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Rozhovor se starostou města Romanem Fabešem

Starostovat v Telči je radost (ale i starost)

Konec starého a začátek nového roku je
tradičně dobou bilancování. Navíc, když
zmíněná změna letopočtu proběhla v polovině volebního období, je to logický důvod
pro rozhovor se starostou města.
Pane starosto, z čeho jste měl pod
stromečkem největší radost?
Určitě z toho, že se znovu po roce sešla
celá rodina ve zdraví. Pokud jde o dárky,
převažovaly ty „měkké“ (oblečení), což už
je asi v tomhle věku normální. Z „tvrdých“
pak něco do zahrady a sportovní potřeby
– to abych si uvědomil, že je potřeba také

něco doma udělat a udržovat se v kondici. Město dostalo pod stromeček krásný
dárek v podobě dotace na rekonstrukci
topného systému v budově Mateřské školy
v Komenského ulici.
Pokud by to bylo možné, co byste Vy
sám nadělil městu? Co podle Vás nejvíce
potřebuje?
Určitě je toho spousta, ale nechci být
neskromný. Každý má jistě svůj názor na
to, jak se v Telči žije. Já si myslím, že to
není až tak špatné. Jistě, chtělo by to více
pracovních příležitostí, aby lidé nemuseli

Guvernérce se u nás líbilo

za prací dojíždět. Určitě by bylo třeba více
investovat do sportovišť a dětských hřišť
pro naše nejmenší. Ale na druhé straně
by si důstojnější prostředí zasloužili i naši
senioři. A za vším jsou peníze. Když se ale
ohlédneme zpět, myslím, že řada věcí se
podařila. Město žije bohatým společenským, kulturním a sportovním životem.
Lidé se zajímají o dění ve městě, to je vidět
při jednáních o podobě ulic. Mám radost,
že zastupitelé i úřad táhnou za jeden
provaz ve prospěch města. Díky tomu se
podařila a ještě podaří řada významných
investičních akcí v objemu desítek milionů
korun, ale třeba také najít investora pro
projekt Panského dvora. Do Telče přijíždí
spousta významných návštěv. A z jejich
úst po prohlídce města vždycky zazní:
„To musí být radost starostovat v takovém krásném městě.“. A já odpovídám:
„Ano, je.“
Vyjmenujte tři události z loňského
roku, které podle Vás stojí za zaznamenání do kroniky města.
Pevně věřím, že historie bude jako
událost roku hodnotit výběr investora
projektu Revitalizace Panského dvora.
Ale byla také dokončena přístavba ZŠ
Masarykova, kde žáci najdou školní dílnu,
kuchyňku i víceúčelový sál. Do kroniky se
určitě dostane spousta problémů, ale také
zdárné dokončení rekonstrukce Křížovy
ulice. Nezaměstnanost klesla v září pod
5 %, což je rekord posledních deseti let.
Pokračování na str. 3

Foto: Luboš Pavlíček
Určitě nejprestižnější návštěvou města v uplynulém roce byla Michaële Jean, guvernérka Kanady. Telč navštívila v neděli 30. listopadu jako jediné místo na Vysočině.
A tak vedle starosty města ji zde uvítalo i nové vedení kraje včele s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Michaële Jean při této příležitosti velmi ocenila činnost Společnosti
přátel Kanady, která má v Telči od roku 1990 sídlo. Jejímu prezidentovi, telčskému
Stanislavu Dvořákovi, pak předala zvláštní uznání.
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Smlouva s investorem na Panský dvůr schválena

V pondělí 15. prosince se zastupitelé
sešli ke svému v pořadí 14. zasedání v
tomto volebním období. Jednání bylo přítomno 18 zastupitelů, omluveni byli Karel
Navrátil, Jiří Plachý a Miloš Vystrčil.
Po obvyklých procedurálních bodech
programu zastupitelé nejprve jednali o
návrhu nájemní smlouvy a smlouvy o
smlouvě budoucí kupní na nemovitosti
v areálu Panského dvora. Jednání byl
přítomen i zástupce nájemce-konsorcia
společností MORÁVKA CENTRUM,
a.s., OHL ŽS, a.s., a SLOVKARPATIA,
s.r.o., Oldřich Vlašic, který odpovídal na
vznesené dotazy. Svým usnesením zastupitelé schválili uzavření nájemní smlouvy
a smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Na minulém zasedání bylo schváleno
zveřejnění záměru prodeje a pronájmu
nemovitostí v lokalitě „Ranč“. Jelikož se
nepřihlásil žádný zájemce, jehož nabídka by splňovala stanovené požadavky,
jednali zastupitelé o úpravě podmínek
pro zveřejnění nového záměru prodeje a

pronájmu těchto nemovitostí a usnesením
byly nové podmínky schváleny. Jelikož v
letošním roce došlo ke zvýšení nákladů
na svoz a likvidaci komunálního odpadu
zejména z důvodu zvýšeného množství
komunálního odpadu a ﬁnanční prostředky schválené v rozpočtu byly již téměř
vyčerpány, bylo nutné rozpočtovým
opatřením navýšit o 300 tis. Kč příslušnou
výdajovou část rozpočtu, což bylo také při
hlasování schváleno.
Zastupitelé rovněž schválili přijetí
dlouhodobého úvěru ve výši 28 mil. Kč na
předﬁnancování projektu „REILA 2009
- Dolnorakouská zemská výstava v Telči“
od Českomoravské záruční a rozvojové
banky, a.s.
Oﬁciální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v
podloubí radnice, internetových stránkách
města a je k nahlédnutí i na městském
úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

32 řidičům“ pomáhal“ řídit alkohol

Ocenění za propagaci

681 řidičů má trestný bod
Zatímco celostátní statistika říká, že
téměř každý desátý řidič v Česku má na
svém kontě alespoň jeden „trestný“ bod,
ve správním obvodu Telče je to přibližně
jen každý sedmý.
„Z 9 tisíc řidičů, které máme v evidenci,
jich mělo na konci loňského roku záznam
o získaném bodu 681,“ konstatoval Vladimír Pokorný z odboru dopravy.
Nejvíce, 285 řidičů mělo 2 body, 6 řidičů pak dosáhlo na 12bodový limit a muselo se s řidičským průkazem rozloučit.
Podle celostátní statistiky jsou na Vysočině nejukázněnější řidiči na Pacovsku, kde má bodový záznam necelých 5%
řidičů. Naopak nejvíce bodovaní řidiči
jsou na Jihlavsku a Velkomeziříčsku, kde
se blíží celostátnímu průměru 10% řidičů s bodovým záznamem.
Odbor dopravy řešil v loňském roce
také 133 přestupků při provozu na pozemních komunikacích. Hříšníci pak na
pokutách zaplatili téměř půl milionu korun. „Je varující, že se mezi nimi opět objevilo 32 přestupků za požití alkoholu před
jízdou motorovým vozidlem. Ani 267 tisíc,
které tito výtečníci zaplatili na pokutách,
není zřejmě dostatečným varováním, aby
zmíněný nešvar z našich silnic vymizel,“
uvedl Vladimír Pokorný.
/z/

Vydavatelství C.O.T. media pořádalo
v loňském roce již sedmý ročník soutěže
Náš kraj 2008.
Do 30. září mohly krajské úřady, města, obce, informační centra vč. komerčních subjektů přihlásit své propagační
materiály do tří soutěžních kategorií:
Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší multimediální prezentace na CD nebo DVD
a Nejlepší turistický produkt.
Slavnostní vyhodnocení a předávání
cen se konalo 1. prosince 2008 na výročním setkání profesionálů v cestovním ruchu ve Veletržním paláci v Praze.
Sdružení České dědictví UNESCO získalo
mimořádné ocenění jak v kategorii Nejlepší
multimediální prezentace na DVD, tak také
v kategorii Nejlepší jednotná kampaň. V té
pak získalo druhé místo i sdružení Česká
inspirace. Naše město je členem obou sdružení, která v prestižní soutěži obstála.
Hana Müllerová, místostarostka

Konzultační den
rady města
středa 11. února

od 15.00 do 17.00 hod.
doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ
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Z jednání rady města
52. schůze - 3. prosince

- RM schválila návrh kulturní komise na
rozdělení dotace pro kulturní organizace
na rok 2008.
- RM schválila ceny za svoz a likvidaci TKO pro podnikatelské subjekty a ostatní organizace s platností od
1. 1. 2009.
- Rada města vzala na vědomí informaci o předpokládaném hospodaření
Domova pro seniory Telč do konce
roku 2008.
- Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s krajem Vysočina na
pozemek parc.č. 7443/1 v obci a k.ú.
Telč v souvislosti s realizací projektu
přemístění autobusového nádraží.

53. schůze - 17. prosince

- Rada města schválila v souladu s vyhláškou bezúplatné užití znaku města
Telče pro Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Telči.
- RM udělila souhlas nájemci polikliniky v Masarykově ulici, společnosti
Poliklinika Telč, spol. s r.o., s uzavřením
podnájemní smlouvy na nebytové prostory v uvedené budově se společnostmi
MUDr. Dobeš, s.r.o. a Kožní ambulance,
s.r.o., Jihlava, na dobu od 1. 1. 2009 do
30. 6. 2016.
Na základě doporučení hodnotících
komisí RM rozhodla, že zhotovitelem
rozšíření parkoviště v ul. Na Sádkách
bude společnost PSJ Jihlava a rozšíření
parkoviště Na Korábě bude společnost
SATES ČECHY Telč.
- Na základě doporučení hodnotící
komise RM rozhodla že dodavatelem
projektu „Modernizace vybavení základních škol v Telči - vybavení škol počítačovou technikou a zabezpečovacím
systémem bude společnost AutoCont
Ostrava.

54. schůze - 7. ledna

- Rada města vzala na vědomí informaci
o provozu Turistické ubytovny Domeček
v roce 2008.
- Rada města se seznámila se zprávou o
vyřizování stížností za rok 2008 a vzala na
vědomí informaci, že v roce 2008 Městu
Telč, resp. Městskému úřadu Telč, nebylo
doručeno podání, které by splňovalo náležitosti petice.
- Rada města projednala a schválila
Výroční zprávu za rok 2008 v souladu s
ustanovením § 18 zákona č. 106/99 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění.

Dokončení ze str. 1

Soukromí investoři se nebáli v Telči investovat – Penzion Hraběnka, TESCO v
areálu „Mlíkárny“ nebo krásně opravený
dům s obchůdky ve Svatoanenské ulici.
Telč navštívili režiséři Jasný a Passer, ale
také kanadská guvernérka. Máme spolek
velocipedistů a malé mažoretky. Chtěl
jste tři – no to je strašně málo. Můžu
pokračovat?
Bohužel ne, zápis do kroniky je limitován délkou. Ale kterou záležitost
(událost) byste budoucím generacím
naopak nejraději zamlčel?
Já nerad šířím špatné zprávy. Na to stačí
televize či noviny. Jistě, ne všechno se podařilo. Nejvíce mě mrzí, že jsme neuspěli
s žádostí o dotaci na nový zimní stadion.

se začaly rojit pochybnosti a „dobré rady“.
Proč tam vůbec dáváte světla? Proč tam
raději nejsou vysoké lucerny? Proč tam
nedáte nějaké zábrany? Člověk až žasne,
kolik má ve městě projektantů. Mě pak
také vždycky napadne jedna otázka: „Proč
to vůbec děláme?“
Přece pro ty, kteří si toho váží. A těch je
jistě většina. Ale co ten zbytek? Jak vidíte
v tomto případě výsledek zápasu radnice
(slušných občanů) s vandaly?
Pokud to bude boj radnice s vandaly, tak
to vidím hodně černě. Pokud to ale bude
boj slušných lidí, obyvatel našeho města,
proti jedincům, kteří nám ničí krásný
domov, tak to vidím na jednoznačné vítězství. Tady se asi nezapře má kantorská
profese. Já jsem pořád přesvědčen o tom,

Zástupci investora projektu Panského dvora - generální ředitel OHL-ŽS Brno Michal Šteﬂ (vpravo)
a technický ředitel Morávka Centrum a.s. Brno Oldřich Vlašic dolaďují poslední detaily smlouvy
se starostou města Romanem Fabešem
archiv MěÚ Telč

Ale zkoušíme to znovu a uvidíme. Také
máme opakovaně potíže s dopravou, parkováním. Jistě by se našla i další negativa.
Já bych ale určitě do kroniky zamlčel, že
si tak krásného města neváží někteří naši
spoluobčané (pokud se jim tak dá říkat).
Pokud by totiž za několik desítek let naši
následovníci četli, že někdo dokázal poničit vzácnou sochu, posprejovat renesanční
fasádu nebo zničit nově vybudované
osvětlení, asi by to jen těžko chápali.
Máte zřejmě na mysli frekventovanou
cestu kolem Štěpnického rybníka. V minulém roce jste také sliboval osvětlení.
Je tam ale stále tma.
Ano, přesně to mám na mysli. Už dvakrát jsme světla rozsvítili. Vydržela vždy
dva dny a pak je někdo zničil. Víte, u nás
není zvykem moc chválit. Spíše naopak.
Proto mě překvapilo, kolik lidí mě zastavilo a mělo radost z opravené a osvětlené
cesty. Bohužel jen na chvíli. A najednou

