klad měření končetinových tlaků na spe-
ciálním přístroji umožní včas rozpoznat 
možné zúžení cév při počínající ische-
mické chorobě dolních končetin, přístroj 
AMTK ambulantně monitoruje 24 ho-
din krevní tlak, močový analysátor vy-
šetří v krátké době 11 parametrů moče 
pro stanovení diagnózy... Mohl bych po-
kračovat. Ale to určitě není účelem to-
hoto rozhovoru. Další nesporný přínos 
akreditace pro pacienty vidím v tom, že 
jsme v neustálém kontaktu se zdravot-
nickými zařízeními vyššího typu (fakult-
ní nemocnice), což nám v případě potře-
by umožňuje rychlé a kolegiální odeslání 
pacienta do těchto zařízení. V této oblas-
ti je velkým přínosem že druhý jednatel 
naší společnosti, MUDr. Tomáš Nosek, 
vyučuje na částečný úvazek na Lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové. Takže náš vztah s jejími praco-
višti je skutečně bezprostřední.
Asi nemohou nepadnout otázky: Jaký 
je praktický dopad akreditace na pa-
cienty? Neomezí možnost klientů se 
u Vás registrovat?
Vedle již popsaných výhod akreditace 
bude pro pacienty, jak vy říkáte praktic-
kým dopadem, to, že v některých situa-
cích se v ordinaci potká s dalším lékařem, 
lékařkou, kteří u nás absolvují vzdělává-
ní pro atestaci. A ta druhá otázka? Akre-
ditace nás v žádném případě neomezuje 
při přijímání nových klientů. Odpovídá 
tomu jak personální, tak přístrojové vy-
bavení ordinace.                                  /z/ 

V sobotu 6. prosince se uskuteční charita-
tivní koncert Pro Barču a Davídka, souro-
zence z Telče, kteří trpí cystickou fibrózou. 
Výtěžek koncertu by měl pomoci s náku-
pem speciálních zdravotnických pomůcek, 
které pravidelně nezbytně potřebují. Nad 
koncertem převzal záštitu senátor Miloš 
Vystrčil, telčský zámek poskytuje prostor 
pro jeho konání, Markéta Svobodová na-
kreslila zajímavý plakát... Zapojila se celá 
telčská ZUŠ. Vystoupí také děti ze tříd uči-
telek Mileny Svobodové a Evy Pavlíkové, 
která si roli vystupující zopakuje v sesta-
vě Triodam a navíc pomáhá s organizací 
koncertu. „Mám radost z toho, že se nám 
podařilo získat jako vystupujícího známé-
ho telčského lékaře a specialistu na plic-
ní nemoci, primáře MUDr. Tomáše Sníž-
ka,“ prozradila TL Eva Pavlíková. Nedalo 
nám a pana doktora, jinak pravidelného 
čtenáře Telčských listů, jsme požádali 
o pár slov k jeho nezvyklé roli koncert-
ního umělce. „O mém vlastním vystou-
pení bych ani moc nepsal. Budu mít stej-
nou trému jako ostatní vystupující. Jsem 
rád, že se našlo tolik ochotných lidí, kte-
ří s koncertem pomáhají. Cystická fibró-
za je opravdu velmi složitá nemoc, která 
postihuje především plíce a trávicí sou-
stavu. V Česku je ročně diagnostiková-
na u tří desítek dětí, které se s ní narodí. 
Její léčení je velmi náročné a nákladné. 
Proto jsem přijal nabídku na vystoupení  
na charitativním koncertu.“                    /z/

Pro Barču a Davídka
Charitativní koncert

Zdravý den na zámku
MAS Mikroregionu Telčsko a Sdílení 
o.p.s., pro vás připravily na sobotu 6. pro-
since Zdravý den a Jarmark Sdílení v pro-
storách telčského zámku. Prožijete na něm 
příjemný adventní den. V 10 hodin zahá-
jí v Justičním sále telčského zámku před-
nášku „Proč jsou děti nemocné“ MUDr. Ju-
dita Hofhanzlová. V 11:30 nás Štěpánka 
Čermáková seznámí s harmonizačním cvi-
čením a ve 12:30 bude MUDr. Tomáš Mo-
rava povídat o možnostech klasické a al-
ternativní medicíny v ordinaci praktického 
lékaře. Čeká vás i ochutnávka několika 
zdravých pokrmů a další zajímavé infor-
mace o zdravém životním stylu.

Jarmark Sdílení bude probíhat od 11 hodin 
na nádvoří zámku. K prodeji budou nejen 
doma vyráběné šperky, dekorace, obrázky, 
polštáře, kosmetika, ale i kváskový chleba, 
sušenky apod. Teplé občerstvení zajišťuje 
opět Bufet U Roštěnky. Po celý den budou 
probíhat různé tvořivé dílny. Ve 14 hodin 
vystoupí v Justičním sále dětský folklorní 
soubor Krahuláček. Od 15 hodin zazpívá 
PS Smetana Telč a vystoupí studenti ZUŠ. 
V 16 hodin Jarmark vyvrcholí Adventní 
slavností pro děti, na kterou bude nutné se 
předem registrovat. Účastí podpoříte pro-
voz domácího hospice v Telči a okolí.

Magda Pojerová

Adventní 
charitativní koncert 
pro Barču a Davídka

Sobota 6. 12. v 18:00
Konírna zámku Telč

Výtěžek z koncertu poputuje 
sourozencům z Telče trpícím 

cystickou fibrózou na nákup speciálních 
membrán do inhalátoru eFlow.

Účinkují:
Brass Q, Triodam Telč, Lenka Brázdo-
vá, Jitka Jacobsová, Jitka Koudelko-
vá, Veronika Landecki, Ivana Moravco-
vá, Ludmila Nosková, Jolana Novotná, 
Eva Pavlíková, Milena Svobodová, Jit-
ka Svobodová, Martina Tesařová, Mar-
tin Vašata, Petr Vohoska, MUDr. Tomáš 
Snížek, Lubomír Zadina, žáci ze tříd 
Evy Pavlíkové a Mileny Svobodové
Večerem provázejí Veronika Tomková 
a František Holub
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Den otevřených dveří 
GOB a SOŠ
11. prosince pořádá Gymnázium Otoka-
ra Březiny a Střední odborná škola v Telči 
již tradiční Den otevřených dveří pro žá-
ky základních škol, kteří zvažují studium 
na této škole. Podrobnosti k organizaci ne-
formální prohlídky školy přiblížil pro TL 
ředitel Stanislav Máca: „Oficiální přivítá-
ní pro zájemce z 5. tříd proběhne ve 14 ho-
din, pro zájemce z 9. tříd o tři čtvrtě ho-
diny později, ve 14:45. Navazuje na něj 
prohlídka školy s informacemi o výuce jed-
notlivých předmětů.“ Ředitel Máca sou-
časně připomněl, že uvítá, když žáky do-
provodí rodiče, které na prohlídku školy 
také zve. GOB a SOŠ nabízí pro školní rok 
2015/2016 tři studijní obory. Osmiletý stu-
dijní gymnaziální obor, který mohou stu-
dovat žáci po ukončení páté třídy základní 
školy, čtyřletý studijní gymnaziální obor, 
který mohou studovat žáci po absolvování 
deváté třídy základní školy a obor Ekono-
mika a podnikání – čtyřletý studijní obor 
SOŠ s možností profilace na cestovní ruch 
nebo veřejnou správu, který je rovněž ur-
čen pro absolventy devátých tříd ZŠ.

