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Starosta Roman Fabeš na prahu nového roku

Problémy: Zaměstnanost, domov důchodců, zimní stadion
Nový rok. Co nás v něm čeká? To, co si
přejeme nebo očekáváme v osobním životě, v rodině, víme nejlépe sami a většinou to příliš nerozhlašujeme. Co ale
ve městě, které je, aniž si to často uvědomujeme, takovou naší širší rodinou?
Zkusili jsme být zvědaví a na prahu nového roku se ptali starosty Romana Fabeše:
Přečetl jsem nejméně tři rozhovory, které jste na toto téma poskytl různým novinám. Zahájím proto náš rozhovor netradičně. Na co se novináři podle Vás
nezeptali?
Tak třeba na to, jestli bude letos zima.
Starosta prý musí vědět všechno...

mi ve městě. Masarykova univerzita otevřela rekonstruované
Univerzitní centrum
a Akademie věd dokončila dvě budovy vědeckého parku.
A téměř hotova je rekonstrukce Lannerova domu. Investice za více než 500 milionů korun znamenaly i řadu pracovních
míst a příjmy pro místní živnostníky.
Město má nový územní plán, který je

podstatně volnější a umožňuje další rozvoj. A i přes pokles příjmů se podařilo
udržet tradičně bohatou kulturní nabídku.
A co ne?
Škoda jen, že se investorovi nepodařilo získat dotaci na zahájení revitalizace Panského dvora. I přes určité zlepšení
je pořád problém v regionu sehnat práci.
A stále před sebou tlačíme dva velké problémy - nevyhovující podmínky ve stávajícím Domově důchodců a dosluhující
zimní stadion.
(Pokračování na str. 3)

Gymnaziální časopis uspěl v Česku

Teď vážně. Než pohlédneme do budoucnosti, malé ohlédnutí za uplynulým rokem. Co se podařilo?
Ten loňský rok nebyl zrovna jednoduchý. Rozpočet města se snížil, ekonomická situace se nezlepšila a my měli rozjety
významné investice. Nyní mohu s ulehčením říci, že ten rok až zase tak špatný nebyl. Až na některé nedodělky se podařilo udělat vše, co jsme si naplánovali.
ZŠ Hradecká dostala nové třídy a sportovní halu. To nejhorší máme za sebou
v ulicích ve Štěpnici. Dokončena je rekonstrukce části Myslibořské ulice. Budova polikliniky dostala nová okna a zateplenou fasádu. Kromě mostu je hotova
rekonstrukce Staroměstského rybníka.
A podobně tomu bylo i s dalšími akce-

Po ocenění jako nejlepší školní časopis na Vysočině uspěl gymnaziální
časopis naše škola: Gymnázium Telč
také na celostátní úrovni. V mezinárodní konkurenci (soutěžily i školní

Příloha

Náruč plná diplomů. Část redakce naší školy po vyhlášení výsledků soutěže. Zleva:
Vít Vejmelka, Leoš Tejkl, Petr Kroupa, Alena Urbánková, Lucie Skálová a Markéta
Marešová.
Foto Archiv NŠ

Sběrový kalendář 2012
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časopisy ze Slovenska) získal 2. prosince v Brně mezi dvěma sty periodiky ocenění hned v pěti kategoriích.
V hodnocení redakcí a grafiky pak
dokonce zvítězil. Blahopřejme!

Sociální dávky. Od 1. ledna jinak

Z jednání rady města

Běží 10. minuta hokejového utkání. Rozhodčí začíná v průběhu hry vysvětlovat
hráčům nová pravidla. „Branka stojí v rohu a brankář nesmí mít hokejku.“ Že
je to nesmysl? Ano, je.
V případě vládní reformy sociálního systému ale holá realita. V polovině ledna
se rozjíždí informační kampaň ke změnám, které platí od 1. ledna! Jsme v Česku. Takže raději pomalu a anonymně. Úvodní slovo v informační brožuře Úřadu
vlády, která se objevila v některých denících, raději nikdo nepodepíše. Co když
to za chvíli bude zase jinak?
V nelehké situaci pro řadu příjemců sociálních dávek, ale také úředníků, kteří je vyřizují, odpověděla TL na nejzákladnější otázky k reformě vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Telči, Mgr. Iveta Bočková.

25. schůze - 9. listopadu

Můžete stručně přiblížit hlavní změny
nového sociálního systému, které platí
od 1. ledna letošního roku?
Zjednodušeně se dá říci, že k tomuto datu převzal Úřad práce ČR od obcí (městských úřadů) agendu a také výplatu dávek hmotné nouze, příspěvku na péči
a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Změn je samozřejmě celá řada, ale to by má odpověď nemohla být
stručná.