že stavět všude zábrany, zátarasy, retardéry
a mříže je nejen špatné, ale také ošklivé.
Bohužel to má jednu nespornou výhodu.
Je to blbuvzdorné a dlouho to vydrží.
Ale zaslouží si naše krásné město, takové
„památníky“? Chcete kolem nich každý
den chodit? Vždyť o třicet kilometrů na
jih to funguje a všichni obdivujeme, jak
jsou rakouská městečka upravená. A i my
najednou dodržujeme předpisy a chováme
se jinak.
Já pořád věřím tomu, že se vyplatí do
pěkných věcí investovat a že i ti, kteří je
nyní rozbíjejí, časem pochopí, že jsou sami
proti sobě. Ale musí jim to vysvětlit doma
rodiče, ve škole učitelé, ale také my, kteří je
každý den potkáváme a raději se otočíme na
druhou stranu. Dovolili bychom doma našim
potomkům zničit nový nábytek? Tam by to asi
vyřešila jedna „výchovná“ a bylo by po problému. Ale i město je ve spolupráci s policií
připraveno sáhnout k tvrdším opatřením.
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Na co se můžeme v Telči v novém roce
těšit?
Myslím, že i v letošním roce se toho odehraje v Telči spousta. V oblasti investiční se
již začalo pracovat na kanalizačním sběrači
přes Staroměstský rybník, do jara by měly
být rekonstruovány parkoviště v ulici Svatoanenská a centrální parkoviště. Na Korábě
vznikne kromě parkoviště ještě parčík, dětské
hřiště a snad i dětské dopravní hřiště. Zahájíme výstavbu nového autobusového nádraží
a rekonstrukci dvora polikliniky. Ulice Úzká,
Mlýnská a Krátká dostanou nový povrch a
osvětlení a dále se bude pokračovat úpravou
cest Na Dlážkách a Oslednicích.
V Lipkách vznikne nová naučná stezka a
základní školy získají nové vybavení počítačových a jazykových tříd a rekonstrukce
se konečně dočká i budova Mateřské školy
v Komenského ulici. To vše díky projektům, které uspěly v různých českých, ale i
evropských dotačních titulech. V číslech
to znamená zhruba 140 milionů korun,
které se ve městě proinvestují.
V kulturní oblasti bude nabídka ještě
kvalitnější než loni. Díky Dolnorakouské
výstavě, která proběhne od dubna do října, jsme získali ﬁnance i na doprovodné
akce. Takže se konečně vystupující dočkají
nového pódia, diváci pohodlnějších lavic
a pořadatelé významných akcí ﬁnančního
přilepšení. Věřím, že i díky tomu vzroste
počet návštěvníků města, což bude jistě příjemné pro restaurace a ubytovací služby.
Netrpělivě budeme čekat na výsledky
hodnocení dalších projektů. Ve hře máme
zimní stadion, školní areál v Hradecké ulici
a náměstí Bratří Čapků s Nerudovou ulicí. V
Bruselu se bude rozhodovat o projektu Dyje
II, kde máme ve hře peníze na vodovod a
kanalizace v ulicích Třebíčská, Svatojánská,
Štěpnická a Nerudova. A v průběhu roku se
budeme společně s Národním památkovým
ústavem ucházet o peníze na revitalizaci a
oživení části zámku, zámeckého parku a
budov ZUŠky a DDM.
Společně s vybraným investorem zahájíme projektové práce na revitalizaci
areálu Panského dvora. Pro rozvoj města
i vytvoření pracovních míst to bude jeden
z nejvýznamnějších projektů.
Kdyby to bylo možné, jaký domácí
úkol byste zadal občanům města pro
rok 2009?
Já jsem ve škole nebyl zrovna zastáncem
domácích úkolů. Na žácích jsem vyžadoval, aby pracovali v hodinách a doma se
věnovali jiným činnostem. Takže můj domácí úkol s tím souvisí. Kdyby se podařilo,
aby si každý čas od času zametl chodník
a posekal trávník před svým domem, byl
bych šťastným učitelem i starostou.
Ptal se O. Zadražil

Nový rekord svateb – 177!
Rekord roku 2007, 162 svateb v působnosti telčské matriky, dlouho nevydržel.
Hned v následujícím, loňském, roce vypravily matrikářky Marie Křivánková
a Renata Koníčková na společnou cestu
životem o 15 párů více - 177! To je číslo,
kterým se nemohou pochlubit ani daleko
větší města.
Co z loňské svatební statistiky zaujme?
Určitě šest nevěst ze Slovenska, muž
který se ženil po čtvrté, nebo ten, který se
rozhodl pro manželství v 75 letech.

pocházela z Ruska a v jednom případě
byl ženich z Anglie.
„Nejmladší nevěstě bylo 19 roků, nejstarší 71. U ženichů to bylo podobné.
Nejmladšímu bylo 20 a nejstaršímu
muži, který se rozhodl pro sňatek v Telči, dokonce 75 roků,“ vyčetla ze svatební
statistiky druhá matrikářka Renata Koníčková.
Ve 130 případech byl z páru starší ženich, 19krát byli novomanželé stejně staří. 28 nevěst si vytvořilo dobrou pozici

Za téměř čtvrt století působení ve funkci matrikářky připravila Marie Křivánková na
3500 svateb. Díky její ochotě a vstřícnému vystupování má telčská matrika mezi svatebčany výbornou pověst.
Foto: Bohumil Bína
„Ze 177 sňatků jich bylo 61 na zámku, 52 na hradě Roštejně a 37 na radnici.
Oddávaly jsme ale i na dalších místech,
třeba ve Vzdělávacím centru MŠMT na
náměstí Jana Kypty, na rozhledně na
Oslednicích či v areálu hotelu U Hraběnky,“ vypočítala pro TL matrikářka Marie
Křivánková.
Dalších 25 sňatků bylo církevních.
U 21 římskokatolických byl nejčastějším svatebním místem kostel sv. Jakuba. Tři svatby byly českobratrské, dvě
v kostele sv. Ducha a jedna na hradě
Roštejně. Poprvé se letos také oddávalo v nové modlitebně Svědků Jehovových v ulici Na Posvátné.
Šest nevěst, které si vybraly Telč za své
svatební místo, bylo ze Slovenska, jedna

pro řízení nové domácnosti. Byly starší
než ženich.
Ze 354 loňských novomanželů jich
mělo trvalé bydliště v Telči pouze 34.
Někteří novomanželé si svatbu loni zopakovali. Dvě nevěsty se vdávaly po třetí,
stejně tak na tom byli tři muži.
Trému ve znalostech předpisů pro uzavření manželství měly matrikářky určitě
před mužem, pro něhož loňská svatba v
Telči byla již čtvrtou, kterou za svůj život
absolvoval.
Vzrůstající počet svateb na telčské matrice svědčí nejen o oblibě Telče mezi
svatebčany, ale je také dobrou propagací města. Určitě je to také díky přístupu
obou matrikářek k novomanželům.
/z/

Doprava na konci
roku. Poprask mezi
řidiči

Téměř 800 změn v registru vozidel za
jediný měsíc! To je rekord, se kterým se
musel vypořádat odbor dopravy městského úřadu v prosinci.
„Ke konci roku vešly ve větší známost
dvě novinky, které platí pro majitele motorových vozidel od nového roku. Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití
a odstranění vybraných autovraků, který
je nutné nově uhradit za přihlášení vozidla (při první registraci použitého vybraného vozidla v ČR, pokud je již vozidlo v
ČR registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla), které nesplňuje
evropské emisní normy nebo plní emisní normy Euro 1, Euro 2, a postih, který čeká majitele vozidla za nezaplacení
pojištění tzv. povinného ručení za každé
registrované vozidlo. Tyto změny vyvolaly lavinu požadavků na změny v registru
vozidel,“ říká vedoucí odboru dopravy
Libor Blabla.
Co se za tímto suchým konstatováním skrývá? Za prosinec provedli dva
zaměstnanci odboru zmíněných téměř
800 změn v registru vozidel. 145 vozidel v našem správním obvodu oﬁciálně
„zmizelo“ ze silnic, dalších 75 pak dočasně.
Dopravní úřady praskaly ve švech. Co
říci na to, když je občan podle registru
majitelem 20 automobilů, které najednou požaduje vyřadit? Podobně to bylo
s vozidly, které prokazatelně nevyjely na
silnici desítky let, jejich majitelé často
nevěděli, kde je jim konec, a teď …
Za fronty na odborech dopravy mohl
především nepořádek, který nikomu
řadu roků nevadil. Ty v Telči byly také
dlouhé, ale ne tak beznadějné jako ve
velkých městech. Ne, že by na Telčsku
bylo méně těch, co v uplynulých letech
byli na štíru s pořádkem v „papírech“
svých vozidel. Libor Blaba i Liběna
Zodlová řešili složitou situaci vstřícně
a velmi obětavě, bez ohledu na obvyklé
úřední dny. Jak se TL přesvědčily, s nepořízenou neodcházeli ani ti, kdo přišli
na odbor dopravy poslední den v roce.
I na Silvestra se zde „vyřazovala“ auta
jako na běžícím pásu.
/z/

Centrum poraden Telč, Masarykova 330, budova polikliniky
Více na www.telc-etc.cz → info
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Slovo hejtmana
V listopadu loňského roku byla nově zvoleným zastupitelstvem
kraje Vysočina schválena nová Rada kraje a já jsem měl tu čest
být postaven do jejího čela. Velmi si vážím důvěry občanů, jak
ji projevili ve volbách, a vzápětí i našich zastupitelů, kteří mě
pověřili vedením kraje v nastávajícím čtyřletém období.
Konec roku bývá jakousi rekapitulací uběhlého času, začátek
toho nového zase probíhá ve znamení zamyšlení nad tím, co nás
čeká. Já se dnes musím dívat především dopředu. Rada kraje Vysočina je složena výhradně ze zastupitelů zvolených za Českou stranu
sociálně demokratickou. Tato skutečnost nám na jedné straně dává
prostor pro uskutečňování myšlenek a projektů, jež považujeme
za správné a pro naše občany užitečné. Na straně druhé cítíme s
mými kolegy i tíhu zodpovědnosti za další rozvoj kraje.
Myslím, že se náš kraj vyvíjí celkem správným směrem a
bývalé radě i panu hejtmanovi Miloši Vystrčilovi jsem za to
vyslovil svůj dík. Doufám, že se bývalí čelní představitelé kraje
i v roli opozičních zastupitelů nebudou utápět v malicherných
půtkách a námitkách proti všemu, co budeme dělat i jinak. Chci
věřit, že budou stejně konstruktivní opozicí, jak jsme se snažili

být v minulém období my. Kraj Vysočina byl v práci svého
vrcholného orgánu - zastupitelstva – místem, kde docházelo v
podstatných věcech ke koncensu i za cenu jistých kompromisů.
K tomu přispívali i zastupitelé za sociální demokracii, přestože
ne všechna rozhodnutí tehdejšího vedení byla námi přijímána
bez výhrad. Nyní jsme v jiných rolích. Doufám, že je všichni v
zájmu občanů kraje důstojně zvládneme.
Nebudu teď široce slibovat a vypočítávat, co a jak budeme
dělat. Už samotný název strany, za kterou jsem byl zvolen, napovídá naše priority. Sociální cítění a vzájemná solidarita silných
se slabými jsou pro nás na prvním místě.
Nedělám si iluze, že nás v tom nadcházejícím roce čeká procházka růžovým sadem. Přicházející celosvětová krize se nás
všech nějak dotkne. Jsem ale přesvědčen, že nám stále zůstane
dost prostoru a možností pro dobrý život, k jehož kvalitě můžeme všichni svým dílem přispět. Za nové vedení kraje vám mohu
slíbit, že se budeme poctivě snažit udělat pro to vše, co bude v
našich silách a možnostech. Do nového roku 2009 přeji pevné
zdraví a vše dobré.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Vzpomínáme na 20. století

Ani se tomu nechce věřit, ale právě před 90 lety se rozhodovalo o skutečné podobě
nového Československa. To sice mělo za sebou několik měsíců existence, ale jak budou
vypadat jeho hranice, nebylo vůbec zřejmé.
V historických zemích, v Čechách a na Moravě, byly jakž takž jasné. Složité to bylo
s hranicemi Slovenska a Podkarpatské Rusi, které prakticky neexistovaly.
A tak v tomto období spatřila světlo světa řada návrhů, jak by nová republika mohla
vypadat. V různé formě vycházely tiskem, dokonce také jako skládací pohlednice, kterou
uveřejňujeme. Jejího autora neznáme, ale určitě nové republice přál. Hranice Slovenska umístil 35 km před Budapešť! Nás musí potěšit, že z dnešní Vysočiny zaznamenal
polohu Jihlavy a pak již jen Telče.
O podobě hranic republiky se nakonec rozhodlo v prvních měsících roku 1919 na
Mírové konferenci v Paříži. Vítězné mocnosti schválily z větší části návrhy tak, jak je
předložil vedoucí československé delegace, ministr zahraničních věcí Edvard Beneš.
Ty pro něj připravil člen jeho delegace, profesor České techniky v Praze, Jaroslav
Pantoﬂíček. Jeho současníci, kteří se s ním potkávali na telčském Podolí, měli pravdu,
když s úctou říkali: „Nakreslil nám republiku!“
Telčský rodák (*1875) maturoval na zdejší reálce v roce 1892 a v rodném městě také
zemřel(1951). Jeho hrob najdeme na staroměstském hřbitově.