Pro budoucí studenty

5000 tun. Bude stačit?
Čtyři tisíce tun inertního materiálu a ti-
síc tun soli má ve svých skladech v Tel-
či a Třešti Cestmistrovství Telč. Telčským 
listům to potvrdil jeho nový vedoucí La-
dislav Prokop. Služební obvod zdejšího 
pracoviště krajských silničářů je v pod-
mínkách Vysočiny více než úctyhodný. 
„Ve správě máme 163 km silnic II. třídy 
a 193 km silnic III. třídy. Navíc se celo-
ročně staráme pro Ředitelství silnic a dál-
nic (ŘSD) o 35 km silnice I. třídy od Ham-
ru u Mrákotína po Hory na okrese Třebíč. 
V létě k tomu navíc připadá i 18 km tzv. Cí-
sařské silnice (I/38) od Stonařova po Žele-
tavu,“ přiblížil obvod L. Prokop. Pro lepší 
představu. Jedná se prakticky o celou jižní 

Silničáři na prahu zimy

Nový jízdní řád. 
Od 14. prosince
Po uzávěrce TL jsme získali změny jízdního 
řádu na trati 227 Kostelec u Jihlavy – Telč 
– Slavonice. Přinášíme je ve znění oficiál-
ní tiskové zprávy ČD: Významnější změ-
nou na této trati je posun sobotního vlaku 
v 17:01 ze Slavonic do Kostelce u Jihlavy 
(Os 28318). Nově pojede vlak v úseku Sla-
vonice – Dačice o 9 minut později, ze Sla-
vonic v 17:10, důvodem je zkrácení pobytu 
v Dačicích. V úseku Telč – Kostelec u Jih-
lavy pojede tento vlak o 19 minut pozdě-
ji s novým odjezdem z Telče v 18:23 z dů-
vodu zkrácení přestupních dob v Kostelci 
u Jihlavy na osobní vlaky do Horní Cerekve 
(Os 8369 s odjezdem v 19:05) a do Havlíč-
kova Brodu (Os 8372 s odjezdem v 19:04).

Na železnici Nezaměstnanost 
v říjnu
ČR 7,1% (září 7,3%)
Kraj Vysočina 6,4% (září 6,5%)
Správní obvod Telče 6,9% (září 6,9%)
Telč 7,6% (září 7,9%)
Obce pod 5% hranicí:
Bohuslavice, Dolní Vilímeč, Doupě, Jin-
dřichovice, Markvartice, Mysletice, Ne-
vcehle, Ořechov, Panské Dubenky, Říde-
lov, Sedlejov, Urbanov, Zvolenovice, Žatec
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Klatovec, Vanov, Vápovice
Pokles nezaměstnanosti o 0,3% v přípa-
dě Telče je zdánlivě zanedbatelný. Pohle-
dem předchozích let, kdy říjnem již začí-
nal sezónní nárůst nezaměstnanosti, se jedná 
o nejlepší výsledek neradostné statistiky 
za několik posledních let.

Zdroj: Statistiky ÚP

Změny v katastru? 
Bez rizika
Úlek postihne zřejmě každého vlastníka, 
byť drobné nemovitosti, když v televizní 
reportáži uslyší o vynalézavosti různých 
podvodníků, kteří promyšlenou fintou při-
pravili někoho o nemovitost. Na názor 
na tuto lest podvodníků jsme se zepta-
li ředitele Katastrálního pracoviště v Tel-
či Jaroslava Švece. „Samozřejmě, že ne-
mohu posuzovat medializované případy, 
které detailně neznám. V současné době lze 
ale tyto případy spíše vyloučit. Podle no-
vého občanského zákoníku každý zásah 
do vlastnických práv v katastru nemovi-
tostí oznamujeme doporučeným dopisem 
evidovanému vlastníku, resp. vlastníkům 
dané nemovitosti, případně jinému opráv-
něnému, tedy tomu, jehož právo má být 
vkladem omezeno nebo vymazáno. Po pro-
vedení vkladu pak zasíláme ještě všem 
účastníkům řízení vyrozumění o provede-
ném vkladu dopisem do vlastních rukou.“

Zápis do 1. ročníků ZŠ
ve všech školách

ve správním obvodu Telče
16. – 17. ledna 2015

polovinu okresu Jihlava, od hranic Vyso-
činy až na dohled krajské Jihlavy. 35 za-
městnanců na střediscích v Telči a Třešti 
má k dispozici sedm sypačů a šest trakto-
rových radlic. Dilema „jaká bude zima“ 
řeší silničáři každoročně. Zásoba posypo-
vého materiálu nevzešla z pohledu do křiš-
ťálové koule, ale z dlouholeté zkušenosti 
silničářů. K povinnosti udržovat od 1. lis-
topadu silnice sjízdné poznamenal L. Pro-
kop: „Ano, je to naše povinnost. Ale při 
počtu kilometrů silnic a počtu pracovníků 
a techniky je pochopitelné, že když začne 
padat sníh, nemůžeme být ihned všude. 
Samozřejmě, že přednost mají silnice I. tří-
dy a dopravně důležité silnice II. třídy.“  /z/
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Tentokrát by to mohl být hezký příběh, kdyby... Karel Marek 
se narodil v roce 1892 v Mrákotíně a absolvoval telčskou reál-
ku (1910). Jako vystudovaný geodet byl po vypuknutí I. světo-
vé války povolán k c.k. dělostřelectvu. Přežil válečnou anabázi 
na italské frontě vysoko v Dolomitech a vrátil se v pořádku do-
mů. V meziválečném období pracoval jako vrchní měřičský ko-
misař katastrálního úřadu v Dačicích, kde patřil k váženým obča-
nům. Díky své odbornosti, a také zálibě, pořídil v jednom období 
svého válečného nasazení soubor fotografií z míst, která jsou dnes 
častým cílem turistů. Jenže tenkrát... O idyle se špatně obleče-
ným a zásobovaným vojákům, navíc ve stálém ohrožení na živo-
tě, mohlo jen zdát.
„Kdyby“ v úvodu nepatří do příběhu za císaře pána. Karel Ma-
rek byl po válce aktivním sokolem a vlastencem. To bylo důvo-
dem, že v dalším válečném konfliktu, kterého se dožil, byl již 1. 
září 1939 zatčen gestapem a celou válku vězněn. Jejího konce se 
dočkal v koncentračním táboře v Buchenwaldu, odkud se vrátil 
s nalomeným zdravím. Po komunistickém převratu byl perzekvo-
ván a nuceně vystěhován z Dačic... Pro TL zpracoval Pavel Včela

Za císaře pána Nové knihy městské knihovny
Historie je umění nalézat mezi klamnými věcmi ty, jež se nejvíce po-
dobají pravdě.                                                              J. J. Rousseau
Beletrie
Fielding: Bridget Jonesová: láskou šílená; Michie: Dalajlamova 
kočka; Giesbert: Himmlerova kuchařka; Falconer: Isabela; Hayes: 
Já, Poutník; Pratchett: Johnny: jen ty můžeš zachránit lidstvo; Par-
kánová-Whitton: Kingston? Přece nalevo od Oxfordu; Murakami: 
Kronika ptáčka na klíček; Gavalda: Lepší život; Dawson: Milenka 
mého muže; Lark: Ostrov tisíce pramenů; Green: Papírová města; 
Petrusová: Pekáč buchet; Steel: Na první pohled; Keleová-Vasilko-
vá: Manželky; Chalupová: Pomněnkové matky; Formanová: Pří-
pad Pavlína; Nesbö: Přízrak; Deaver: Sběratel kůží
Naučná
Strzyzewski: Budapešť; Severe: Co dělat, aby se vaše děti správně 
chovaly; Koťátková: Dítě a mateřská škola; Bazalová: Dítě s men-
tálním postižením a podpora jeho vývoje; Carter: Dítě s ADHD 
a ADD doma i ve škole; Cílek: Dýchat s ptáky; Lechta: Když naše 
dítě nemluví plynule; Švaříček: Kvalitativní výzkum v pedagogic-
kých vědách; Jungwirthová: Mezi školkou a pubertou; Sýkorová: 
Nové terapeutické směry; Glenner: Péče o člověka s demencí; Ma-
toušek: Podpora rodiny 
Dětská
Rožnovská: Anežka se těší na miminko; Soukupová: Bertík a čmu-
chadlo; Flanagan: Bratrstvo. Otroci ze Sokora; Myracle: Deset; 
Svěrák: Dětem; Huseinovic: Dobrodružství v knihovně; McCann: 
Gumičkování; Verdick: Jak přežít, když mě všechno štve

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Městská knihovna o Vánocích
pondělí 22. prosince

8:30 - 12:00 a 13:00 -17:00 hod. 
zavřeno 23. - 31. prosince

otevřeno v pátek 2. ledna 2015
8:30 - 12:00 a 13:00 -16:00 hod.