26. schůze - 23. listopadu

Co se pro klienty z Telče a jejího správního obvodu mění?
Pominu-li podstatu reformy, to je změny
výpočtu, sazeb a třeba způsob výplaty dávek, tak je velká změna nečeká. Vše potřebné si nadále vyřídí v Telči. Jen místo
sociálního odboru městského úřadu navštíví naše pracoviště. Adresu máme sice
Palackého ulice, ale najdou nás prakticky
na náměstí Zachariáše z Hradce (bývalá
poliklinika, pozn. red.).
Navíc u zmíněných dávek je vyřizují stejné pracovnice, které je vyřizovaly dosud.
Vaše kanceláře nejsou zrovna nejlépe
dostupné pro zdravotně handicapované občany.
Uvědomujeme si to, ale v historických
Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka v Jihlavě
Kontaktní pracoviště Telč
Palackého 23 (bývalá poliklinika)
platná telefonní čísla:
zaměstnanost
950 123 211, 950 123 212,
950 123 213
státní sociální podpora
950 123 241, 950 123 242
hmotná nouze
950 123 243
příspěvek na péči
950 123 245
příspěvek na mobilitu
950 123 246

objektech tomu tak je. Pokud se takový
problém vyskytne, naše pracovnice vyřídí vše potřebné s klientem v přízemí
domu. Podobně to nakonec fungovalo
na sociálním odboru městského úřadu.
Po městě kolují zaručené informace
o vašem stěhování.
Intenzivně jednáme o vhodnějších prostorách pro celé kontaktní pracoviště
úřadu práce. Nechci ale předbíhat. Pokud ke stěhování opravdu dojde, včas
budeme klienty o novém sídle informovat. Samozřejmě i na stránkách TL.
Úřad práce si veřejnost především spojuje s agendou zaměstnanosti, dávkami pro nezaměstnané ap. Které sociální
dávky máte vlastně v kompetenci?
Vedle dávek tzv. státní sociální podpory,
(rodičovský příspěvek, přídavek na dítě,
porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení a dávky pěstounské péče), které jsou
v naší správě řadu let, to jsou nově dávky v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), dávky sociálních služeb (příspěvek na péči)
a dávky pro zdravotně postižené osoby (příspěvek na mobilitu, příspěvek
na zvláštní pomůcky). A také vyřizování
průkazu zdravotně postižených.
O problematickém startu reformy průběžně informují všechna média. Bylo
vůbec něco, co Vám v této době udělalo radost?
Jednoznačně vstřícnost našich klientů. Přichází k nám postupně, nevytváří zbytečné fronty, chápou naše případné problémy. Za to bych jim chtěla moc
poděkovat.
Reforma sociálního systému zavádí
i další novinky. Veřejnou službu, kartu sociálních systémů ap. Mohou čtenáři počítat s tím, že je blíže představíte
v některém dalším čísle TL?
Zcela určitě.
/z/
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- RM vzala na vědomí stav hospodaření Domova pro seniory Telč
a schválila úpravy jeho rozpočtu.
- RM vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací
na úseku školství.
- RM vzala na vědomí přehled pohledávek k 30. 9. 2011.
- RM schválila uzavření smlouvy
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na rok 2012.
- RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 28 v Domě
s pečovatelskou službou na Starém
Městě.
- RM schválila udělení souhlasu nájemci Panského dvora společnosti Panský dvůr Telč, s.r.o., s podnájmem areálu Službám Telč.

27. schůze - 7. prosince
- RM schválila návrh komise pro kulturu přiznat částku ve výši 3 tisíce
Kč Kruhu přátel hudby.
- RM schválila návrh komise pro
sport na rozdělení finanční dotace
ve výši 27 tis. Kč na pořádání sportovních akcí v roce 2011.
- RM schválila ZŠ Hradecká 234 přijetí nadačního příspěvku ve výši
200 tis. Kč od Nadace ČEZ na projekt „Vybavení učebny fyziky“.

28. schůze - 21. prosince
- RM vzala na vědomí návrh kulturních a sportovních akcí v roce 2012.
- RM schválila ceny za svoz a likvidaci TKO pro podnikatelské subjekty a ostatní organizace s platností od 1. 1. 2012.

29. schůze - 4. ledna
- RM vzala na vědomí přehled daňových příjmů za rok 2011.
- RM schválila uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č.
790/4 v k.ú. Telč pro stavbu „Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Hradecká, 9. května v Telči“ s Pozemkovým fondem ČR.