Dolnorakouská
zemská výstava 2009

Poprvé v Česku!
Horn, Raabs, Telč
18. 4. 2009 –1.11. 2009

Horn

dějiny Rakouska a Česka
především ve 20. století
od Habsburků přes železnou
oponu až po společný
život v EU

Raabs

hranice mezi námi – jak
je překonat

Telč

kultura, která nás spojuje

Rakousko – Česko
ROZDĚLENÍ
ODLOUČENÍ - SPOJENÍ

Za poskytnutí unikátního dokumentu děkujeme Ing. Tomáši Grimovi z Ústředního
archivu zeměměřictví a katastru v Praze.
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Největší společný
kulturně –společenský
a hospodářský projekt
v historii obou států

Dolnorakouská zemská výstava se blíží

Největší kulturní a společenská událost
letošního roku celé Vysočiny, Dolnorakouská zemská výstava, se blíží. Brány
expozic v Raabsu, Hornu a v Telči se pro
návštěvníky poprvé otevřou v sobotu 18.
dubna. Zda výstava, která poprvé ve své
historii překročí hranice Rakouska, splní
všechna očekávání pořadatelů i návštěvníků, ukáží pak následující měsíce.
K tomu, aby výstava byla úspěšná, by
měl také přispět obsáhlý katalog, který v
těchto dnech již dostává konečnou podobu
v tiskárnách.
„500 stránková publikace, která samozřejmě bude mít českou a německou
verzi, se bude skládat ze dvou částí. První

Čtenáře TL budou určitě také zajímat
témata telčských expozic výstavy, která
budou podrobně v katalogu popsána. Tak
v prostorách, kde sídlila Galerie Jana Zrzavého, to bude výstava přibližující svět
a kulturu církve a šlechty, v Justičním
sále bude zaměření expozice na významné osobnosti česko–rakouské historie a
v galerii Hasičský dům bude výstavní
expozice věnována dějinám 20. století.
V arkádách renesanční zahrady pak bude
volně přístupná výstava velkoformátových fotograﬁí zachycujících proměny
krajiny na obou stranách hranice.
„Pro občany Telčska bude velmi zajímavá
zcela nová expozice v prostorách Muzea

V roce 1888 a 1922 se v Telči konaly velké Krajinské výstavy zaměřené na region dnešní
Vysočiny. Bude Dolnorakouská zemská výstava impulsem k tomu, aby se Vysočina k pořádání podobných výstav vrátila? Snímkem připomínáme výstavu z roku 1922. Hlavním výstavním prostorem bylo městské tržiště – dnes areál škol v Hradecké ulici.
Foto: Archiv TL
bude obsahovat studie a příspěvky ke
společným česko-rakouským tématům.
Druhá část se bude věnovat popisu jednotlivých expozic výstavy ve všech třech
městech. V úvodu dostanou samozřejmě
prostor starostové pořadatelských měst,“
informovala TL Mgr. Ludmila Moržolová,
kurátorka české části výstavy z Muzea
Vysočiny Jihlava.
Na otázku, jakým tématům se budou
věnovat příspěvky v první části katalogu, L. Moržolová uvedla: „Určitě
zaujmou příspěvky Michala Stehlíka
věnované vzniku Československa,
životu Židů na obou stranách hranice a kultuře v obou příhraničních
regionech.“ Z dalších příspěvků
pak připomněla studie Iva Cermana
věnované šlechtickým rodům v zájmovém území, ale také třeba práci
Vojtěcha Scheinosta, která se zabývá
historií fotbalu u nás i u rakouských
sousedů.

Vysočiny na zámku, která také bude součástí
Dolnorakouské výstavy. Po jejím skončení
bude sloužit dále jako muzejní expozice
věnovaná životu obyvatel Telčska. Bohužel v
době výstavy v ní nebude instalován oblíbený mechanický betlém manželů Vostrých.“
připomněla kurátorka výstavy.
Jak jsme již dříve psali, stav více než
100 let starého díla vyžaduje kompletní
odborné restaurování.
Velký význam výstavy pro celou Vysočinu ji přisuzuje i vedení kraje. Hejtman
Jiří Běhounek pro Telčské listy v lednu mj
uvedl: „Po dvaceti letech od pádu „železné opony“ bych si přál, aby návštěvníci
výstavy z České republiky i Rakouska měli
„chuť“ objevovat společné dějiny zemí v
srdci Evropy, hledat rozdíly i podobnosti
obou národů a měnit mnohdy vžité mylné
představy o svých sousedech. Výstava
bude také konkrétním příspěvkem kraje
Vysočina k českému předsednictví v Radě
EU.“
/z/

-6-

S Jiřím Jabulkou o jeho nové knize:

Telč - paměť domů

Na počátku prosince loňského roku
jste telčské veřejnosti představil obrazovou publikaci Telč-paměť domů. Kniha
koncepcí i obsahem navazuje na Vaši předchozí úspěšnou
práci Telč–město příběhů. Telč
určitě nabízí
řadu dalších témat. Mohou se
čtenáři těšit na
další díl Telč- ?.
O čem by mohl
být?
Ano. Zatím je v úvaze blíže nespeciﬁkované téma z období dvacátého století.
Docent Michal Stehlík mi již přislíbil
spolupráci. Samozřejmě budeme chtít
zachovat charakter předchozích publikací. Doufám, že se nám povede i trocha
romantiky, která k Telči patří.
Příprava díla takového rozsahu není
určitě lehká. Které ze zmíněných dvou
bylo pro Vás „pracovně“ náročnější?
Pro mne obě stejně. Za oběma publikacemi je spousta času jak mého, tak i mých
spolupracovníků. U druhé pak především
členů Muzejního spolku a Petra Gryce,
kteří zde odvedli velký kus práce.
Kdyby Telčské listy disponovaly kouzelným prstenem a mohly Vám splnit
jedno přání, ve kterém domě na náměstí
byste chtěl být doma?
Jako kluk jsem bydlel pár let v čp.
62. Každý v knize popsaný dům má své
kouzlo a je něčím zajímavý, ale abych se
rozhodl jen pro jeden, tak to tedy nevím.
Snad v čp. 1 (zámek, pozn. redakce), ale
ten bych svou nakladatelskou a publikační
činností ekonomicky nezvládl.
Publikace jsou ojedinělým vyjádřením Vašeho vztahu k Telči. Nebo jste
podobným způsobem „objevil“ pro
čtenáře i jiná města?
Ne. Bez takového vztahu, jaký mám
k Telči, to opravdu nejde.
Jiří Jabulka pochází z Telče. Vyučil se
v Brně typografem a vystudoval Střední
průmyslovou školu graﬁckou v Praze. Od
roku 1990 vede nakladatelství Typ České
Budějovice a je jeho jediným vlastníkem.
Hlavní činností nakladatelství je, kromě
vlastní tvorby užité graﬁky a vydávání
knih, komplexní graﬁcký a polygraﬁcký
servis u řady periodik i dalších polygraﬁckých výrobků.
/z/

Naši gymnazisté propagují světové
kulturní dědictví

Studenti v Bambergu
V posledním předvánočním týdnu loňského roku začala praktická část dlouho
připravovaného projektu škol UNESCO
v rámci mezinárodního programu Comenius, na kterém participuje i Gymnázium
O. Březiny v Telči. Program Comenius
nabízí školám prostor k realizaci projektů
zaměřených na spolupráci mezi studenty
a školami zemí EU. Telčské gymnázium
usilovalo o účast na programu již v roce
2006, ale tehdy se nepodařilo ve výběrovém řízení uspět. Nyní po dvou letech
spolupráce všech partnerů a po velkém
úsilí se projekt úspěšně prosadil a rozjel.
Konkrétní dvouletý projekt, na kterém
spolupracuje naše gymnázium, škola z Budapešti, německého Bambergu a San Sebas-

vyhodnotit první výsledky práce a doplnit
připomínky pro další činnost. Důležitou
úlohou setkání byla příprava další fáze
projektu, kdy se na přelomu března a
dubna ve španělském San Sebastianu
opět setkají zástupci všech zúčastněných
škol. Součástí projektu je i práce s výpočetní technikou, jazyková komunikace a
poznávání jiného kulturní prostředí, a tak
kromě náročného pracovního programu
čekala na studenty řada příjemných zážitků. Telčští studenti byli přijati starostou
města, navštívili rodiny německých přátel,
ochutnali místní speciality připravené
studenty bamberského gymnázia, nahlédli
do každodenního života školy i svých
vrstevníků za naší západní hranicí a užili
si bohatý mimopracovní program i atmosféru předvánočního Německa. Program
pobytu byl na závěr korunován krásným
zážitkem z velkého vánočního koncertu ,
který tradičně připravuje hostitelské gym-

Ve školní jídelně gymnázia v Bambergu. Ta naše je určitě lépe vybavena a je v ní i pestřejší
nabídka jídel
Foto: Zdeněk Bártů

tianu ve Španělsku, má za cíl mladé generaci
přiblížit a popularizovat světové kulturní
dědictví. Konkrétně se jedná o vytvoření
interaktivního vícejazyčného průvodce památkami Unesco pro města účastníků.
Na první ze čtyř setkání odjela skupina
studentů gymnázia pod vedením profesorů
Jana Sedláčka a Zdeňka Bártů do německého Bambergu v neděli 14. prosince.
Týdenní pobyt v překrásném historickém
městě Bamberg měl bohatý pracovní i poznávací program. Společně probíhala práce
na přípravě interaktivního průvodce po
památkách UNESCO města Bamberg, kdy
smíšené skupiny studentů v první fázi spolupráce prověřovaly v praxi vzorovou práci
německých partnerů. Cílem bylo vyzkoušet,

názium E.T. A. Hoffmana v Bambergu pro
širokou veřejnost.
Zahraniční účastníci bamberského
setkání odjeli domů s mnoha dojmy, ale i
plány a úkoly, které se budou řešit na setkání v San Sebastianu. Účast na projektu
a prezentace naší školy byla podpořena
telčskou radnicí, která ochotně poskytla
kvalitní materiály propagující naši zemi,
kraj i město, a za to jí patří náš dík.
V tomto kalendářním roce čeká telčské
studenty nejen pobyt v přímořském španělském letovisku, které je zapsáno na
seznamu UNESCO díky poutnímu místu
zvanému Jakubova cesta, ale i příprava
setkání všech partnerů na podzim tady u
nás, v Telči.
Mgr. Zdeněk Bártů
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Na univerzitu?
Můžete i do Telče
Čtyři studijní obory otevře v novém
akademickém roce 2009/2010 brněnská
Masarykova univerzita ve svém Univerzitním centru v Telči.
Podrobněji o tom informoval Telčské
listy ředitel Univerzitního centra Ing.
Josef Plucar.
„Ekonomicko–správní fakulta univerzity plánuje v našem centru zahájit
výuku tříletých bakalářských programů
kombinovaného (dálkového) studia oborů
Veřejná ekonomika a správa, Regionální
rozvoj a správa, Management a Finance.
Zájemci o studium musí podat přihlášky
nejpozději do 28. února. Elektronickou
přihlášku najdou na adrese is.muni.
cz/prihlaska,“ zní zřejmě nejpodstatnější
informace ředitele centra.
Více informací naleznou zájemci na
internetových stránkách Masarykovy
univerzity.
Na otázku, co je předností studia v
Telči, odpověděl Josef Plucar: „Pro studenty z Vysočiny a Jihočeského kraje je to
jednoznačně dopravní dostupnost studia.
Náklady na dopravu do Brna, a případné
ubytování tam, nejsou po dobu studia pro
většinu studentů vůbec zanedbatelné.
Přitom úroveň studia je shodná s Brnem,
protože výuku v Telči zajišťují z větší části
stejní vyučující jako v Brně.“
Univerzitní centrum nabízí studentům
moderní prostory pro výuku a kvalitní
zámezí výpočetní techniky. „Značná
část přednášek se dokonce realizuje prostřednictvím videokonferenčních přenosů
přímo z Brna, kdy studenti mohou bezprostředně klást otázky přednášejícím,“
zdůraznil Josef Plucar.
Na závěr pak uvedl ještě jeden důvod pro
studium univerzity v Telči: „Promoce na
telčském zámku jsou neopakovatelným životním zážitkem pro každého absolventa.“
/z/

Nestihli jsme do uzávěrky:

Erwin Pröll v Telči

V souvislosti s přípravami Dolnorakouské zemské výstavy, jejíž část se bude
konat od 17. dubna v Telči, měl 29. ledna navštívit Telč hejtman Dolního Rakouska Erwin Pröll. Více v příštích TL.
E. Pröll patří k předním rakouským
lidoveckým politikům. V minulosti
se o něm několikrát hovořilo jako o
možném spolkovém kancléři. Současný
rakouský vicekancléř a ministr ﬁnancí
Josef Pröll je jeho synovec.

Stalo se ...

Lidová malírna
Výročí založení Lidové malírny v Telči jsme měli vlastně připomenout již v
loňském roce. První ročník její kreslířské
třídy byl totiž oﬁciálně otevřen 4. října
1908. Pochopitelně, že její nejstarší práce jsou tak datovány až v roce 1909.
V TL chceme postupně představit její
pozoruhodná, a spíš méně známá, díla.
Seriálem nás bude provázet odborník
a velký znalec historie Lidové malírny
pan Petr Krchňavý, majitel telčského
starožitnictví.

Do Staroměstského rybníka vjely bagry.

Foto: Tereza Jeníčková

Dekorativní talíř o průměru 32 cm je
zdoben původním dekorem, který pro Lidovou malírnu vytvořili František Fromek
a Hynek Janků.

Blíží se:

Studenti SOŠ byli v Hornu. Více čtěte na straně 18.

Koráb plný rour. Začal se stavět kanalizační sběrač.