Novinky Knihovny UC
Jaroslav Jarkovský: Příběh českých vánoc; Míla Brtník: Zpěvník 
horáckých písní po lidech sebraných; Míla Brtník: Jaký kroj, tak se 
stroj; Kateřina Bečková: Malostranská beseda a její znovuzrození; 
Jiřina Mátlová: Horácký kroj z Telečska, Dačicka a Třešťska; Mar-
tina Pačesová: Lékař, pacient a Michael Balint; Vlastimil Vondruš-
ka: Husitská epopej I.; Jan Pešta: Encyklopedie českých vesnic. Zá-
padní Čechy; Jacques Le Goff: Muži a ženy středověku; Elisabeth 
Lange: Dieta jen tak mimochodem; Vlaďka Fischerová-Katzero-
vá: Grafologie; David A. Yallop: Ve jménu božím; Jan Kaplický: 
Album; Jaroslav Kadrnožka: Země se ubrání; Miroslav Bárta: Ci-
vilizace a dějiny

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knihovna UC
bude od 15. 12. do 31. 12. uzavřena

Seriál Za císaře pána společně připravují TL a městská knihovna, 
kde ho také můžete sledovat na  panelu v čítárně.   Pokud máte fo-
tografii svého předka z I. světové války prosíme o její zapůjčení na 
oskenování. Přispějete tak k  zachování povědomí o Velké válce. 
Děkujeme. Kontakt: tl@telc.eu, 774 584 841  
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VELKÝ ZÁJEM O PANSKÝ DVŮR. O DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. „Celkově na-
vštívilo objekt 15. listopadu asi 500 návštěvníků. Všichni se zajímali o průběh prací a bu-
doucí využití Panského dvora,“ uvedl pro TL manažer projektu Ing. Oldřich Vlašic.

TL viděly

JAK VYROSTLA KRYTÁ ZASTÁVKA. V prostoru dopravního terminálu u areálu škol v Hradecké ulici.

MAXXISAMPLE JEDE. Počet automobilů před bývalým Interiérem v Třebíčské ulici 
potvrzuje, že díky novému zaměstnavateli výrobní areál ožil.
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OTUŽILCI NA ŽLÁBKU. Tři desítky otužilců se v neděli 16. listopadu ponořilo do chlad-
né vody rybníka Na Žlábku v Kostelní Myslové. Koupání jako obvykle předcházela hu-
morná divadelní scéna v podání místních ochotníků.

Lidé v TL

DRAKIÁDA. Za krásného počasí v sobotu 18. října proběhla u Roštejna již 5. telčská 
drakiáda. Asi 200 příchozích tak zde symbolicky zakončilo letní sezónu. Díky akcím bu-
fetu U Roštěnky se areál stává vyhledávaným oddychovým centrem letní Telče. A vlast-
ně až tak nevadilo, že „díky“ bezvětří bylo obtížné dostat draka do oblak.

MAŽORETKY. Od 16 hodin 13. prosince můžete v kulturním domě v Mysliboři pro-
žít s telčskými mažoretkami vánoční besídku. „Besídka je hlavně pro rodiče a příbuzné 
mažoretek, ale rády na ní uvítáme i naše příznivce z řad veřejnosti,“ uvedla pro TL je-
jich obětavá vedoucí Renata Křížková.

UNIKÁT. Mezi několika sty pohlednicemi 
s telčským motivem, které od konce 19. sto-
letí až do dnešních dnů byly vydány, na-
jdeme sotva dvě desítky takových, kdy zá-
kladem není fotografie, ale výtvarné dílo. 
A právě mezi těmi je unikátem pohlednice 
z dvacátých let minulého století. Autorkou 
dřevorytu Hodovy ulice, přejmenované ne-
šťastně v 50. letech na Úzkou, je, v posled-
ní době stále více „objevovaná“, malířka 
a grafička Anna Macková (1887 - 1969). 
Širší veřejnost ji bohužel více zná jako ži-
votní družku slavného /nebo excentrické-
ho?/ Josefa Váchala... Až se Anna Macko-
vá, v mládí mimořádně krásná žena, dočká 
potřebného a zaslouženého uměnovědné-
ho zpracování svého díla, bude předmětem 
zájmu badatelů nejen její obraz zastrčené 
uličky v Telči, ale i její další práce s telč-
skými náměty.
Portrét Anny Mackové pochází z publikace 
Josefa Kotka Neuchopitelný Josef Váchal, 
která je v nabídce Knihovny Univerzitní-
ho centra.
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SLEVOVÝ KUPON
na BETLÉMY, 

dřevěné ozdoby a dárky, 
kožešiny a zakázkově šité kůže

-10%
OBCHŮDEK NA NÁMĚSTÍ č. 13

Tel. 777 077 777

SLEVOVÝ KUPON
na parfémy, dekorativní kosmetiku, 

kameny, šperky ze skla, polodrahoka-
mů a chirurgické oceli, dárkové balení

-30%
OBCHŮDEK NA NÁMĚSTÍ č. 13

Tel. 777 077 777

• Čalounictví. Opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného. Výro-
ba vrstvených matrací na míru. Auto-
čalounictví. Opravy a výroba krycích 
plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, 
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 
721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

• Prodám želvičky suchozemské - vlastní 
odchov. Jihlava 721 435 000

• Koupím poštovní známky, pohledy, obál-
ky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, 
staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní řády, 
celé sbírky - větší množství - pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info: tel.: 724 22 92 92

• Prodáme starší RD se zahradou v Kra-
hulčí. Tel. 723 066 694.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učeb-
na v Telči na Myslibořské ulici. Provádí-
me výuku a výcvik nových řidičů i ško-
lení řidičů - referentů. Více info na tel. 
607 185 517, www.autoskolaekol.wz.cz

Malý oznamovatel

Nabídka zimního stadionu pro hokej či bruslení
SK Telč nabízí široké veřejnosti, spolkům, obcím a firmám pronájem ledové plochy na zim-
ním stadionu v Telči. 
Sezóna potrvá do konce února 2015. Cena 1 hodiny ledu je 1.500 Kč včetně použití vyhříva-
ných kabin a sprch.
V případě rezervace nebo jakéhokoliv dotazu kontaktujte SK Telč, Lukáš Mazal, 602 944 173 
nebo obsluhu zimního stadionu na tel. 721 869 764. Po domluvě se výjimečně dá vybrat i jiný 
termín. Přehled ledů naleznete na www.sktelc.cz
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2. 1. - 4. 1. 2015
Tříkrálová sbírka

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 12/2014          List MAS Telčsko (46)

Přinášíme úplný seznam starostek a sta-
rostů a jejich zástupců po říjnových ko-
munálních volbách v obcích Mikroregi-
onu Telčsko. Tučně jsou uvedeny obce, 
které patří do správního obvodu tzv. ma-
lého okresu Telč. Najdeme mezi nimi 
14 odvážných žen, které převzaly jed-
nu z těchto zodpovědných funkcí. Všem 
ke zvolení blahopřejeme s přáním, aby 
se jim podařily splnit ty záměry, které 
považují ve svých obcích za nejdůleži-
tější, a aby nacházeli pochopení u svých 
spoluobčanů.

Růžená: 
K volbám 31. ledna
Růžené se říjnové komunální volby, jako 
jediné obce Mikroregionu Telčsko, ne-
týkaly. V řádném termínu tam žádná vo-
lební strana nepodala kandidátní listinu. 
Od podzimu v Růžené „vládne“ správce 
obce. V lednu to mohou občané Růžené 
změnit. Na sobotu 31. ledna tam jsou vy-
hlášeny dodatečné volby. TL to potvrdil 
Mgr. Petr Klíma, kterého ministr vnitra 
jmenoval správcem Růžené. „Dodatečné 
volby byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů 
24. října. Lhůta pro podávání kandidát-
ních listin registračnímu úřadu, kterým je 
pro Růženou Městský úřad Třešť, končí 
26. listopadu v 16 hodin,“ upřesnil správ-
ce obce. Na otázku TL, jaké má kompe-
tence, pak odpověděl: „Velmi omezené. 
Do současné doby jsem nemusel řešit 
žádnou věc, která by spadala do výhrad-
ní pravomoci zastupitelstva obce, což by 
znamenalo, že ji správce obce nemůže 
rozhodnout. Zatím řeším běžné provoz-
ní záležitosti - placení došlých faktur ap. 
Nicméně do budoucna by případy, kdy 
bych nemohl rozhodnout, určitě nastaly 
a ochromily tak život v obci.“ Jako pří-
klad Petr Klíma uvedl prodej pozemků 
nebo přijetí úvěru.                                /z/