Foto: Věra Zadinová

Foto: Tereza Jeníčková
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První česká památkářka pro TL:

Památková péče má sloužit veřejnosti

Na počátku loňského prosince se stala
generální ředitelkou Národního památkového ústavu v Praze Ing. arch. Naděžda
Goryczková, dosavadní šéfka Památkového ústavu v Ostravě.
Toho, že do ostře sledovaného křesla
„nejvyššího“ památkáře v Česku usedla
poprvé žena, si všimla řada médií. Telčské listy nemohly přehlédnout, že nová
ředitelka má blízko k Telči a s prvními
kulturními památkami se ve svém životě poprvé setkávala na prázdninových
pobytech právě zde. Proto jsme novou
generální ředitelku požádali o rozhovor.
Přes velké pracovní vytížení, spojené
především s přebíráním rozsáhlého úřadu,
nám ochotně vyšla vstříc.

ale nesmírně obětavou a pracovitou ženu.
Byla to právě ona, kdo kladl velký důraz
na vzdělání svých dětí a později i vnoučat.
Pro mne byla příkladem nezdolné energie,
houževnatosti a píle.
Byl jsem blízko pravdě, když jsem
napsal, že Vaše první setkání s kulturními památkami bylo o prázdninových
pobytech právě v Telči?
Toto bezesporu půvabné město musí
pozitivně ovlivnit každého vnímavého
člověka. Také ve mně zanechalo hlubokou
stopu, i když z počátku vnímanou pouze
podvědomě. Renesančními a barokními
štíty rozehrané náměstí bylo pro dítě
vyrůstající v podhůří Jeseníků zjevením
a zcela jistě ovlivnily mé budoucí směřo-

Prosinec 2008. Ministr kultury Václav Jehlička představuje na tiskové konferenci novou generální ředitelku NPÚ Naděždu Goryczkovou.
Foto: Archiv NPÚ.
Paní ředitelko, na úvod pro čtenáře TL možná to nejzajímavější. Váš
dědeček, pan Josef Bodlák, bývalý
školník na internátě zemědělské školy
v Batelovské ulici, má dodnes v Telči
pověst oblíbeného, obětavého a velmi
pracovitého muže. Na Vašeho strýce a
tři tety zase vzpomínají jejich spolužáci
z místního gymnázia jako na výborné
žáky. Jak ovlivnila tato „Bodlákova
stopa“ Váš život?
Na dědečka mám ze svého dětství jen ty
nejkrásnější vzpomínky, spojené s nesmírnou vlídností a trpělivostí, s jakou nám
toleroval naše prázdninové vylomeniny,
a věřte, že jich nebylo málo. Bohužel,
zemřel velmi brzy, takže mé vzpomínky
nepřekračují práh dospělosti. Daleko intenzivněji vnímám svou babičku, přísnou,

vání k architektuře a umění. Zde jsem se
také připravovala na přijímací zkoušky
na architekturu – Telč byla jedinečným
modelem pro mé výtvarné pokusy.
Prozraďte, prosím, čtenářům našeho
měsíčníku něco více o sobě.
Doufám, že mi čtenáři prominou, ale
mám pocit, že nic výjimečného o sobě
sdělit nemohu. Snad jen, že se hrdě hlásím
k telčským kořenům, že mám ráda své
rodné Bruntálsko a nedám dopustit na
drsnou, ale upřímnou a svéráznou Ostravu, kde jsem vychovala dvě dcery a kde
mám spoustu skvělých přátel.
Jak vzpomínáte na Telč svého dětství?
Jak už jsem uvedla, Telč mám spojenou
s neopakovatelnou atmosférou historické
architektury a samozřejmě s hornatou
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Vysočinou. Jako dítě jsem většinu času
trávila u dědečka ve škole, odkud už to
bylo jen kousek na rybník Roštejn, kde
jsem se učila plavat. Snad žádné prázdniny se neobešly bez sbírání borůvek v
Hulišťatech a malin u sv. Vojtěcha. Nezapomenutelná je i vzpomínka na velkolepé
jarmarky, procházky Lipkami ke kapličce
sv. Karla a samozřejmě na zámek, jehož
interiéry jsem prošla nesčetněkrát. Později v dospělosti jsem se na všechna tato
místa vracela se svými dcerami, které si
Telč rovněž zamilovaly a dodnes sem
rády jezdí.
Vstupujete do náročné funkce první
české památkářky s nějakou konkrétní
představou, s plánem co byste v památkové péči chtěla změnit?
Současná památková péče je ve složité
situaci, způsobené její izolací a malou
otevřeností vůči veřejnosti. Mým cílem
je posílit společenskou prestiž oboru a
přetvořit Národní památkový ústav v
moderní instituci s fungujícím odborným
servisem pro výkonné složky státní památkové péče a samosprávy. Ráda bych
se dočkala doby, kdy vlastníci památek
budou naši pomoc vyhledávat s nadějí
nikoliv s obavou.
Velké rezervy máme také v mediální
prezentaci výsledků naší práce – i na
tuto oblast se hodlám mimo jiné zaměřit.
Památková péče má za sebou nesporné
úspěchy, má se čím pochlubit, ale neumí
se pozitivně prezentovat. Většinou se dostává do povědomí veřejnosti pouze v souvislosti s řešením konﬂiktních kauz, kde
je zpravidla označována brzdou rozvoje.
To bych ráda změnila, ale přiznávám, že
to bude velmi těžké.
Lidé v Telči jsou pyšní na své město,
na jeho památky. Slovo „památkář“
zde ale často bývá přijímáno velmi
kriticky. V minulosti se o to zasloužily
především problematické požadavky
památkářů nepřihlížející k tomu, že
lidé chtějí v památkových objektech
moderně žít a mají omezené ﬁnanční
prostředky.
Budete se snažit tuto pověst památkářů, která není typická jen pro Telč,
nějak změnit?
Na tuto otázku jsem již v podstatě odpověděla – státní památková péče vedle
toho, že má za úkol chránit kulturní dědictví naší minulosti, je i službou veřejnosti,
a to si, bohužel, mnohdy neuvědomujeme.
Je třeba změnit myšlení a způsob jednání
některých našich pracovníků, zapomenout na aroganci, povýšenost a vést
konstruktivní dialog podložený věcnou
argumentací. To však vyžaduje vzdělané
a dobře motivované památkáře, proto

Pokračování ze str. 9

Památková péče...

bych ráda v rámci NPÚ rozšířila programy
celoživotního vzdělávání o jakési odborné
atestace, které by měly přímou návaznost
na dosud podceňovaný kariérní řád.
V současné době je často slyšet termín „živé památky“. Jeho cílem je
dostat do památkových objektů život
(ubytování, společenské aktivity apod.)
a získat tak prostředky na jejich obnovu. Jste tomuto směru nakloněna? Určitě bude vyžadovat větší tolerantnost
památkářů.
Dát památkám novou funkci není v rozporu se zájmy památkové péče – oživení
však nesmí být na úkor podstaty kulturní
památky. Rozpoznat tuto podstatu však
nemusí být pro mnohé památkáře tak
snadné. A jsme opět u vzdělaného a fundovaného odborníka, který objektivně
zhodnotí záměr a nezakáže některé navrhované změny jen proto, že si neví rady.
Ne všechny památky mají stejnou památkovou hodnotu. Máme reprezentativní
chráněné objekty v podobě hradů, zámků
a paláců, u kterých je nutné usilovat o maximální autenticitu. Na druhou stranu jsou
v ústředním seznamu evidovány stavby,
které nevylučují konverzi a reanimaci.
Památková péče by se měla osvobodit
od přehnaného fundamentalismu a být
připravena ke kompromisům.
Jen pro představu o Vašich starostech. Kolik zaměstnanců má Národní
památkový ústav a kolik je asi celkem
památkářů v Česku?
Národní památkový ústav je největší
příspěvkovou organizací Ministerstva
kultury. Má téměř dva tisíce zaměstnanců, hospodaří s více jak miliardovým
příspěvkem, spravuje 103 objektů, z
toho 88 hradů a zámků zpřístupněných
veřejnosti, které generují svou činností
nemalé výnosy. Fungování takového podniku, často označovaného jako moloch,
vyžaduje nastavení efektivního systému
řízení - a to je jeden z hlavních úkolů pro
generálního ředitele, doufám, že se mi ho
podaří naplnit.
Má první česká památkářka nějaký
sen?
Jsem především matkou dvou dospělých dcer, a tak mým největším přáním je,
aby ony byly šťastné a spokojené. Co se
týče mé práce, velmi bych si přála, aby nedocházelo k úbytku památkového fondu,
památková péče byla vnímána pozitivně,
měla společenskou podporu a Národní
památkový ústav byl erudovanou, dobře
fungující organizací.
O. Zadražil

Telč na veletrzích cestovního ruchu
V polovině ledna se město Telč již tradičně představilo na prestižním veletrhu
Regiontour v Brně, a to hned na několika
místech současně.
Vlastní prostor, s nabídkou zaměřenou
na Dolnorakouskou zemskou výstavu,
včetně všech dalších doprovodných
kulturních akcí a turistických příležitostí
měla spolu s Mikroregionem Telčsko na
stánku kraje Vysočina.
V rámci této prezentace pozvali Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna
v podání Věry Peichlové a Jana Kalety
návštěvníky na nejvýznamnější akce
letošního roku do Telče. Jejich originální vystoupení mělo velký ohlas u

přítomných televizních a rozhlasových
štábů.
Ve stánku se samozřejmě rozdávaly
propagační materiály města. Veronika
Brožová z Informačního střediska
neúnavně po celé čtyři dny poskytovala ty nejrůznější informace stovkám
návštěvníků.
Telč měla své zastoupení také na
stánku agentury Ministerstva pro místní
rozvoj CzechTourism v rámci expozic
sdružení České inspirace a České dědictví UNESCO, které zde představily
své společné projekty.
Hana Müllerová, místostarostka

Chvíle soustředění Veroniky Brožové ve stánku Telče před otevřením bran veletrhu Regiontour v Brně.
Foto: Eva Požárová

Nové knihy městské knihovny
Kniha je největší a nejkrásnější ztráta
času.
Zdeněk Dvořák
Beletrie
Svěrák: Povídky; Kohout: Smyčka; Zmeškal:
Milostný dopis klínovým písmem; King: Ostrov
Duma Key; Patterson: Nedostatek důkazů; Vondruška: Letopisy královské komory III; Harris:
Krysařovy střevíce; Gordon: Katalánec; Hooper:
Mrazivé dny; Monyová: Matka v koncích; Legátová: Mimo tento čas; Braunová: Barvy života;
Kmenta: Kmotr Mrázek; Urban: Lord Mord;
Laurie: Obchodník se smrtí; Šimon: Ukradený
život; Kopta: Hlídač č. 47; Littell: Laskavé
bohyně; Erskine: Údolí havranů
Naučná
Šmíd: Obrázky z Provence podruhé;
Ondomišiová: Tibet; Messner: Everest

- 10 -

sólo; Suk: Labyrintem revoluce; Růžička:
Vyhnanci; Kuča: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku; Brokbals:
Hry a hračky ze dřeva; Taubner: Velká
kniha papírových skládanek
Dětská
Míková: Knihafoss; Šmalec: Zik a
Cháta; Brycz: Dětský zvěřinec; Radůza: O
Mourince a Lojzíkovi; Lanczová: Potížistka; Friedrich: Správná trojka s papouškem;
Kozí příběh; Ježková: 55 českých legend
z hradů, zámků a měst
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

www.mktelc.cz

M�stská organizace KDU – �SL v Tel�i zve
ob�any m�sta a širokou ve�ejnost na besedu

s Janem B�ezinou

poslancem Evropského parlamentu

a Janem Kasalem
místop�edsedou Poslanecké
sn�movny Parlamentu �R
Setkání se uskute�ní

v pátek 13. února 2009
v 16:30 hod

v p�ednáškovém sále Masarykovy univerzity v
Brn�, Univerzitní centrum Tel�, nám.
Zachariáše z Hradce 2

(vstup z nám�stí Jana Kypty)

Inzerujte
v Telčských listech
Předplatné, inzerce:
Informační středisko MěÚ
tel. 567 112 406-407
e-mail: tl @telc-etc.cz

Informační kancelář

Dolnorakouské zemské výstavy
přízemí radnice v Telči
tel: 561 110 824
info@dolnorakouska-vystava.cz

Listopad byl oblačný

Denní teplotní maxima a minima naměřená
na meteostanici telčské radnice od 20. listopadu do 20. prosince.
Listopad v číslech:
Průměrná teplota: 4,2 °C
Průměrný tlak: 1016,6 hPa
Srážky: 57,8 mm
Maximální teplota: 16,8 °C, 5. 11. ve 14,00
Minimální teplota: -7,4 °C, 24. 11. v 01,17
Kdy nejvíce zafoukalo: 27,8 km/h, 20. 11.

O Vánocích přišla zima
Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od 21.
prosince do 20. ledna.
Prosinec v číslech:
Průměrná teplota: 0,1 °C
Průměrný tlak: 1021,2 hPa
Srážky: 9,2 mm
Maximální teplota: 8,7 °C, 01. 12. v 13,50
Minimální teplota: -8,3 °C, 29. 12. v 02,56
Kdy nejvíce zafoukalo: 22,2 km/h, 22. 12.
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SEMINÁŘ:

7 NÁVYKŮ ÚSPĚŠNÝCH LIDÍ

Firma TERCO CB, a.s.

tradiní výrobce devného a dýhovaného nábytku
pijme z dvodu zvýšeného objemu zakázek pracovníka na pozici

Koordinátor výroby

Požadujeme:
- SOU nebo SŠ vzdlání
- znalost základ ízení výroby
- komunikativní a organizaní schopnosti
- není nutná praxe v nábytkáské výrob
- praxe min. 5 let

Nabízíme:
- motivující finanní ohodnocení
- samostatnou práci
- odborný a profesní rst
- píspvek na stravování

Požadujeme:
- SŠ vzdlání
- znalost základ ízení výroby
- komunikativní a organizaní schopnosti
- schopnost samostatného rozhodování
- praxe min. 5 let

Nabízíme:
- motivující finanní ohodnocení
- pímá úast na ízení výroby
- samostatnou práci
- odborný a profesní rst
- píspvek na stravování

Své zlozvyky nahradíme návyky,
které nám zajistí šťastný
a úspěšný život.

Kontakt: 724 804 419
Půjčky - snadno a rychle,
možnost výběru bankovních
a nebankovních, bez poplatků,
www.pujckysusmevem.cz
773 565 767

Mistr - dílna montáž

Úvěrové poradce

Kontakt:
TERCO CB, a.s., Tebíská 319, 588 56 Tel, kadlecova@terco.cz; tel. 567 578 116

hledá nebankovní společnost
s dlouholetou tradicí,
nejvyššími provizemi v oboru
info 725 695 624

Firma TERCO CB, a.s.

tradiní výrobce devného a dýhovaného nábytku
pijme z dvodu zvýšeného objemu zakázek pracovníky na pozici

MIROSLAV BRYCHTA

Obsluha obrábcích stroj

Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky
tel.: 567 243 733, 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

Požadujeme:
Nabízíme:
- výuní list nebo stedoškolské vzdlání
- možnost nástupu ihned
- motivující ohodnocení
- znalost práce na obrábcích strojích
(není nutná praxe v nábytkáství, nebo zpracování deva)
- dobrou pracovní morálku, spolehlivost
- zajímavou, samostatnou práci
Kontakt:
TERCO CB, a.s., Tebíská 319, 588 56 Tel, kadlecova@terco.cz; tel. 567 578 116

VESELÁ SVA�INKA - BUFET

Bolí vás záda, kyčle nebo kolena?
Obtěžuje vás stres a bolesti hlavy?
Máte problémy s páteří?
Trápí vás akutní nebo chronická nemoc?
Máte pocit, že se vám nic nedaří?
Vaše partnerské, rodinné nebo pracovní
vztahy nejsou v pořádku?