Naše starostky a starostové
Obec Starosta Místostarosta
Bohuslavice Jiří Kovář Věra Motyčková
Borovná Jaroslav Šalanda Silvie Zemanová
Černíč Jana Cechová Marie Prknová
Dolní Vilímeč Antonín Doležal Miroslav Ambrož
Doupě Otto Christián Radek Pátek
Dyjice Mgr. Milan Opravil Jiří Brychta
Hodice Ing. Josef Bakaj Radislav Vokřínek 
Horní Myslová Ing. Miroslav Nosek Ing. Rostislav Čermák
Hostětice Jiří Kadlec Dana Tománková
Jindřichovice Miroslav Brunner Zdeněk Janko
Kaliště Ing. František Szcyrba Roman Krafka
Klatovec Jaroslav Hembera Ing. Eliška Vacková
Knínice Stanislav Veselý Libor Klimeš
Kostelní Myslová Luboš Nosek Jiří Šplíchal
Krahulčí Pavel Líbal Ing. Zdeněk Kaláb
Krasonice do uzávěrky TL nezvolen do uzávěrky TL nezvolen
Lhotka Jan Janoušek Václav Novák
Markvartice Josef Nedvěd Miroslav Nedvěd
Mrákotín Miroslav Požár František Lacina
Mysletice Karel Dolský Jitka Krejčová
Mysliboř Ladislav Prokop Martin Chalupa
Nevcehle Karel Hirš Jitka Soukupová
Nová Říše Ing. Jaroslav Pachr Ing. Jiří Fic
Olšany Zdeňka Musilová Jaroslav Tomek
Olší Jan Dvořák Pavel Krejčí
Ořechov Jana Divišová Ing. Pavel Volavka
Panenská Rozsíčka Bohumil Novák Ivana Musilová
Panské Dubenky Teodor Vyhlídal Ing. Jaroslav Matějka
Pavlov František Popelář Ing. František Hos
Radkov Miroslav Mareček Bohumír Šindler
Rozseč Jiří Svoboda Jan Zadražil
Růžená zatím správce obce
Řásná Miroslav Tomíšek Josef Křepela
Řídelov Radek Maryška Ing. Tomáš Bláha
Sedlatice Luboš Šťastný Petr Mátl
Sedlejov Ing. Milan Beneš Mgr. Jiří Nerad
Stará Říše Zdeněk Svoboda Zdeněk Kret
Strachoňovice František Bartík Miroslav Líčka
Svojkovice Michal Bartoň Jana Minářová Vídenská
Třeštice Martin Kodys Radim Poledna, Ing. Josef Kučera
Telč Mgr. Roman Fabeš Pavel Komín
Urbanov Jiří Kotrba Bohdan Staller
Vanov Ludmila Ťápalová Daniela Salusová
Vanůvek Josef Hrdý Martin Bukvaj
Vápovice Ing. Jindřich Budař Miroslav Tesař
Volevčice Miroslav Vávrů Vítězslav Chalupa
Vystrčenovice Ing. Vladimír Drexler Ing. Helena Svobodová
Zadní Vydří František Horálek Josef Pazour
Zdeňkov Jiří Kacetl František Skoumal
Zvolenovice Zdeněk Kopecký Vladimír Skála
Žatec Petr Máca Jiří Novotný
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V rámci projektu „Dobudování místní komunikace a chodníku v Třeštici“ došlo k výstav-
bě horních vrstev komunikace, vyhloubení rýh pro obrubníky, úpravě krytu z drceného 
kameniva a vybudování podkladu z obalovaného kameniva. Na něj byl položen asfalto-
vý beton. Dále se osadily silniční obrubníky, provedly technické úpravy terénu a polože-
ny dlažební kostky. Chodník má slepecký pás. Kolem komunikace jsou vytvořeny zelené 
pásy, které jsou osazeny místními dřevinami - javorem babykou a byla zde umístěna i la-
vička. Vzniklo tak pěkné odpočinkové místo. Tento projekt byl financován v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova – Evropský zemědělský fond. Celkové výdaje se pohybují ko-
lem 716 tis. Kč, dotace je 396 tis. Kč.                               Magda Pojerová, foto archiv MT

Nová komunikace a chodník v Třeštici
Představujeme projekty MAS Telčsko

Mikroregionální střípky

Řídelov
6. 12. Taneční zábava
MAJKL BAND, od 20:00
31. 12. Tradiční oslava Silvestra
XL MUSIC, půlnoční ohňostroj
od 20:00 v KD
Sedlejov
5. 12. Prodloužená Taneční kurz
6. 12. Mikulášská besídka s rozsvěcová-
ním vánočního stromku
Pořádá: SSM
31. 12. Silvestrovský výšlap na Homolku
Třeštice
31. 12. Silvestrovské dobytí Roštejna
V 10:30 odchod od čekárny na návsi
31. 12. Silvestr na hasičárně 
od 18.00 hodin
Hodice
21. 12. Vánoční koncert 
Pěvecký sbor Santini Telč, 
od 15.00 hodin, KD
23. 12. Betlémské světlo
Koledy a betlémské světlo do vašich domo-
vů. Pořádá: ZŠ Hodice
25. 12. Tradiční turnaj 
amatérských hráčů
Od 8.30 hodin, KD, pořádá: TJ – stolní tenis
26. 12. Tradiční turnaj 
amatérských družstev
Od 13.00 hodin, 
pořádá: Moto klub Hodice AČR
31. 12. Silvestrovský výstup na Jelenici
Výstup na nejvyšší kopec v katastru obce
Odchod od SDH Hodice v 10.00 hodin
Pořádá: SDH a OÚ Hodice

Projekt řeší prostřednictvím zkvalitnění zázemí chatové osady v Řásné zkvalitnění infra-
struktury cestovního ruchu v regionu Telčsko. Především se zrekonstruovalo stávající sociál-
ní zařízení (toalety a sprchy). Dále se zkvalitnilo zázemí pro odpočinek i volnočasové vyžití. 
V rámci zkvalitnění prostředí pro odpočinek i volnočasového vyžití návštěvníků došlo k vy-
užití stávající staré základové desky bývalé chaty. Základová deska byla srovnána a v sou-
časné době poskytuje ideální prostor pro streetball, badminton, skateboarding a jiné sportov-
ní aktivity návštěvníků. Pro odpočinek je také podél stávajícího ohniště osazen doprovodný 
mobiliář (lavice, stůl). Také tento projekt byl financován v rámci Programu rozvoje venkova. 
Celkové výdaje projektu: 313 058 Kč a dotace činila 187 834 Kč.               Magda Pojerová

Zkvalitnění chatové osady v Řásné

PLES 
MYSLIVECKÉHO 
SDRUŽENÍ TELČ

pátek 16. ledna 2015
v sokolovně v Telči s hudbou 

KLAXON LIVE MUSIC

Městské muzeum a galerie Dačice

Třpytivá krása
Vánoční výstava s ukázkou starých i sou-
časných vánočních ozdob
Do 30. 12., út-pá, ne a svátky 25. a 26.12. 
13-16, zavřeno: 23. a 24. 12

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

http://www.telcsko.cz/
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Spolehlivý motor, dostatečný výkon,
volné silnice a stále plnou nádrž paliva
všem čtenářům Telčských listů přeje

Vladimír Roupec – AUTOŠKOLA
www.autoskolaekol.wz.cz

Město Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/00 Sb. o obcích v platném znění
záměr města

prodat bytovou jednotku č. 214/2, 214/3, 214/4
vše 2+1 o velikosti 68,50 m2 v domě čp. 214

(část obce Telč – Staré Město, ul. Radkovská)
na pozemku parc.č. st. 801/2, včetně podílu na společných částech domu

a na pozemku parc.č. st. 801/2
vše v katastrálním území Telč, obci Telč, okres Jihlava.

Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce 
na adrese: www.telc.eu/uredni_deska

Bližší informace obdržíte
na finančním odboru MěÚ Telč – kontaktní osoba Ing. Lenka Komůrková

(tel. 567 112 451, 607 242 595, lenka.komurkova@telc.eu)
nebo na odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč – kontaktní osoba Jiří Salus 

(tel. 567 112 424, 724 802 382, jiri.salus@telc.eu).

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Tentokrát na mnoho věcí najednou. V pro-
sinci si výstavou v radniční síni připomene-
me 90. výročí založení sboru Smetana. Ten 
měl předchůdce v pěveckém sdružení Čte-
nářského spolku. A právě jeho mužský sbor 
získal v roce 1912 na pěveckých závodech 
v Plzni zlatou medaili a stříbrný věnec, se 
kterým se nechal vyfotografovat na nádvo-
ří zámku. Pro město to byla velká událost. 
Na archivním snímku připomeneme jen ně-
které aktéry slavného úspěchu: Mezi sedí-
cími je třetí zleva prof. Ferdinand Mazal, 
vedle něj je dědeček spisovatele Františka 
Kožíka přednosta Okresního soudu v Telči 
Dr. Havel a zcela vpravo učitel Hynek Jan-

Vzpomínáme na 20. století
40 roků
● 15. listopadu 1974 zemřel v Jihlavě Oto 
Šašecí (*21. 8. 1892, Telč). Absolvent tel-
čské reálky se po vysokoškolských studi-
ích stal uznávaným ekonomickým odbor-
níkem pro zemědělství. V meziválečném 
období vedl české zastoupení v Meziná-
rodním ústavu zemědělském v Římě (dnes 
organizace OSN FAO). V padesátých le-
tech byl ve vykonstruovaném procesu od-
souzen k dlouholetému vězení, ze kterého 
se vrátil na amnestii v roce 1960.

130 roků
● 15. prosince 1884 se v Telči narodil Jo-
sef Říha (+14.4.1949, Telč). Vyučený truh-
lář orientoval po I. světové válce své stroj-
ní truhlářství na výrobu rámových lišt, 
kterou dovedl k mimořádnému rozkvětu. 
Se značkou LIRA uspěl na zahraničních tr-
zích a stal se významným zaměstnavatelem 
ve městě. Byl také dlouholetým radním 
a podporovatelem sportu, především bez-
motorového létání v rámci tehdejší Masa-
rykovy letecké ligy. Ve své továrně nechal 
vyrobit čtyři funkční kluzáky, které slouži-
ly telčským příznivcům tohoto sportu. 

Připomínáme si

ků, zakladatel Lidové malírny. Pátý mezi 
stojícími ve střední řadě je cukrář Ferdinand 
Drdácký, sedmý dirigent JUDr. Antonín Po-
spíšil, otec známého zpěváka Járy Pospíši-
la, a poslední prof. Kamil Kuchler. I v zadní 
řadě najdeme známá jména: Zcela vlevo je 
další z otců Lidové malírny prof. František 
Fromek, třetí je lékárník Karel Paclík a po-
slední profesor Cyril Michna. 
Nad snímkem můžeme nejen vzpomínat, ale 
také si uvědomíme, co se za sto let změni-
lo. Kde by se dnes v Telči našlo tolik zpěvá-
ků? Více snímků z historie sborového zpěvu 
ve městě najdete na zmíněné výstavě na rad-
nici, která zde bude do 31. ledna 2015.     /z/

Do sta tisíc chybělo málo. 331 zvědavých
Památky na Vysočině, které spravuje Ná-
rodní památkový ústav v Českých Budě-
jovicích, navštívilo letos v hlavní návštěv-
nické sezóně, která skončila 31. října, 192 
tisíc lidí. Z toho více než polovina byli 
návštěvníci telčského zámku! Bylo jich 
přesně 99 669. Pádný důkaz o významu 
a postavení našeho zámku v Kraji Vyso-
čina potvrdila TL Jitka Skořepová z NPÚ 
v Českých Budějovicích. „Na vyšší ná-
vštěvnosti se projevilo nejen příznivé po-
časí, které umožnilo brzké jarní otevření, 
ale také množství lákavých kulturních pro-
gramů,“ okomentoval památkovou sezó-
nu ředitel českobudějovického NPÚ Petr 
Pavelec. Z programů v Telči pak vyzdvi-
hl tradiční Prázdniny, výstavy s filmovou 
tematikou a aktivity Edukačního centra 

Zámek v roce 2014

zdejšího NPÚ. Vypočítal také investice, 
které se na jím spravovaných památkách 
uskutečnily. „Na zámku v Telči probíha-
la rekonstrukce plynové kotelny a hlavní 
vodovodní přípojky,“ upřesnil konkrétně 
telčské akce.                                 Podle TZ

 Návštěvnost I. až X.
2013 2014

Jaroměřice n. R. 29332 28467
Lipnice n. Sázavou 22403 27070
Náměšť n. Oslavou 15332 13902
Telč 89860 99669
Zelená Hora 22920 23187
Celkem 179847 192295

Porovnání návštěvnosti 2013/2014 na pa-
mátkách v Kraji Vysočina.

Zdroj: NPÚ České Budějovice 

Všimly si nás. 
Americké České Stopy 
Letní číslo anglicky psaného časopisu 
České Stopy (Czech Footprints), kte-
rý vydává Texas Czech Genealogical So-
ciety (TCGS), uveřejnilo obsáhlou studii 
Miroslava Koudelky Pohřebiště v Čes-
ku. Autor v ní seznámil americké čtená-
ře, převážně potomky českých emigrantů, 
s řadou pohřebišť v celé republice. Samo-
zřejmě nechybí ta známá, Národní hřbitov 
v Terezíně či Památník v Lidicích. Čtená-
řům za oceánem ale také přiblížil „obyčej-
né“ vesnické hřbitovy, případně jinak za-
jímavá pohřebiště. Čtenáři Českých Stop 
se tak dozvěděli o vždy vzorně upraveném 
hřbitově v Rozseči, včetně snímku jeho 
centrálního kříže, a uviděli vnější pohled 
na obřadní síň nového hřbitova v Lipkách. 
Z telčských hřbitovních památek upozor-
nil M. Koudelka také na text desky pravé-
ho pilíře vstupní brány nového židovské-
ho hřbitova na Oslednicích „Nestvořil nás 
všechny jeden Bůh?“
Příspěvek je nevšední a cennou propagací 
města a díky Rozseči i regionu.
http://www.spjstvestnik.org/spjstvestnik/
ceskestopy/stopysummer2014/index.html

/z/ 
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Sport
Fotbal
Tabulka, která se líbí 
V neděli 9. listopadu skončila podzimní 
část krajských soutěží ve fotbalu předehrá-
ním prvního jarního kola. SK Telč v něm 
zvítězil nad týmem Šebkovic 2:0. Tabulka 
I. B třídy Vysočiny pro zimní přestávku se 
příznivcům telčského SK určitě líbí.

1. Moravec 14  10  3  1  38:20  33
2. Dukovany 14  10  0  4  33:20  30
3. Telč  14    9  2  3  37:14  29
4. Měřín  14    9  1  4  28:18  28
5. Šebkovice 14    8  2  4  31:16  26
6. V. Bíteš B 14    7  3  4  31:25  24
7. Kněžice 14    5  5  4  28:25  20
8. Bystřice n.P. 14    6  2  6  26:27  20
9. Radostín n.O. 14    5  3  6  22:31  18
10. Stařeč 14    3  4  7  15:35  13
11. Studenec 14    3  2  9  18:24  11
12. Stonařov 14    2  4  8  21:30  10
13. Křoví 14    3 1 10  23:41  10
14. Přibyslavice 14    1 2 11  21:46    5

Hokej
Zatímco v době uzávěrky prosincového 
vydání TL se na betonové ploše telčské-
ho zimního stadionu prohánělo místo ho-
kejistů a dalších bruslících spadané lupe-
ní, mělo mužstvo mužů v Krajské soutěži 
odehráno na ledových plochách soupeřů 
pět soutěžních utkání. Až na úvod v Brně, 
kdy se telčští museli vyrovnat s minimální 
možností tréninku na ledě, dopadla ostat-
ní skvěle. Nakonec o tom vypovídá prů-
běžná tabulka. Podrobné a velmi zajímavé 
zpravodajství z jednotlivých zápasů najde-
te na http://olh-sk-telc.webnode.cz/.
Lokomotiva Brno-SK Telč 8:3
HC V. Meziříčí B - SK Telč 1:4
HC Spartak Velká Bíteš B - SK Telč 1:9
SK Telč - HC Zastávka 5:2 
(hráno v Rosicích)
TJ Náměšť n. Osl. - SK Telč 1:6
SK Telč - HC Veverská Bítýška 7 : 3
První domácí utkání  sehráli hokejisté před 
180 diváky vítězně 22. listopadu. Soupe-
řem jim byl tým Veverské Bítýšky.
Branky Telče: Štastný 2, Sokolík, Jančo, 
Smejkal, Prášek, Kubát