(v Tel�i u polikliniky)

Velká pizza do krabice od 80,- K�
¼ pizzy na ulici 20,- K�
Hotová jídla od 55,- K�
Lah�dká�ské výrobky na objednávku
Gyros, bramboráky, nápoje, káva
Výroba pln�ných baget

VŠECHNO LZE VYŘEŠIT!!!

Pokud se rozhodnete žít jinak, kvalitněji,
bez nemoci a bolesti, poradí vám odborně
proškolený pracovník: Sylva Bejblíková
mobil: 724 804 419, pevná linka: 384 497 073

Po – Pá 7.00 – 16.00 hod.
P�i p�edložení tohoto kupónu dostanete
slevu na velkou pizzu 10%.

Malý oznamovatel

• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených
matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky.
Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC – www.pracezdomu.com
• Poradíme jak zhubnout snadno a bezpečně a hlavně jak si váhu udržet. Poradenství
ZDARMA. www.hubni.eu. Tel.: 776 085 308
• Přijmeme zedníky a stav. dělníky do prac. poměru i na ŽL. Kontakt 602 857 070. Ing.
Jiří Krejčí – stavitel.
• Prodám panelový družstevní byt 2+1 v Batelově 16 km od Jihlavy o velikosti 52 m2.
Cena k jednání 720 000 Kč. Telefon 605 81 99 81.
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Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavetelé.

Daň z nemovitostí na rok 2009
1.

Vydáním obecně závazných vyhlášek Města Telč č. 1-3/2008 dochází k následujícím změnám na dani z nemovitostí
pro rok 2009 u poplatníků, kteří vlastní nemovitost v obci Telč

a) katastrální území Studnice u Telče

změna:
ruší se:
zůstává
v platnosti:
nově:

koeﬁcient podle počtu obyvatel se mění z 0,6 na 1
koeﬁcient 1,5 stanovený obecně závaznou vyhláškou u staveb pro podnikatelskou činnost
koeﬁcient 1,5 stanovený obecně závaznou vyhláškou u staveb využívaných pro individuální rekreaci a u
staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám a u garáží vystavěných odděleně od obytných
domů
místní koeﬁcient 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb,
samostatných nebytových prostor a za byty, popřípadě jejich soubory kromě pozemků orné půdy, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů

b) katastrální území Telč

ruší se:
koeﬁcient 1,5 stanovený obecně závaznou vyhláškou u staveb pro podnikatelskou činnost
zůstává
koeﬁcient 1,5 stanovený obecně závaznou vyhláškou u staveb využívaných pro individuální rekreaci a u
v platnosti: staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám a u garáží vystavěných odděleně od obytných
domů
nově:
místní koeﬁcient 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb,
samostatných nebytových prostor a za byty, popřípadě jejich soubory kromě pozemků orné půdy,
zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů
2.

U poplatníků, kteří platí daň z nemovitostí ze zemědělských pozemků /orná půda, zahrada, trvalý travní porost/,
a to z důvodu nové vyhlášky 412/2008 Sb., kterou se mění průměrné ceny zemědělských pozemků ve všech katastrálních územích v působnosti FÚ v Telči. Tato skutečnost má vliv na změnu daňové povinnosti na dani z nemovitostí
za r. 2009.
Pokud dochází ke změně daňové povinnosti pouze vlivem změny průměrné ceny půdy nebo stanovením či změnou koeﬁcientů, není poplatník povinen podat daňové přiznání ani dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí.
Daňová povinnost na rok 2009 bude u poplatníků v důsledku výše uvedených změn vyměřena hromadným předpisným seznamem, který bude k nahlédnutí na obecním úřadu, popř. platebním výměrem.
Žádáme poplatníky daně z nemovitostí, aby vyčkali s úhradou daně z nemovitostí za rok 2009 až po obdržení
daňové složenky, která jim bude doručena nejpozději v průběhu měsíce května 2009.
Ing. Milan Kadlec
ředitel Finančního úřadu v Telči

Nezaměstnanost
listopad 2008

Telč město
Telč region
Jihlava okres
Kraj Vysočina
ČR

Nezaměstnanost
prosinec 2008

5,80
6,10
5,00
5,40
5,30

Telč město
Telč region
Jihlava okres
Kraj Vysočina
ČR
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7,00
8,10
6,00
6,30
6,00

Podnikání v Telči

Znáte JB thermo transport?
I méně pozorný obyvatel Telče si nemůže nevšimnout „ﬂotily“ bílých dodávkových mercedesů, pravidelně směřujících
do ulice Za Stínadly. V bývalém středisku
Jihomoravských plynáren zde sídlí ﬁrma
JB thermo transport Telč.
S jejím majitelem, panem Josefem
Bláhou, jsme hovořili o nepříliš běžném
podnikatelském zaměření jeho ﬁrmy.
„Zabýváme se přepravou výrobků,
především potravinářského zboží, které
vyžaduje transport za nízkých, výrobcem
stanovených teplot,“ říká na úvod pan
Bláha a upřesňuje, „nejčastěji to je maso
a masné výrobky, zelenina, ale také třeba
kosmetika a další zboží.“
Firma dnes disponuje 14 moderními
dodávkovými vozy Mercedes Sprinter

Na konci devadesátých let si pan Bláha
pořídil, za půjčené peníze od rodičů, první
dodávku na přepravu potravin, se kterou
prakticky celé dny pak jezdil. Byl řidičem,
sám sobě vedoucím, dispečerem, opravářem
a také si sám musel shánět zákazníky. Jak
říká, nikdy ho v té době nenapadlo, že bude
mít „na krku“ takových aut více než desítku, stejný počet stálých zaměstnanců a že
zaměstná své rodinné příslušníky. „V době
zvýšené poptávky po přepravě, jako je třeba
předvánoční doba, se neobejdeme bez pomoci
brigádníků na pracovní smlouvu. Pokud jsou
zakázky, auta musí jezdit,“ konstatuje zákonitosti svého podnikatelského oboru. „Zato teď
v lednu je to se zakázkami slabé. Lidé před
Vánocemi utratí a teď nákupy odkládají. To
je ale tak každý rok,“ dodává zkušeně.

Že naopak se občas za jeho služby
zaplacení nedočká či je musí složitě upomínat, je prý docela běžné.
Koníčky? „Jsem rád, když mi zbude trochu času na tři vnoučata. To je můj jediný
koníček,“ zní stručná odpověď.
Co trápí pana Bláhu? „Nemá cenu si
moc stěžovat. Ale administrativa žádostí
o podporu z Evropské unie je tak složitá,
že podnikatel jako já nemá téměř šanci
zde uspět.“ Takže úřadování? „V tomhle
případě zcela určitě. Není to ale všude
stejné. Často mezi kolegy dávám za
příklad ochotu a vstřícnost na odboru
dopravy telčské radnice.“
A co pan Bláha sám neřekl, ale TL to
vědí? Pravidelně dostává poděkování
od o.s. Srdíčko, kde ﬁnančně podporuje
zdravotně postižené děti. V mezích svých
možností také nezapomíná ani na telčské
hokejisty.
Že jsme představili malou ﬁrmu?
Zkuste počítat. V Telči žije přibližně
desetkrát méně obyvatel než v krajské
Jihlavě. Takže při koeﬁcientu 10 jsme jako
by představili jihlavskou ﬁrmu se 150 auty
a více než stovkou zaměstnanců.
To by v Jihlavě vůbec nebyla malá
ﬁrma!
Až příště potkáte bílý mercedes s označením JB thermo transport Telč, budete
vědět nejen co asi veze, ale také to, jaký
nápad a kolik starostí se za jeho provozem
skrývá. Přejeme nejen jemu, ale celé ﬁrmě
šťastnou cestu.
/z

Nová ordinace
praktické lékařky
Foto: Ilona Jeníčková
s chladírenskou nástavbou. Potkáme je
nejen po celé České republice, ale operují
vlastně po celé Evropě. „Nejdál jsme byli
pro jednoho zákazníka s kosmetikou až v
Anglii,“ vypočítává Josef Bláha.
Určitě každého napadne, jak pan Bláha na
tento specializovaný obor přepravy vlastně
přišel. V jeho podání to zní jednoduše. Jeho
nápad je ale hodný obdivu. „Řadu let jsem
se živil jako řidič nákladního automobilu
a autobusu. Později jsem nějaký čas pracoval v chladírenské ﬁrmě. V tom prvním
zaměstnání jsem poznal problematiku
dopravy. Všiml jsem si třeba, jak při dnešním operativním zásobování jezdí velké
chladírenské speciály nevytížené. No a na
druhém působišti jsem poznal taje chladírenské techniky. Když to dáte dohromady a
chcete vyjít vstříc požadavkům zákazníků,
tak jsme přesně u našeho oboru.“

K nastupující hospodářské krizi se
nechce moc vyjadřovat. „Určitě to bude
složitější než dosud,“ říká velmi vážně.
Je vidět, jak mu na další prosperitě ﬁrmy
záleží. Vždyť v ní zaměstnává syna i dceru
a konstatování, že vede rodinnou ﬁrmu, je
v jeho případě zcela na místě.
Sny a koníčky velmi zaměstnaného
muže?
„Ten sen je zcela konkrétní. Postavit
halu na garážování automobilů. Protože
ale nemám rád velké dluhy, musí stavba
počkat, až splatíme úvěr, který byl nezbytný na pořízení současného provozu.
A pak také uvidíme, jak dopadne ten letošní rok,“ je lakonická odpověď muže,
který skromně, ale s trochou oprávněné
pýchy dodává, „můžete se zeptat kohokoliv, zda jsem mu včas nezaplatil
fakturu.“
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Od 1. prosince loňského roku působí v
Telči nové nestátní zdravotnické zařízení
MUDr. Gabriely Langhammerové, které
má sídlo v Mlýnské ulici 19.
Stalo se tak poté, co Krajský úřad kraje
Vysočina vyhlásil v říjnu výběrové řízení
pro území Telče a okolí v oboru praktického lékařství pro dospělé.
V něm následně uspěla MUDr.
G. Langhammerová.
Výběrová komise v listopadu doporučila zdravotním pojišťovnám VZP, Vojenské
zdravotní pojišťovně, Odborové zdravotní
pojišťovně, Zdravotní pojišťovně MV,
ZP METAL-ALIANCE, České národní
zdravotní pojišťovně, Zaměstnanecké pojišťovně Škoda, Revírní bratrské pokladně
a Hutnické zaměstnanecké pojišťovně,
aby s tímto nestátním zdravotnickým zařízením uzavřely smlouvy o poskytování
a úhradě zdravotní péče.
(Zdroj http://www.kr-vysocina.cz/)

Knihovna není jen půjčovna knih
28 723 knižních titulů, 1166 registrovaných čtenářů, z toho 335 dětí do 15 let.
Téměř 100 tisíc vypůjčených knih a 14
tisíc návštěvníků v knihovně v roce 2008.
To jsou hlavní statistické údaje z městské
knihovny za loňský rok.
„Knihovna současnosti ale není jen půjčovna knih,“ připomíná vedoucí městské
knihovny Lenka Zamazalová a vypočítává:
„Od roku 2004 knihovna používá knihovní
systém LANius. Od tohoto roku funguje v
knihovně automatizovaný výpůjční protokol,
informace o vlastním fondu knihovny jsou
zpřístupněny formou on-line katalogů. V
knihovně jsou čtenářům k dispozici 4 počítače, z nichž 2 jim umožňují přístup k síti Internet a 2 počítače slouží jako on-line terminály
pro vyhledávání v knihovním fondu.“
Co zůstalo? Klid v čítárně a napětí, které
zažíváme při otevření každé nové knihy.

kam si občas chodí půjčit povinnou četbu
do školy, ale aby knihovna byla místem,
kam se rádi vrací. Proto pro ně připravily
v loňském roce několik netradičních akcí
– poNocování v knihovně, Vánoční řetězení, výtvarné dílny apod. „Letos chceme
v tomto směru pokračovat. Zopakujeme ty
loňské, které se dětem líbily, a nově připravujeme vědomostní a knihovnické soutěže,
soutěž o nejhezčí záložku do knihy, besedy
se spisovateli…,“ říká druhá knihovnice
Ilona Martinů.
Je vidět, že na dětské čtenáře opravdu v
knihovně myslí. Ale co dospělí?
„V mezích možností daných rozpočtem
doplňujeme fond knihovny o nejzajímavější tituly z bohaté knižní nabídky, která
v současné době na trhu je,“ říká Lenka
Zamazalová a dodává, „ti, kdo do knihovny
zatím nenašli cestu, možná ani nevědí, že

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY TELČ
Ředitelství mateřské školy oznamuje,
že zápis se bude
konat dne

1. dubna 2009 od 13,00 do 16,30
v budově MŠ Komenského.

Zveme všechny zájemce
o umístění dětí do MŠ na školní
rok 2009/2010, to je
od 1. 9. 2009 do 31. 6. 2010.
Den zápisu proběhne formou
Dne otevřených dveří, děti si mohou
prohlédnout prostředí a pohrát, proto
jim vezměte bačkorky.
Blanka Hauzarová
ředitelka školy

M. Novák – zlato za krev!

V dětském oddělení knihovny je stále živo.