1 HC Lokomotiva Brno 6 50:20 15
2 SK Telč 6 34:16 15
3 HC Zastávka 6 29:22 11
4 HC Veverská Bítýška 6 23:18 11
5 TJ Náměšť n. O. 6 16:31 6
6 HHK Velké Meziříčí B 6 16:24 5
7 Spartak Velká Bíteš B 6 9:46 0

Jak si jistě veřejnost všimla, panuje u haly 
Sokola v Tyršově ulici od konce září čilý 
stavební ruch. Hala se zatepluje. „Sportov-
ní hala, která slouží nejen naší jednotě, ale 
i široké veřejnosti, byla postavena v roce 
1976. A jak bylo v té době obvyklé, bez 
ohledu na tepelné ztráty. Proto jsme při-
stoupili k jejímu zateplení,“ uvedla pro TL 
starostka Sokola Emilie Drdácká. Soko-
lům se podařilo na akci v celkové hodno-
tě téměř 6,5 mil. Kč získat necelých tři sta 
tisíc ze Státního fondu životního prostředí 
a především 4,8 mil. Kč z evropského Fon-
du soudržnosti. Za podmínky, že zateplení 
bude provedeno ještě v letošním roce.

Hala Sokola je zateplena

„Přes tuto podmínku a pro nás vysoký po-
díl vlastních prostředků (1,4 mil. Kč) jsme 
se rozhodli projekt realizovat. Byl zateplen 
nejen vnější plášť haly, ale byly také vy-
měněny veškeré fasádní klempířské prvky, 
zateplen meziprostor střešní konstrukce, 
osazena nová okna a dveře, provedena izo-
lace střechy a řada dílčích opatření,“ po-
psala rozsah prací E. Drdácká. Po dokon-
čení všech úprav, které na konci listopadu 
finišovaly, bude celý objekt splňovat poža-
davky technických standardů pro energe-
tickou efektivitu budov. A hlavně. Přinese 
úspory v ročních nákladech za vytápění. 

Podle TZ

Foto: Ilona Jeníčková

POCHODY SE VYDAŘILY. PŘIŠLO 307 TURISTŮ. 8. a 9. listopad patřil v Telči tra-
dičně turistům. Sobotní vytrvalý déšť neodradil od startu na tradičním pochodu Vysoči-
nou k Telči 141 turistů. Příjemné podzimní počasí pak provázelo v neděli 166 pochodní-
ků na osmi trasách Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic, která pro většinu končila u rybníka 
Bor. „Nejdelší, 50 km trasy, absolvovalo v sobotu 14 a v neděli 16 odvážných turistů,“ 
prozradil TL dlouholetý organizátor náročné akce, která do města přivádí v mimosezón-
ní době návštěvníky z celé republiky, Vladimír Mazal.                          Foto: Archiv KČT Telč
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Sport
Basketbal
V době uzávěrky vydání měli BK Žaba-
ři Telč v regionální přeshraniční soutěži 
Waldviertler Sparkasse Cup odehrány dva 
zápasy. Oba s vítězným koncem. Na pa-
lubovce ve Slavonicích zvítězili 24. října 
75:41 a 9. listopadu na domácí půdě doká-
zali porazit tým Jindřichova Hradce 69:47. 
„Konečně,“ okomentoval lakonicky ten-
to výsledek Milan Maleček. Další domá-
cí zápas odehráli telčští basketbalisté 30. 
listopadu se Studenou, když ještě před tím 
změřili síly 22. listopadu s týmem Nové 
Bystřice na jeho palubovce. Výsledky zá-
pasů byly známy až po uzávěrce. V pro-
sinci čeká basketbalisty jediné soutěž-
ní utkání, 20. 12. v rakouském Gmündu. 
„10. ledna 2015 plánujeme uspořádat 
Tříkrálový turnaj,“ zve již v předstihu 
na tradiční akci Milan Maleček.

Kickbox
Sedm medailí z Mistrovství republiky
V sobobu 15. listopadu se v Praze konalo 
Mistrovství České republiky v kickboxu 
v disciplínách lightcontact a pointfighting. 
Telčský Kickbox Klub Reborn měl na tur-
naji 3 zástupce, kteří se dohromady podě-
lili o zisk 7 medailí. Závodníci si z turnaje 
přivezli 3 zlaté a 4 stříbrné medaile. Nej-
větší počet – celkem 3 medaile vybojo-
val Jan Novák, po dvou pak Pavel Holub 
v juniorské kategorii a trenér a organizátor 
oddílu v jedné osobě Josef Bílek.

Špunti v pohybu
30. prosince od 15:00
Sokol Telč zve děti s rodiči do haly Sokola 
na tradiční sportování.

ADAM byl ADAM. ALE NOVÁK. 
Na snímku, který jsme uveřejnili v minu-
lém vydání u příspěvku o mládežnické ko-
pané, nebyl v brance Adam Svoboda, ale 
Adam Novák.

Cvičení Rodiče a děti 
každý pátek od 10 hodin v hale Sokola

Pět tisíc domácností v Telči a okolí mů-
že ve svých poštovních schránkách na za-
čátku prosince očekávat milý předvá-
noční dárek. Tím je speciální samolepka 
na domácí odpadkový koš, která prozra-
dí, co do něj nepatří a co lze třídit do ba-
revných kontejnerů. Tato aktivita probíhá 
díky společnému projektu Kraje Vysoči-
na a Autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a.s. Jejím cílem je usnadnit 
lidem třídění odpadů a tím zvýšit množ-
ství vytříděných plastů, papíru, skla a ná-
pojových kartónů.
Kulatou samolepku mohou v prvních 
prosincových dnech očekávat lidé v Tel-
či a dalších 44 obcích v okolí. Občané 
ji obdrží přímo do svých schránek. Proč 
se společnost EKO-KOM, a.s., rozhod-
la právě pro tento předvánoční dárek, 
upřesňuje její regionální manažer Ro-
man Zouhar: „Lidé se nás často ptají, jak 
správně třídit odpady. My je odkazuje-

Dárek do schránek. 
Pomůže ve třídění odpadu

me na specializované internetové strán-
ky jaktridit.cz a také na samolepky pří-
mo na barevných kontejnerech v ulicích, 
které podrobně popisují, co lze do nádob 
na plasty, papír, sklo a nápojový kartón 
třídit. Třídění odpadů ale začíná doma. 
Proto jsme se lidem rozhodli dát předvá-
noční dárek v podobě speciální samolep-
ky na domácí odpadkový koš.“ 
Samolepky přiblíží prostřednictvím ná-
zorných obrázků a textů, co vše lze tří-
dit do barevných kontejnerů. Současně 
upozorní na to, že plasty, papír, sklo a ná-
pojový kartón rozhodně nepatří do košů 
a popelnic na směsný odpad. Díky třídění 
je lze totiž druhotně zpracovat. A jejich 
recyklací posléze vznikají nové výrobky. 
Z vytříděných pet láhví lze vyrobit napří-
klad funkční oblečení, z tříděného papíru 
se vyrábí nové školní sešity nebo toaletní 
papír, ze starého skla se pak ve sklárnách 
vyrábějí nové sklenice.        PI

Studio 6 Víkend 
bylo z Telče
To tu ještě nebylo. Čtyři hodiny přímého 
vysílání České televize v neděli 26. října 
dopoledne bylo věnováno Telči v oblíbe-
ném programu Studio 6 Víkend. Na klad-
ných ohlasech na pořad mají velkou zá-
sluhu moderátoři Jolka Krásná a Petr 
Meškán, kteří celým programem divá-
ka kultivovaně provázeli a řadě protago-
nistům programu usnadnili nelehkou roli 
před televizní kamerou v přímém přeno-
su. Protože nebylo v technických možnos-
tech TL o vysílání v předstihu informovat, 
uvádíme adresu archivu ČT, na které je ho 
možné dodatečně zhlédnout: http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-
-studio-6-vikend/214411010121026

Samolepka prozradí, 
jak správně třídit odpady v Telči

Žluté kontejnery
PET láhve a plastové nádoby, sáčky, tašky fólie, plastové kelímky a krabičky 

od potravin, výrobky z plastů
Modré kontejnery

Papírové obaly a krabice, kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, letáky 
Zelené a bílé kontejnery

Čiré a barevné sklenice, skleněné nádoby, láhve od nápojů, tabulové sklo 
Kontejnery s oranžovou samolepkou Nápojové kartóny

Krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.