Na co telčské knihovnice kladou ve
své práci velký důraz? Určitě je to práce
s dětmi. „To je jedno z hlavních poslání
knihoven našeho typu v současné době.
Den má stále stejně hodin, ale do dětského
programu, vedle sledování televize, přibyly počítače, internet a nové sporty. Děti
mají daleko více možností jak „utratit“
volný čas, než tomu bylo dříve. Snažíme
se proto aktivně přispět k rozvoji dětského
čtenářství a podporovat zájem o literaturu
od nejútlejšího věku. Vždyť čtení rozšiřuje
znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje
učení, rozvíjí jazyk, paměť a představivost
dětí,“ připomíná Lenka Zamazalová.
Proto se obě pracovnice knihovny
snaží změnit pohled mladých čtenářů na
knihovnu. Nechtějí, aby to bylo místo,

Foto: Lenka Zanazalová

odebíráme 51 druhů novin a časopisů a
že si u nás mohou svůj oblíbený časopis i
vypůjčit domů.“
Při stoupajících cenách řady periodik
to je určitě zajímavá možnost. Další novinkou, kterou knihovna připravuje, jsou
nové internetové stránky. „Jsou již téměř
hotové, jen je ještě testujeme. Ráda bych je
čtenářům představila v příštích Telčských
listech,“ slibuje vedoucí knihovny.
Vstup do nového roku je také dobou
bilancování toho starého. A tak se nemohu nezeptat na tituly, které byly v telčské
knihovně vloni nejžádanější. „Když opomenu tzv. povinnou četbu, k nejčtenějším
knihám patřily Dýka s hadem Vlastimila
Vondrušky a Deník šílené manželky od
Ireny Obermannové.
/z/
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Mezi 44 občany Vysočiny, kteří na konci listopadu loňského roku převzali v sále
jihlavské radnice zlaté medaile profesora
Jana Jánského za 40 odběrů krve, byl také
vedoucí telčského oddělení Policie ČR
Miloš Novák.
Přítomným novinářům po udělení
vyznamenání řekl: „S dárcovstvím jsem
začal před 10 roky. Jednou z pohnutek
bylo, že jsem po operaci sám potřeboval
krev, a pak také to, že ve své práci se často
setkávám s případy, kdy lidé potřebují
krev pro záchranu života.“
Miloš Novák je pravidelným spolupracovníkem redakce TL. Proto i naše redakce se připojuje k těm, kdo za mu za tuto
záslužnou činnost poděkovali a blahopřáli.
/z/

ESSO opět v akci
Na konci listopadu loňského roku se
studenti pracující ve ﬁktivní ﬁrmě ESSO
zúčastnili další schůzky v rámci projektu Made in… programu COMENIUS.
Význam projektu spočívá v propagaci
našich produktů, naší kultury, podpoře
národního sebevědomí v rámci Evropské unie. Tentokrát jsme byli jako hosté
u slovenských kolegů z Obchodní akademie v Bratislavě. Při této příležitosti jsme
se zúčastnili 11. mezinárodního veletrhu
ﬁktivních ﬁrem v Kulturním centru v
Bratislavě. Vavřín jsme sice nezískali, ale
4. místo mezi 149 ﬁrmami není určitě
špatné ohodnocení. Ing. Marie Pecková

Pozoruhodná publikace

Zemřel Mons. Bohuslav Brabec

České dědictví

Bohužel s velkým odstupem zaznamenáváme zprávu, že 26. listopadu loňského
roku zemřel ve věku 82 let Mons. Bohuslav Brabec, čestný občan Telče. Poslední
rozloučení s ním proběhlo 4. prosince v Radostíně nad Oslavou a v Netíně.
P. Brabec se narodil 16. července 1926 v Závisti u Velkého Meziříčí. V roce 1950
byl vysvěcen na kněze. Poté působil v řadě farností na Moravě.
V srpnu 1958, v době komunistického režimu, byl zatčen a odsouzen na tři roky pro „podvracení republiky“ především za
některé výroky ve svých kázáních. Až do amnestie v roce 1960 byl
vězněn ve Valdicích. Poté pracoval v podniku Gala v Měříně.
V roce 1964 mu bylo dovoleno vrátit se do duchovní služby. Od
roku 1972 působil jako administrátor a později farář v Telči.
V letech 1986 až 1992 vykonával funkci třešťského děkana se
sídlem v Telči. Od roku 1992 až do své smrti byl farářem v
Radostíně nad Oslavou.
Po roce 1990 byl P. Brabec první osobností, které v říjnu 1992 městské zastupitelstvo
udělilo čestné občanství Telče za péči o církevní památky ve městě v době pro církev
nepříznivé. P. Brabec zcela určitě výrazné přispěl k tomu, že v témže roce byla Telč
zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

V těchto dnech se dostává ke čtenářům
reprezentativní fotograﬁcká publikace s
názvem České dědictví, jejímž autorem
je jeden z našich předních fotografů Libor Teplý. Kniha určená čtenářům se zájmem o historický a stavební vývoj České
republiky pojednává o dvanácti pozoruhodných místech, jejichž význam daleko
přesáhl hranice naší země a která se stala
součástí světového kulturního dědictví.
Prostřednictvím krátkých českých a
an-glických textů se základními informacemi, ale především prostřednictvím
citlivé fotograﬁcké výpovědi odpovídá
kniha na otázky, čím je každé z dvanácti
míst tak významné a proč bylo zařazeno
do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
České dědictví je knihou, s jejíž pomocí
může každý čtenář najít svůj vlastní vztah k těmto jedinečným místům České
republiky.

25. února

Sbírky bývalých majitelů
zámku v Telči

Přednáší: PhDr. Květa KŘÍŽOVÁ, NPÚ,
ústřední pracoviště Praha
Autorka přednášky se podrobně zabývala
bohatými sbírkovými fondy zámku v Telči.
Výsledkem její práce jsou zajímavé informace o původu, autorství, ale také spletitých osudech těchto předmětů. Máme výjimečnou možnost dozvědět se to, co se při
běžných prohlídkách zámku nedozvíme.
Připravuje se:

Přednášky v Jihlavě
Telčští památkáři zahajují také podobný cyklus přednášek v Jihlavě. Tam se
přednášky budou konat v Muzeu Vysočiny na Masarykově náměstí 55, vždy od
17 hodin. Jihlavský cyklus přednášek má
název Abeceda pro vlastníky kulturních
památek. I o něm budeme stručně informovat.
Památky v České republice zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
UNESCO World Cultural and Natural Heritage Sites in the Czech Republic

21. ledna

Vy máte svého lékaře, Vaše nemovitost svého památkáře!

Přednáší: Ing. Libor Karásek, PhDr. Martina Veselá a Mgr. Tomáš Vícha, všichni
NPÚ, ú.o.p. v Telči

25. března

11. února

Přednáší: Mgr. Petr SEVERA, NPÚ –
ú.o.p. v Telči
Postřehy a zkušenosti z výkonu památkového dohledu restaurátorských prací v kraji
Vysočina, zejména obnovy památek v Telči.

Přednáší: Ing. Libor Karásek a PhDr.
Martina Veselá
Význam zkratek MPZ a MPR a OP
MPR je snad veřejnosti znám. Co konkrétně si ale pod těmito termíny mají představit vlastníci nemovitostí, které se nalézají
na daném území.

Restaurovat, či nechat
být...?

Přednášky se konají v obřadní síni na radnici v Telči, vždy od 18.00 hodin.

Územní památková ochrana
sídel

První občánek 2009?

Každoroční novoroční otázka není zatím zodpovězena. Sdělení nemocnic o narození dětí přichází s velkou prodlevou a tak si pro odpověď musíme počkat do
příštího čísla TL.
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Libor Teplý

Libor Teplý

Přednáškový cyklus Územního odborného pracoviště Národního památkového
ústavu v Telči má v letošním roce název
Rodinné stříbro – památky kolem nás.

ČESKÉ DĚDICTVÍ | CZECH HERITAGE

Památkový ústav v Telči připravuje

ČESKÉ

DĚDICTVÍ
CZECH HERITAGE

Telči je v této mimořádné publikaci
věnováno 16 tiskových stran a 11 pozoruhodných fotograﬁí. Za pozornost
určitě také stojí autorovo vyznání Telči:
„Až se zase budu potřebovat zastavit
a srovnat si myšlenky, pojedu na pár dní
do Telče. Opět budu bydlet na náměstí v
malém penzionu Nika s výhledem na rybník, zase půjdu ráno do zámecké zahrady,
kde voní hlína a voda. Večer pomalu projdu
kolem zámku a ve ztichlém náměstí budu
sledovat tvary na štítech domů. A přes den
obejdu Telč jednou od západu, podruhé
od severu. Snad už třetí den vpodvečer se
mi cestou z gotického kostelíka U Matky
Boží vynoří z hladiny Staroměstského
rybníka moje myšlenky, ale budou omyté
a nasáklé harmonií či řádem, který je tu
všude kolem.
Možná, že bych měl do Telče jezdit častěji,
nejen tehdy když v hloubí duše uslyším tichý
hlas volající po zastavení. V hluku dnešního
života bych ten hlas totiž mohl přeslechnout,
a to by nebylo dobře.“
Kniha České dědictví o formátu 22x31
cm má 288 stran a 250 výtvarných fotograﬁí
je v nabídce Informačního střediska MěÚ.
Martina Jandlová (převzato z TZ BB)

Poznáváme malý okres Telč

Kříže a pomníky
I. světové války

90. výročí konce I. světové války jsme
si v loňském roce připomínali snímky
křížů a pomníků vztahujících se k této
tragické události minulého století v obcích
správního obvodu Telče.
Dnes seriál, který pro TL připravovala
Ing. arch. Ivana Krejčová, památkářka
Městského úřadu Telč, končíme.

Kamenný kříž na okraji obce u silnice z
Nové do Staré Říše s textem:
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus
Věnováno od manželů Jana a Marie Urbánkových k uctění památky na v boji
padlého syna v ruském Polsku 1914.

Vystrčenovice

Kamenný kříž u silnice z Vystrčenovic
do Dolní Vilímče. Text na tomto kříži je
nečitelný.

Volevčice

Vápovice

Kamenný kříž na okraji obce s kovovým
plůtkem a textem:
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus Věnováno
památce Frant. Šimka z Volevčic nar. 1877
8. září. Padl na ruské frontě 24. září 1914.
Dejž mu Bůh lehké odpočinutí.
Též země cizí budiž jemu lehkou.

Vzpomínka pamětníka

Zapomenutá Čápova prachárna

Na velkém podloubí, tam, kde je dnes
samoobsluha s potravinami, býval obchod
pana Josefa Čápa. Na telčské poměry to
byl obchod velký, ne-li v Telči největší. Po
obou stranách prodejny byly dlouhé pulty.
U toho pravého se vedly potraviny. U levého pak bylo železářské zboží, ale prodávaly
se zde i zbraně a střelivo. Významnou
položku tam tvořily také trhaviny, zápalné šňůry a rozbušky určené pro potřeby
kamenolomů v okolí města.
Sklad trhavin a jiného nebezpečného
zboží ovšem nemohl být v domě. To předpisy již tenkrát zakazovaly.
Pro tento účel si pan Čáp postavil tzv.
„prachárnu“. Stála Za Stínadly, za bývalým
Skálovým sadem. Na jejím místě je dnes
část provozní plochy Zemědělského družstva. Byla to jednoduchá dřevěná stavba,
jejíž dveře byly opatřeny závorou a masivními zámky, ohraničená drátěným plotem.
Nejnebezpečnější materiál byl skladován
v oplechované kobce, umístěné ve velké
hromadě navezené zeminy.
V podstatě mírumilovný účel prachárny
vzal za své s blížící se válkou. V Telči byla

umístěna vojenská posádka a ta začala
prachárnu využívat pro svoji potřebu.
Stávala tam pak stráž, voják s puškou a
nasazeným bodákem. Strážní služba zde
byla vykonávána velmi pečlivě.
Vzpomínám, jak jsme s kamarádem z nerozumu dělali oheň na nedaleké Skalce, také
již zaniklém místě s balvany a vzrostlou lípou. Voják nevěděl, jak nám v tom zabránit,
volání nepomáhalo. Protože nemohl místo
opustit, začal střílet z pušky do vzduchu, až
nám došlo, že máme zmizet…
Za války byl obchod se střelivem a
trhavinami drasticky regulován a prachárna na tak odlehlém místě nemohla být
využívána. Zato s koncem války se stala
skladištěm munice všeho druhu, která
zůstávala po procházejících vojenských
jednotkách. Objekt nebyl vůbec střežen. V
oplocené části bylo možné vidět dělostřelecké granáty, náboje do minometů a také
třeba nábojové pásy pro letecké kanóny. To
vše a mnoho dalšího se válelo bez ladu a
skladu v trávě. Po skončení války vyvstal
problém likvidace takto „uskladněné“
munice. O tu se nakonec museli posta-
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Na závěr. V našem seriálu jsme připomněli
24 památníků, přispěli jsme k tomu, že několik z nich se loni dočkalo opravy, poznali
jsme obce, kde se o pietní místo vzorně starají, pomohli jste nám rozluštit dnes již neznámou zkratku na jednom pomníku…
Nebude to dlouho trvat a bude se připomínat 100 let od konce I. světové války. Snad se
tohoto výročí dočkají všechna zaznamenaná
pietní místa ve stavu, který bude svědčit o
tom, že ani za sto let na padlé z války jejich
potomci nezapomněli. Skvělé by bylo, kdyby
i ta místa, která dnes nejsou v nejlepším pořádku, zastihlo velké výročí v lepším stavu,
než jsme ho zaznamenali my. To by byl největší přínos našeho seriálu.
rat příslušníci československé armády a
podíleli se na ní i němečtí váleční zajatci.
Jejich skupina byla internována v Telči za
poměrně slušných životních podmínek.
Bydleli v garážích bývalé pekárny a pracovali, jak na zmíněné likvidaci munice, tak
na výstavbě fotbalového hřiště a pomáhali
v zemědělství.
Likvidaci munice prováděli v poli nedaleko prachárny. Vykopali hlubokou jámu a do
té pak nanosili munici určenou k likvidaci.
Když byla jáma přiměřeně plná, byl iniciován výbuch. Detonace byly tak silné, že je
nepříjemně pociťovali obyvatelé v přilehlé
části města. Likvidace trvala řadu dní.
Po jejím ukončení byla jáma zasypána.
Jenže na polích v širokém okolí bylo
možné nacházet nejen střepiny, ale i nevybuchlé části a třeba i celý dělostřelecký
granát. „Likvidace“ takových zbytků se
ujali zdejší kluci. Za pomoci rozbušek,
zápalných šňůr a někdy i pomocí ohníčků
se stali samozvanými pyrotechniky. Jen
zázrakem se tehdy nikomu nic nestalo.
S výstavbou zmíněného areálu Zemědělského družstva se tvář této lokality
zcela změnila. Čápova prachárna beze
zbytku zanikla a o její existenci ví již jen
několik málo pamětníků.
Ing. Jan Stach

Policie ČR Telč
informuje

Z případů, které v listopadu a v prosinci 2008 šetřili policisté z Obvodního
oddělení Telč.

Škodná v lomě v Panských
Dubenkách

V noci z 2. na 3. listopadu vnikl
pachatel do areálu kamenolomu v Panských Dubenkách. Prohledal administrativní budovu, ale nic zde neodcizil.
Na poškozeném okně vznikla škoda
1800 Kč. V současné době se ve spolupráci s kolegy ze Studené podařilo
zjistit pachatele.

Vloupání i v lomě v MrákotÍně

Počátkem listopadu došlo také k vloupání do administrativní budovy kamenolomu v Mrákotíně. Zde si pachatel odnesl
stravenky, brusku a palici, vše v hodnotě
okolo 7 tis. Kč. Poškozením objektu ale
způsobil škodu okolo 20 tis. Kč.

V Telči zmizelo další drahé auto

V době od 12. do 13. listopadu odcizil
neznámý pachatel osobní automobil
Škoda Superb, který byl zaparkován
v Komenského ulici. Majiteli vznikla
škoda za více než 260 tis. Kč.

Střelba v Telči

V noci z 19. na 20. prosince došlo v
Telči ke střelbě z krátké střelné zbraně.
K incidentu došlo na Hradecké ulici
a pokračoval v ulici Na Dlážkách.
Bylo do něj zapojeno celkem 10 osob.
Pouze uvedu, že nedošlo k žádnému
střelnému zranění ani škodě na majetku. Jelikož je případ stále v šetření,
nelze o něm více informovat.

Vandalové o sobě opět nechali
vědět

Začátkem listopadu o sobě nechal
vědět neznámý „umělec“, který sprejem
okrášlil kontejner na odpady u hřbitovní
zdi Pod Zahrádky a hřbitovní zeď. Škoda byla vyčíslena na částku 2 500 Kč.
Mnohem závažnější případ se stal
začátkem prosince, kdy opět neznámý
pachatel poničil také Pod Zahrádky všech
nových jedenáct osvětlovacích těles.
Zde je škoda odhadnuta na částku okolo
50 tis. Kč. Co k tomu dodat? Někdo
se snaží, aby naše město bylo hezké, a
nějaké stvoření, které možná ještě nikdy
nic nevytvořilo, to potom ničí. Policisté
při šetření jako tradičně naráží na bariéru
mlčení. Nikdo nic neslyšel, nikdo nic
neviděl…
npor. Miloš Novák
vedoucí OO PČR Telč

SOŠ spolupracuje s obchodní akademií v Hornu

Ve středu 10. prosince 2008 jsme se
my, žáci 4. A, vydali společně s paní
učitelkou Věrou Zadinovou a ředitelem
GOB a SOŠ Janem Sedláčkem na již
dlouho plánovanou návštěvu naší partnerské školy v Rakousku. Toto partnerství
bylo obnoveno v roce 2008 u příležitosti
konání Dolnorakouské zemské výstavy
2009, která proběhne v Hornu, Raabsu a
Telči. Spolupráci těchto škol si jako téma
maturitního projektu vybraly tři rakouské
studentky z dlouholeté partnerské školy
– BHAK Horn.
Ihned po příjezdu nás přivítal stále
usměvavý Walter Schmidt, jejich třídní
učitel. Následovala společná svačina,
prohlídka školy, dokonce jsme se mohli
zúčastnit hodiny angličtiny a němčiny.
Potom nás děvčata seznámila se svým
maturitním projektem, který spočívá v
tom, že studentům SOŠ Telč a BHAK
Horn byly předloženy dotazníky, které
měly zjistit, jaké mají názory na členství
v EU, ceny pohonných hmot, kouření,
výši kapesného atd. Otázky do ankety
vytvářeli studenti obou škol, rakouská
děvčata jim dala konečnou podobu. Studenti a učitelé SOŠ dotazníky přeložili
do češtiny a vyhodnocovali českou část.

Z tohoto zajímavého průzkumu například
plyne, že čeští studenti jsou ochotni po
studiích odcestovat do zahraničí, zatímco
Rakušané jsou spokojeni doma. Ceny
pohonných hmot shledávají obě strany
vysokými. V České republice je němčina
jedním z povinných jazyků, ale v Rakousku umí česky málokdo. Sice prý plánovali
otevřít kroužek češtiny, avšak pro malý
zájem k tomu nedošlo. Z projektu se také
dozvídáme, že mezi mladými lidmi ubývá
pravidelných kuřáků a že česká mládež
utratí za cigarety více než rakouská.
Z návštěvy školy jsme byli všichni velmi nadšeni. Musíme přiznat, že když po
obědě nadešel čas odjezdu, zdálo se nám,
jako bychom tam byli sotva půl hodiny.
Tak rychle ten čas utekl.
Nejenže jsme si procvičili znalosti
jazyka, ale také jsme opět viděli naše
kamarádky a pevně jim držíme palce s
jejich maturitním projektem.
Těším se, až se do Hornu opět podíváme. To už nám budou Tanja, Daniela
a Angelika vyprávět, jaký úspěch měla
jejich prezentace.
Dita Křenová, studentka 4. ročníku
GOB a SOŠ Telč

Tříkrálová sbírka 2009

Olší
1 892,00
Volevčice
1 712,00
Strachoňovice
1 400,00
Doupě
1 238,00
Dyjice
1 190,00
Slaviboř
1 120,00
Borovná
1 110,00
Stranná
1 075,00
Dyjička + Rozsíčky 1 021,00
Dolní Dvorce
478,00
Telč
29 280,00
CELKEM
115 662,00

Letošní, již 9. ročník TKS se uskutečnil
od 2. 1. do 11. 1. Bohužel výsledek sbírky
v Telči je nejslabší, protože není zájem
o „kolednickou službu“. Mnozí Telčané
čekají na „Tři krále“ zbytečně. Výsledek
sbírky v Telči a okolí tak „zachránily“
okolní obce.

Obec

Vybraná částka Kč

Mrákotín
Sedlejov
Řásná
Mysliboř
Nevcehle
Černíč
Urbanov
Zadní Vydří
Radkov
Mysletice
Ořechov
Dobrá Voda
Řídelov
Lhotka
Studnice
Žatec
Myslůvka

14 117,00
7 455,00
6 550,00
5 607,00
5 239,00
5 100,00
4 444,00
3 700,00
3 410,00
2 789,00
2 395,00
2 380,00
2 379,00
2 328,00
2 200,00
2 155,00
1 898,00
- 18 -

Farní charita v roce 2008

Organizace Tříkrálové sbírky je tradiční
začátek práce Farní charity. Během roku
jsme pořádali tři sbírkové soboty pro
Diakonii – Centrum sociálních služeb
Broumov, kam jsme na podzim darované věci odeslali. Zároveň jsme CSS
Broumov poukázali ﬁnanční dar ve výši
5 tisíc Kč.
Sbírky v letošním roce chceme zachovat ve stejném rozsahu a budete o nich
včas informováni.
Děkujeme všem dárcům i těm, kdo
pomáhají při sbírkách.
Jaroslav Kadlec

Dotazník Zuzany Martinů

Diskusní seriál pokračuje:

Je leden.
Vládne zima
a hokej. Dotazník TL by
měl
určitě
vyplnit domácí hokejista. Který?
To je otázka.
Některý
z
těch, co hrají
ligovou soutěž? Někdo z mužstva mužů? EU volá po
rovných příležitostech pro muže a ženy.
A tak u pomyslného Dotazníku sedí
děvče. V Bruselu budou mít radost. Dotazník vyplnila jedna z opor hokejového
mužstva žáků SK, žákyně 3. třídy ZŠ v
Masarykově ulici, Zuzka Martinů.
Děvče a hokej. To je nápad tatínka?
Néé, můj. Ale hokej hraje taťka i brácha.
Kolikátou sezónu hokej hraješ?
Začala jsem bruslit ve třech letech, hokej hraji čtvrtou sezónu.
C o na to říkají spolužačky?
Připadá jim to zvláštní.
A co kluci?
Kluci mě berou jako kámoše.
Raději útočíš, nebo bráníš?
Nejraději bráním, ale hraji ráda i v
útoku a jednu sezónu jsem taky chytala
v brance.
Sportovní vzor? Přiznám se, že žádnou českou hokejovou reprezentantku
neznám.

Já taky žádnou reprezentantku neznám. Z hokejistů je to Jaromír Jágr a
Aleš Kotalík.
Jak často trénuješ?
Třikrát týdně, skoro každou sobotu
hraji zápas za 4. třídu za Spartak Pelhřimov a někdy hraji i v neděli minihokej
za SK Telč.
Jiné záliby nebo sporty?
Hraji ještě fotbal, taky za SK Telč, taky
s kluky. Ráda lyžuji. Mám domácího
mazlíčka-králíka.
Jak baví hokejistku škola (oblíbený
předmět)?
Škola mě moc nebaví. Nejvíc mě baví
tělocvik a angličtina.
Kterou knihu jsi naposled četla?
Lední hokej, Kozí příběh.
Zuzka a kuchyně?
Do kuchyně chodím jen mlsat.
Zuzka a móda. Sleduješ ji?
Ne, nosím sportovní oblečení, hlavně
kalhoty a nesnáším sukně a šaty.
Co ti udělá radost?
Když vyhrajeme a když dám gól. Udělalo by mi radost, kdyby mi rodiče dovolili psa.
Na co se zeptáš TL?
Budeme mít v Telči nový krytý zimní
stadion?
TL:
Kdyby v Bruselu věděli, že to v Telči
zajímá nejen chlapce, ale i děvčata, tak
by peníze na nový stadion poslali panu
starostovi již dávno.
/z/

Každý den s Telčí

rodiny s dětmi a v daleko větším rozsahu
jeho variantu pro školáky z Telče a okolí.
„Cíl těchto aktivit je jasný. Přivést do
města další a především pravidelné návštěvníky. Začínáme u dětí. Bude-li se jim
v Telči líbit, určitě se sem budou chtít s rodiči vrátit. No a za čas sem přivedou vlastní
potomky,“ věří Věra Peichlová.
/z/

V letošním roce můžeme prožít každý
den s Telčí díky zdařilému stolnímu kalendáři, který vydalo nakladatelství TYP
pro telčskou radnici v rámci projektu S
Bílou paní po Telči.
Uživatele v něm každodenně provází
56 více či méně známých snímků města, jejichž autory jsou Lubomír Stibůrek
a Jiří Jabulka. Několik jich pak pochází z
fotoarchivu města.
„V rámci projektu S Bílou paní po Telči,
na který jsme získali ﬁnanční prostředky
z EU, vzniknou dvě nové vycházkové trasy po městě - Pověstmi opředená místa v
Telči a okolí a Poznej a vymaluj telčské
památky. Dětem nabídneme pastelky k
omalovánkám a také stále oblíbená pexesa,“ uvedla pro TL vedoucí odboru kultury Věra Peichlová, jejíž odbor zmíněný
projekt připravil.
Projekt S Bílou paní po Telči umožní také
uspořádat již tradiční Pohádkový den pro

Ples Salesiánského klubu
mládeže Telč
14. února
kulturní dům v Sedlejově
Vstupenky si můžete rezervovat
na telefonním čísle 608 824 875 po
19. hodině. Cena 80 Kč.
Svoz pojede z parkoviště ve
Svatoanenské ulici v 19,30.
Rozvoz zpátky v 1,30 a ve 3,00.

- 19 -

Revoluce v Evropě - rok
1989

Další díl diskusního pořadu „Rakousko
– Česká republika. Naše 20. století“, který
pořádá rakouská Waldviertel Akademie jako
doprovodnou akci Dolnorakouské zemské
výstavy 2009, se uskuteční ve čtvrtek 5.
února v 19 hodin v Sýpce Primmersdorf
u Raabsu. Tématem večera tentokrát bude
„Revoluce v Evropě – rok 1989“.
Co před 20 roky hýbalo Evropou?
Už v srpnu 1989 zmizela železná opona
na hranicích Rakouska a Maďarska,
následoval úprk tisíce občanů NDR přes
tehdejší Československo a Rakousko do
západního Německa. Na podzim se pak
zhroutily komunistické režimy v dalších
zemích východního bloku. Po pádu berlínské zdi následovala „sametová revoluce“
v Československu.
20 let po tomto „magickém roce“
chceme tehdejší události připomenout a
pokusit se odpovědět na otázky:
Kdo byli aktéři dramatického zlomu v
Praze 1989? Jak to, že došlo k tak hladké
politické výměně moci bez prolití krve?
Kdo byl vítěz a kdo poražený? Jakou
roli sehrálo v tomto „přelomovém roce“
Rakousko coby „neutrální“ ostrov mezi
bloky? Jak se v Rakousku pohlíželo na
Československo? Jak působily tehdejší
události na život na hranici?
Pamětníkem z české strany bude tentokrát RNDr. Miloš Vystrčil.
Doprava do Primmersdorfu je zdarma.
Odjezd autobusu z centrálního parkoviště
v Telči je v 17 hodin.
Více informací a nahlášení účasti v kanceláři Mikroregionu Telčsko - Ing. Eva Požárová, 567 223 235 nebo telcsko@telcsko.cz.

Barmanům z Telče se daří

Barman Lukáš Vala, o jehož úspěších
jsme již několikrát informovali, zvítězil v
závěru loňského roku v prestižní soutěži
profesionálních barmanů na Gastrofestivalu Ostrava 2008, které se zúčastnilo
20 nejlepších barmanů z celé ČR. TL o
tom informoval Zdeněk Kudláček, učitel
Lukáše Valy na SOŠ v Třešti.
Ve stopě Lukáše Valy jde také další
adeptka barmanské profese Andrea Tichá,
studentka 2. ročníku oboru kuchař-číšník
SOŠ a SOU Třešť. Na soutěži v míchání
horkých nápojů Meteka Cup obsadila
10. místo a na své druhé soutěži Fernet
Stock Cup v klasickém míchání nápojů
na Karlštejně se rozdílem jednoho bodu
umístila na 4. místě.
/r/

Sport
Hokej
1. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
11. 2.
14. 2.