Dětský domov Telč vás zve na

JARMARKY 
S ALBERTEM

12. a 13. 12. 
v Supermarketu Albert v Třešti
Přijďte podpořit děti z dětských domovů 

a kupte originální dárky, 
které pro vás samy vyrobily. 

Výtěžek z prodeje půjde zapojeným dětem.
Těšíme se na vás.
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
19. 10. do 18. 11. 2014.

Dlouhý podzim

Průměrná teplota:   9,8 °C
Průměrný tlak:  1019,4 hPa
Srážky:    34,4 mm
Maximální teplota:   21,7 °C, 12. 10. 
   ve 14,57 hod.
Minimální teplota:   0,4 °C, 29. 10. 
   v 8,44 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  48,1 km/h, 23. 10.

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

Říjen v číslech

Po většinu měsíce převládalo pošmourné 
podzimní počasí. Sluníčko vykouklo jenom 
málokdy. Denní scénář počasí se většinou 
opakoval. Ráno mlha a během dne nízká ob-
lačnost, která se jen sporadicky protrháva-
la. Pokud se přece jen ukázala modrá obloha 
nebo dokonce sluníčko na většinu dne, by-
lo to jenom ojediněle a další den pokračova-
lo obvyklé pošmourno. V měsíčním souč-
tu nám slunce nasvítilo jenom asi třetinu 
dlouhodobého průměru délky svitu. Srážky 
v souvislosti s nízkou oblačností byly větši-
nou ve formě slabého deště nebo mrholení. 

Počasí v říjnu Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Kouzlo Vánoc
Když jsem byla malá, vůbec jsem nechápa-
la. Proč si lidé na Vánoce přejí „A hlavně 
to zdraví“? Však když mne bolí v krku, do-
stanu od paní doktorky penicilin a za týden 
jsem zdravá. Vždyť nejdůležitější jsou pře-
ce ty dárky pod stromečkem. Samozřejmě, 
že postupem času jsem názor změnila a také 
všem přeji „A hlavně to zdraví“, ale stejně si 
pořád myslím, že i ty dárečky, to překvape-
ní pod stromečkem, dělají Vánoce Vánoce-
mi. Proto nekažme radost blízkým tím, že ří-
káme, „Však my už nic nepotřebujeme“, ale 
přejme si dárky. Nenápadně říkejte, co byste 
potřebovali, a potom se radujte i z těch nej-
menších maličkostí pod stromečkem. To je to 
kouzlo Vánoc, nejen rozzářená dětská očka 
u stromečku, ale i radost dětí, že můžou obda-
rovat rodiče a prarodiče. Nemyslím, že bude-
te svá přání lepit na okna a čekat, že si dopisy 
odnese Ježíšek. Ale někdy naznačit, co byste 
si přáli, udělá větší radost než se potom tvářit 
u stromečku, že to je ono, prostě tento hrnec 
jste si celý život přáli. Nebudu zdržovat dlou-
hým vypravováním, každý má jistě ještě dost 
práce. Uklidit byt, napéci cukroví, udělat vá-
noční výzdobu a nakoupit dárky, sehnat stro-
meček a kapra. A pak už jen čekat na ten krás-
ný okamžik, až se rozsvítí stromeček a zavoní 
jehličí. Takže všem přeji hodně zdraví a spo-
kojenosti, krásné Vánoce a pod stromečkem 
dáreček, který potěší. No, a kdybyste si to 
chtěli přece jen pojistit, klidně na okno to své 
přání nalepte. Uvidíte, že věřit v kouzla jde 
v každém věku a kouzlo Vánoc funguje na sto 
procent. Jen na něj nesmíme zapomenout.

Trochu více napršelo hned 1. října a potom 
po několik dnů kolem 20. října. Začátkem 
měsíce a v jeho druhé dekádě se ještě vyskyt-
ly maximální denní teploty nad 15°C. Nao-
pak chladno bylo před koncem měsíce, kdy 
byla maxima jen do +5°C a objevily se prv-
ní noční mrazíky. Po nich se však opět otep-
lilo. Celkově byl tento říjen neobvykle tep-
lý a připomíná loňský rok. Měsíc hodnotíme 
srážkově v mezích normálu, teplotně však ja-
ko silně nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Telčská podoba podzimu.                                                                               Foto: Jana Zadražilová
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HRADEC KRÁLOVÉ
13. - 21. 12. - Vánoční trhy na Masary-
kově náměstí - tržiště s výrobky lidové 
tvorby a uměleckých řemesel.

CHEB
29. 11. - 26. 12. – Vánoční trhy
s každodenním kulturním programem, 
tržištěm a bruslením na náměstí.
7. 12. - Zuzana Stirská A FINE GOSPEL 
TIME, 2. adventní koncert v kostele sv. 
Kláry

JINDŘICHŮV HRADEC
13. - 14. 12. – Advent na st. hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci 
Černá kuchyně v provozu, adventní trhy 
na III. nádvoří a v centru města, výstavy, 
koncerty.

KUTNÁ HORA
6. 12. - 15.30 hod. - Charitativní kon-
cert na podporu týraných zvířat
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Vystoupí sólisté Státní opery Alena Žá-
ková a Miloš Ježil

LITOMYŠL
27. a 28. 12., 11:00, 13:00 a 15:00
Vánoční prohlídky zámku – památky 
UNESCO
Prohlídky vánočně vyzdobenou kaplí a re-
prezentačními pokoji. Výklad o historii 
a vybavení pokojů doplní povídání o vá-
nočních zvyklostech, které byly spojeny se 
životem na zámku. To vše 15 let od zápisu 
zámeckého areálu na Seznam UNESCO.

POLIČKA
Do 11. 1. 2015 - Jesličky z Poličky
Výstava betlémů v Centru Bohuslava 
Martinů v Poličce.

TELČ
20. - 21. 12. - Živý betlém
Zámecké nádvoří, v sobotu 20. 12. 
od 17.00 a od 18.15 hod. a v neděli 21. 
12. od 14.00 a od 15.00 hod. Nalaďme se 
svátečně s folklorním souborem Podja-
vořičan a Kvítek na komponovaném po-
řadu telčských folklorních souborů.

TŘEBOŇ
27. - 30. 12. - Vánoce na zámku s kní-
žetem Adolfem Josefem
14. - 18. hod. Odpolední kostýmované 
prohlídky na třeboňském zámku.

Inspirace z České inspirace

6. prosince  
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 7. prosince)
Telč, MUDr. Marie Policarová 
Masarykova 445, 567 213 173
7. prosince  
Jihlava, MDDr. Petra Skotáková
Slavíčkova 2, 567 210 991
13. prosince 
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto i 14. prosince)  
Brtnice, MUDr. Ludmila Suchánková 
náměstí Svobody 77, 567 216 139
14. prosince 
Jihlava, MUDr. Pavlína Stavárková
Strojírenská 9/8, 567 132 545
20. prosince 
Dačice, MUDr.  Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 21. prosince)
Polná, MUDr. Petr Šimek 
Varhánkova 227,  567 212 218
21. prosince 
Telč, MUDr. Vlasta Plucarová
Masarykova 445, 567 213 169
24. prosince 
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215  
(dtto i 25. a 26. prosince)
Telč, MDDr. Radka Štrejbarová 
Masarykova 445, 567 213 173
25. prosince 
Jihlava, MUDr. Milan Šulc 
Vrchlického 2497/57, 567 574 570
26. prosince 
Jihlava, MUDr. Anselma Švandová
Zrzavého 4259/12, 604 246 650
27. prosince 
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176, 384 423 107
(dtto i  28. prosince)
Jihlava, MDDr. Dana Gurková
třída Legionářů 1470/9,  774 818 088
28. prosince 
Jihlava, MUDr. Libuše Valenová
Vrchlického 2497/57, 567 574 58
31. prosince  
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice, 384 358 294 
(dtto i 1 ledna 2015)
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., ostatní 8 
- 12 hodin. V případě potřeby doporučujeme 
prověřit na uvedených tlf. číslech. Služby v ob-
vodu Nemocnice Jihlava i na Infocentru Ne-
mocnice Jihlava na 567 157 211. Změna slu-
žeb není vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu, 
www.nemji.cz, www.nemdac.cz; 