17.00
17.00
11.30
17.00
17.00
11.30

Mladý hokej
muži
Strakonice
muži
Play-off
junioři Velké Meziříčí
muži
Play-off
muži
Play-off
junioři
Blansko

Stolní tenis III. liga
28. 2.
1. 3.

16.00
10.00

Baník Rtyně
TJ Jičín

V závěru roku uspořádal hokejový oddíl SK Telč již 10. ročník mezinárodního
turnaje žáků.
V neděli 21. prosince byla na programu
klání mladších žáků, kterého se zúčastnila mužstva Dukly Jihlava, Vajgaru Jindřichův Hradec, Tigers Vídeň a pochopitelně i domácích.
28. prosince pak pokračoval jubilejní žákovský turnaj ve dvou skupinách v minihokeji.

Ve skupině A hrála mužstva 3. tříd Lokomotivy Veselí n.L., Tigers Vídeň, Jiskry
Humpolec a SK Telč. Vítězem se stalo mužstvo Humpolce, domácí skončili druzí.
Skupinu B pak hráli nejmladší hokejisté z
1. tříd a mladší z Humpolce, Jihlavy a Telče. Zde byli nejúspěšnější hokejisté Telče.
Protože to bylo jejich první velké hokejové vystoupení, uvádíme je jmenovitě: Štěpán Coufal, Jan Busta, Adam Bína, Daniel
Knos, Petr Lupač, Antonín Lenikus, František Kret, Jonáš Starý, Víťa Nosek a Jakub
Hrdlička.
jn/
z

Nohejbal
28. 2.
turnaj

8.00

Silový trojboj

Na konci listopadu startoval v týmu Sokola Jemnice telčský David Lupač na I. ročníku Poháru 17. listopadu v Třebíči v silovém trojboji dorostenců a juniorů. Závodu
se zúčastnila naše a slovenská trojbojařská
elita o čemž svědčí množství dosažených
nových republikových rekordů.
David startoval v kategorii do 110 kg a
od začátku byl jedním z favoritů. To nakonec potvrdil vítězstvím ve své kategorii,
když v dřepu vytvořil výkonem 250 kg
nový český rekord. K němu přidal pak i
druhý rekord v tlaku v leže se 165 kg.
V absolutním pořadí všech dorostenců
skončil třetí. Na prvenství mu scházelo
pouhých 2,5 kg z mrtvého tahu.
Marcel Anděl

Cvičení pro děti i dospělé

Cvičení na míčích

Máte doma gymnastický míč a chcete ho
využít jinak než k sezení? Přijďte si v novém
roce společně zacvičit na míčích každý
čtvrtek v 17 nebo v 18 hod. do tělocvičny
na ZŠ v Masarykově ulici pod vedením
fyzioterapeutky Mgr. Petry Lustigové. Míče
pro cvičení jsou zajištěny.
ZDRAVÁ ZÁDA JUNIOR + je cvičení
na míčích pro maminky s dětmi od 4 do
6 let, každé úterý v 16,30 hod. také na
ZŠ v Masarykově ulici. Omezený počet
skupiny, nutno předem telefonicky rezervovat na tel.: 724 415 809. Cvičení
začíná o prázdninách 3. února.

Na Silvestra rekord na Javořici
3400 turistů a vybraných 24 557 Kč na
sociální projekt jsou rekordní čísla ze
silvestrovského výstupu na nejvyšší vrchol Vysočiny. Ten po jedenácté pořádal
KČT Telč a OÚ Studená.

Za malými telčskými hokejisty přišel po turnaji nejen starosta R. Fabeš, ale
i Mikuláš. Bohužel, ani jeden jim zatím vytoužený nový zimní stadion nepřinesl.
Foto: Libor Daňhel

Počasí v listopadu a prosinci
Po většinu měsíce převažovala velká
oblačnost a hlavně v jeho první polovině
byly i časté mlhy. Bylo jenom několik
slunečných dnů. Do 8.11. vystupovaly
nejvyšší denní teploty ještě na hodnoty
mezi 10 až 15 °C. Ve druhé polovině
měsíce bylo i několik dnů s celodenním
mrazem a nočními teplotami až – 7 °C,
při zemi až – 10 °C. Srážky byly časté a
někdy i dosti vydatné. Asi do 20.11. šlo
o srážky tekuté, po tomto datu nejprve
smíšené, které ale rychle přešly do sněhu.
Počasí se překlopilo do zimního rázu
velmi prudce během 21. 11. Začalo to
deštěm a přeháňkami, dokonce se slabou
bouřkou. Déšť přešel ve sněžení a 22. 11.
ráno ležely na zemi 4 cm sněhu. Během
22. 11. za silných sněhových přeháněk
napadlo dalších 14 cm sněhu. Slabá sněhová pokrývka vydržela jenom do konce
měsíce.
Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově
jako silně nadprůměrný.
Tento prosinec se zařadil opět mezi
ty teplejší. Podobně jako v listopadu
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převažovala velká oblačnost, často byla
nízká a s mlhou. Jenom zřídka vykouklo
slunko na delší dobu. Denní maxima byla
z počátku až do + 8 °C, ale v dalších dnech
se ochlazovalo. Noční teploty sice klesaly
až do – 5 °C, ale bylo i několik případů, kdy
teplota ani neklesla pod nulu. Dne 13. 12.
po celý den vanul mírný, až silný nárazovitý vítr, který dosáhl maximální rychlosti
přes 80 km/hod. Větší škody nevznikly
– spadly jenom jednotlivé stromy. Srážky
byly časté, ale jen slabé, střídal se sníh s
deštěm. Sněhová pokrývka se utvářela
jen přechodně a na krátkou dobu. Vánoce
byly beze sněhu – chce se říci opět. Citelné
ochlazení přišlo až od 26. 12., kdy začala
zůstávat denní maxima několik stupňů
pod nulou, noční minima klesala až na – 9
°C a při zemi pod – 10 °C. I přes ochlazení
se už do konce roku sněhová pokrývka
nevytvořila.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě nadprůměrný, srážkově slabě podprůměrný.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Kulturní kalendář

Klub důchodců

13. 2.
20.00 kulturní dům v Krahulčí
XXV. Horácký bál folklorního souboru
Podjavořičan
hudba Gejzír, cimbálová muzika Rathan,
Podjavořičan Telč
světelná show Rhiannon
vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek na
Informačním středisku MěÚ Telč
svoz zdarma (Pod Kaštany 19.15, 19.45
hod., sokolovna, ZŠ Hradecká)

22. 2. 14.00
v budově polikliniky
Masopustní setkání s hudbou Anežky
Kožešníkové a Zdeňka Chvátala

13. 2.
20.00
sokolovna
Tradiční ples SOŠ Telč
20.00 předtančení, 21.00 předávání maturitních šerp, 24.00 půlnoční překvapení,
hudba Onkels
vstupné 90 Kč na stání, 120 Kč na sezení

15. 2.
14.00
Dětský karneval

22. 2.
14.00
náměstí
Masopust s folklorním souborem
Podjavořičan a hudbou Antonína Kernstocka
13.45 hod. sraz masek Na Parkaně
Všechny masky jsou zvány na dobré
masopustní koblihy!

Výstavy

9. 2. – 15. 3.
Moje oči
vstupní síň radnice
výstava kovářských prací a fotograﬁí Davida
Habermanna
vernisáž výstavy v pondělí 9. 2. v 16 hod.

Koncerty

12. 2.
19.30
sál DPS
Koncert laureátů mezinárodních instrumentálních soutěží
24. 2.
19.30
sál DPS
Quartteto di Giogia
smyčcové kvarteto posluchačů HF JAMU
Brno
více na str. ….

Klub zdraví

18. 2.
18.00
malý sál hotelu Antoň
Také rádi jíte a nechcete tloustnout?
JDE TO!
Beseda s Petrem Tržilem, lektorem OS Život
a zdraví
Hudební vystoupení žáků ZUŠ, tentokrát akordeony, ochutnávka zdravé kuchyně

Společenská rubrika

pondělí v 9 hod. kroužek vzdělávací
úterý ve 14 hod. kroužek ručních prací
středa ve 14 hod. kroužek biblický
čtvrtek v 9 hod. rekondiční cvičení
sobota ve 14 hod. videoprojekce (každou
druhou sobotu)

Dům dětí a mládeže

sokolovna

Vítáme nové občánky

Šimon Kremlička, Staré Město
František Hercik, Staré Město
Marek Nedorost, Staré Město
Alžběta Homolková, Podolí
David Vejmělek, Staré Město
Miloslav Dvořák, Studnice
Julie Mašátová, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Ondřej Holý, Telč
a Hana Žampová, Mouchnice
Antonín Diviš, Ostrava
a Jitka Sýkorová, Ostrava

Divadla v DDM

Opustili nás

Chovatelé

Karel Trnka, Štěpnice
91 let
Alois Přibyl, Podolí
87 let
Antonín Plšek, Staré Město
66 let
Jindřich Mareček, Staré Město
95 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u
narozených dětí na základě písemného
souhlasu obou rodičů, u sňatku na základě
písemného souhlasu obou novomanželů
a u zemřelých podle úmrtního oznámení
zveřejněného rodinou (vypravitelem
pohřbu).

21. 2. 17.00 a 19.00
Divadelní klub Drdivadlo uvádí Dívčí
válku F. R. Čecha
od 27. 2. každý pátek v 15.00
zveme děti na Pohádkové jaro

8. 2.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – výkup kožek

Zimní zahrada v Třešti

areál SOŠ Třešť
Řez jádrovin, ochrana a výživa ovocných
a okrasných stromů a keřů – Ing. Aleš
Peníška
středa 25. 2. v 9.00 hod. pro školu
pátek 27. 2. v 15.00 hod. pro veřejnost

Poděkování z Dětského
domova
Vážení občané, dovolte, abych Vám
jménem dětí Dětského domova v Telči
i jménem svým poděkoval za příspěvky
na dárky našim dětem. Dárky přispěly k
příjemnému prožití vánočních svátků.
Zejména bych rád poděkoval ﬁrmám:
Lesy ČR, Rybářství Telč, Starkon Telč,
spol. s r.o., Potraviny Burian, Golf-club
Vanov, MUDr. Eva Matoušková, MUDr.
Anna Bínová, obec Vysoké Studnice,
Městský úřad Telč a všem ostatním
obchodním partnerům.
Mgr. Milan Opravil, ředitel DD Telč

Únorové koncerty KPH
První koncert se uskuteční ve čtvrtek 12.
února v 19.30 hod. ve společenském sále
Domu s pečovatelskou službou v Telči.
Na koncertě se představí dvě vynikající instrumentalistky Ivana Kovalčiková
– housle a Eva Štěnková – ﬂétna. Třetí
účinkující je sopranistka Jana Krajčovičová. Na klavír doprovází doc. Šárka Králová.
Program koncertu - A. Dvořák: Sonatina pro housle a klavír, W. A. Mozart:
Koncert pro ﬂétnu a klavír, L. Janáček:
Modlitba ad.
Druhý koncert se koná v úterý 24. února
v 19.30 hod. rovněž ve společenském sále
Domu s pečovatelskou službou v Telči. Poprvé v Telči vystoupí Quartetto di Giogia.
Kvarteto hraje ve složení Václav Zajíc – I.
housle, Kristina Czajkowská – II. housle,
Klára Hegerová – viola, David Hrubý – violoncello. Kvarteto má již za sebou několik
vystoupení v Anglii, Rakousku a SRN.
Pro Telč si kvarteto připravilo program
především z díla dvou, letos jubilejních
skladatelů, J. Haydna a B. Martinů. JK

Cvičení jógy s Blankou Krejčí pokračuje!
Vždy ve středu v 17,30 v malé tělocvičně gymnázia. Příchod zezadu od
sportovního areálu.
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Čísla šťastných paragonů z knižního miniveletrhu

Počasí v Telči

Rozhodla to Evička

www.telc-etc.cz/meteo

Aktuální informace
z meteostanice umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce.

Bohoslužby

O tom, koho paragon byl v prodejní akci knižního miniveletrhu publikací o Telči šťastný,
rozhodla, za dozoru pracovnic Informačního střediska, ruka Evičky Bártové.
Foto: Ilona Jeníčková

Pro koho byl šťastný knižní miniveletrh?

Jak jsme informovali v prosincovém čísle TL, ti kdo si zakoupili v rámci miniveletrhu publikací o Telči některou knihu, mají naději na pěkný dárek z Informačního
střediska MěÚ.
Po skončení miniveletrhu byly ze všech prodejních paragonů vylosovány tři, jejichž
majitelé si mohou vybrat jednu z následujících publikací: Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavonicko, Telčsko, Telč – paměť domů, Telč – město příběhů.
Čísla šťastných paragonů:

28HP06680, 28HP06662, 28HP06513
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději do 27. února na Informačním středisku
Městského úřadu, informovala TL Veronika Brožová z IS.

Římskokatolické
1. 2. ne
7.30
9.00
10.30
2. 2. po
8.00
18.00
7. 2. so
17.00
8. 2. ne
7.30
9.00
10.30
14. 2. so
17.00
15. 2. ne
7.30
9.00
10.30
21. 2. so
17.00
22. 2. ne
7.30
9.00
10.30
25. 2. st
8.00
18.00
28. 2. so
17.00

Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům čp. 21 na náměstí Zachariáše z Hradce
Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247
Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Na poslední chvíli

Co skrývá Staroměstský
rybník?

Při hloubení výkopu pro kanalizační
sběrač napříč Staroměstským rybníkem
byly objeveny stopy po středověkém osídlení. Přepíší přivolaní archeologové nejstarší dějiny Telče? Více v příštích TL.

Uzávěrka příštího čísla

19. února 2009

Kolona automobilů doprovázejících první ženu Kanady, guvernérku Michaële Jean, při její
prosincové návštěvě Telče, se málem nevešla na náměstí.
Foto: Luboš Pavlíček
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