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

v prosinci Římskokatolické
6. 12. so 17.00 Jména Ježíš
7. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
13. 12. so 17.00 Jména Ježíš
14. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
20. 12. so 17.00 Jména Ježíš
21. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 12. st 24.00 sv. Jakub
25. 12. čt 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
26. 12. pá 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
27. 12. so 17.00 Jména Ježíš
28. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

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

Adventisté
každý lichý týden ve středu v 18.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v nízkopra-
hovém klubu ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz 
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby

Advent a Vánoce
U Hraběnky 
6. 12. 20:00
Adventní koncert New River Train 
- bluegrass
26. 12. 20:00
Vánoční rozjímání při svíčkách 
- Swing trio Telč
Oba koncerty na hudebním pódiu hotelu 
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Pro vánoční období je vydán samostat-
ný tisk – kulturní a sportovní program 
od prosince 2014 do ledna 2015.

Akce
6. 12. 10.00 – 17.30
obchůdek na nám. Zachariáše z Hradce č. 13
Výklad a magie kamenů - o léčivých 
účincích kamenů, Mikulášský dáreček

11. 12. budova školy Hradecká 235
Den otevřených dveří na GOB a SOŠ 
pro zájemce o studium v příštím školním 
roce a jejich rodiče, www.gymnsostelc.cz
Více na str.11

Koncerty
6. 12. 20.00 PROSTOR (orlovna)
Jiří Marek (folk-acoustic/Znojmo), Psycho-
candy (Indie/Znojmo)

20. 12. 20.00 PROSTOR (orlovna)
Mr. Ultrafino (jazz, funk, soul)

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: 
po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 17 hod.
Téma na prosinec: Prachy
5. 12. 14.30 
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
9. 12. 16.00 
[LOVE] aneb dokážeš žít s prachama, co máš?
17. 12. 18.00 
Promítání „Šmejdi“ i pro širokou veřejnost
18. 12. 16.00 Tvoření

Klub důchodců
30. 11. – 3. 12. v budově polikliniky
Mikulášská výstava
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek šikovných rukou ● Literárně-zábavný 
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink pa-
měti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dra-
matický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
14. 12. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně, www.krtecek.org
pondělí 9 - 12 Hernička

Kulturní kalendář
úterý 9 - 12 Krteček s programem
středa 9 - 12, 15 – 18 Hernička
čtvrtek 9 - 12 Krteček s programem
pátek 9 - 12 Hernička
Nabízíme hlídání dětí podle vaší potřeby 
pondělí – pátek 9 – 12 hod. Nutno domluvit 
předem. Tel. 775 219 362.

Aktivity pro maminky 
a miminka
 Náměstí Hrdinů 242
čtvrtek 17.00 Cvičení pro těhotné
pondělí 9.30 MAMI@mimi
pro děti od 8. měsíce do 3. roku - lekce plné 
říkadel, zábavy a znakování,
čtvrtek 15.45 MAMI@svišti
pro děti od 2 do 4 let - společné hýbánky pro 
maminky a děti
Petra Lustigová, tel. 724 415 809
více na www.balancplus.cz

Aktivity pro MAMI@mimi 
s Petrou Lustigovou
MAMI@mimi (0 - 6. měsíc), plánovaný 
kurz začne 13.1. v dopoledních hodinách.
MAMI@nemluvňátka (od 8. měsíce do 2. 
roku) - hrajeme si s říkankou, komunikač-
ní prostředky s nejmenšími, kurz probíhá, 
můžete se přihlásit. Nový kurz začne 12.1.
MAMI@pidilidi (od 2 do 4 let) - od 15.1. 
v 15.45 hod. společné hýbánky pro rodiče 
a pidilidičky.
MAMI@svišti (od 4 do 7 let) - od 13.1. 
v 15.45 hod. společné hýbánky pro rodi-
če a sviště, cvičení nápravné, ale zábavné 
na míčích.
MimiVmami (pro těhotné) - cvičíme kaž-
dý čtvrtek v 17.00 hod. v ZŠ Masarykova.
Předporodní kurz - únor 2015, blíže bu-
de sděleno.
Aktuální informace na tel. 724 415 809 ne-
bo www.balancplus.cz

Telčské podzemí v prosinci
Interaktivní zábavně-naučná expozice, vstup 
ze dvora ZUŠ, náměstí Zachariáše z Hradce 
71, otevírací doba v prosinci je zveřejněna 
v adventním kalendáři.

Uzávěrka příštího čísla 
18. prosince

TL 12/2014 - Vydává měsíčně Město 
Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. 
IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevra-
cí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. 
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáko-
vá, I. Jeníčková. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Nabídka i pro laiky

Schůzky Klubu filatelistů
Schůzky Klubu filatelistů se konají každou 
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin 
v prostorách Klubu důchodců na poliklinice 
v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). Zá-
jemci (i nečlenové) mohou na schůzce zís-
kat informace o hodnotě svých sbírek zná-
mek, popřípadě pohlednic a podobných 
sběratelských předmětů.

Blahopřejeme novomanželům
Pavel Novotný, Jihlava
a Pavla Jandátová, Jihlava
Luboš Paulus, Strmilov
a Jana Kuklová, Telč
Martin Skála, Telč
a Zuzana Nosková, Telč

Opustili nás
Ludmila Svobodová, Strachoňovice 80 let
Josef Vokřínek, Sedlejov 65 let
Bohumila Váchová, Staré Město 82 let
Ladislav Lovětínský, Staré Město 77 let
Marie Wojtovičová, Mysletice 60 let
František Štancl, Lipky 73 let
Věra Kadeřávková, Štěpnice 86 let
Ludmila Chvátalová, Vnitřní Město 83 let

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

u sňatku na základě písemného souhlasu obou no-
vomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Šmejdi!!!
MANIPULACE, NÁTLAK, PONIŽOVÁ-
NÍ, AGRESE. Skryté kamery zachytily drs-
né pozadí předváděcích akcí. Co se oprav-
du děje na populárních zájezdech s obědem 
zdarma, na které často slyší senioři? Re-
žisérka Silvie Dymáková natáčela přímo 
na akcích, kde organizátoři dávají dárky 
zdarma. Na promítání jejího dokumentární-
ho filmu vás srdečně zve ZASTÁVka Telč. 
Nic není hrané, vše je skutečnost!
Kdy: 17. prosince od 18 hodin
Kde: ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387 Telč. 
Pro širokou veřejnost. Vstup zdarma!

První číslo nového ročníku 
TL vyjde 12. ledna 2015 

s barevnou přílohou 
Kalendárium 2014.



str. 28

Příjemné prožití adventního času, krásné vánoční svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 
přejí občanům města, Mikroregionu Telčsko a všem příznivcům Telče 

Roman Fabeš, starosta města; Pavel Komín, místostarosta města; Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Foto na této straně Ilona Jeníčková

JAKO V POHÁDCE. ALE KDE? Pro tři pozorné čtenáře, kteří první napíší 
na tl@telc.eu odkud je tento snímek máme připraveny malé dárky.

BETLÉM V MUZEU. Mechanický betlém manželů Vostrých, zřejmě nejatraktivnější exponát telčského muzea, bude v prosinci pří-
stupný každý adventní víkend až do 20. a 21. prosince. Během vánočních svátků ho pak můžete zhlédnout od 25. do 28. prosince a 30. 
a 31. prosince. Otevírací doba během všech uvedených dnů bude od 10 do 16 hodin.

LOUTKY V MĚSTSKÉ GALERII. Do 6. ledna je 
v Městské galerii Hasičský dům výstava Čarovný svět 
loutek autorů Radka Polaneckého a Šarloty Polanecké.