Konzultační den
rady města
středa 15. února od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

Problémy: Zaměstnanost, domov důchodců, zimní stadion
Dokončení ze str. 1
A co ne?
Škoda jen, že se investorovi nepodařilo získat dotaci na zahájení revitalizace Panského dvora. I přes určité zlepšení je pořád problém v regionu sehnat
práci. A stále před sebou tlačíme dva
velké problémy - nevyhovující podmínky ve stávajícím Domově důchodců a dosluhující zimní stadion.
Všechny Vaše odhady se v minulých
deseti letech, ve kterých stojíte v čele města, vyznačovaly střízlivostí a neskrýváním možných úskalí. Je možné
na počátku letošního roku sdělit občanům něco pozitivního?
To není vůbec jednoduché. Snáz se
pozitivně myslí těm, kterým se problémy vyhýbají. Hůř třeba těm, kteří marně hledají práci. Když vezmu v potaz
to neustálé strašení a šíření poplašných zpráv z novin a televize a věčné
politické hádky a předvolební boje, je
mi z toho smutno. Pak se ale projdu setmělým náměstím a uvědomím si, že
i v minulosti bylo zle, a přesto máme
kolem sebe tuhle nádheru plnou života. Naštěstí v Telči táhneme za jeden
provaz a „blbou náladu“ necháváme
za humny.
Mezi „dluhy“ jste zmínil zimní stadion. V letošní zimě nezimě je toto téma velmi „horké“. Jaké je podle Vás
řešení?
Určitě jsme vizi nového zimáku neopustili. Bohužel s dotacemi je to nyní
špatné. Takže pracujeme na úspornější
variantě a hledáme možnosti spolupráce s privátním investorem.
Pár nepříjemných otázek.
Bude někdy trvale svítit veřejné osvětlení okolo Štěpnického rybníka, nebo
zde přenecháte vládu vandalům?
Tak z toho jsem hodně otrávený.
Osvětlenou cestu si chválila řada lidí. Přesto to někomu vadí. Nechápu, že mu dělá dobře chodit po městě
a ničit práci jiných. Ale tohle nevzdáme. Zkoušeli jsme světla v zemi, ale ta
se příliš neosvědčila, protože oslňují.
Takže hledáme jiné možnosti.
Podle dřívějších plánů už měl ožít
Panský dvůr a Telč měli zaplnit univerzitní studenti. Ale opak je pravdou.
Jak už jsem zmínil, Panský dvůr je

I když se Domov důchodců na Starém Městě nově jmenuje Domov pro seniory, nic to nezměnilo na faktu, že podmínky v něm neodpovídají požadavkům na bydlení seniorů ve 21.
Foto Ilona Jeníčková
století. Říká to v rozhovoru pro TL i starosta města Roman Fabeš.
jednou z věcí, která se nedaří realizovat. Loni se pokusil investor získat
dotační peníze na revitalizaci přední části, ale neuspěl. Ale hledat zdroje na tak rozsáhlý projekt je v současné ekonomické situaci hodně obtížné.
Na lednové schůzce jsme proto vše
probrali a vzhledem k tomu, že zájem
o tuto investici stále trvá, projekt zatím neukončíme.
Pokud jde o studenty, tady vše záleží
na vedení univerzity. Je určitě veliká
škoda, když krásně zrekonstruovaný
objekt ožívá jen sporadicky. V jarním
semestru by se to ale snad mělo změnit. Tak uvidíme.
Trochu odlehčeně.
Na co se letos ve městě těšíte?
Letošní rok bude ve znamení oslav
20 let od zápisu našeho města do seznamu UNESCO. K tomu je připravena spousta zajímavých akcí. Pak jsem
moc zvědav, co přichystá Milan Kolář k 30. Prázdninám v Telči. Je hodně tajuplný, tak se nechme překvapit.
Na jaro se chystá otevření zrekonstruovaného Lannerova domu, uvidíme,
jak se podařila náročná rekonstrukce.
Zajímavá bude určitě i práce na dvou
nových projektech - telčském podzemí
a zatraktivnění železnice. Na ty máme evropské peníze a začneme je letos realizovat.
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Váš vztah ke kopané je všeobecně
známý. Takže: Jak dopadnou čeští
fotbalisté na Mistrovství Evropy?
Šampionát budu určitě sledovat, i když
pouze jako televizní divák. A pokud
jde o naše? Je to sport - jestli budou
všichni klíčoví hráči zdraví, můžeme
překvapit. Ale střízlivě, postup ze skupiny by byl velkým úspěchem.
A telčští v krajské soutěži?
I tady je po podzimní vydařené části
vše otevřené. Mladý tým pod vedením
Jirky Nerada překvapil a podle novinářů je jedním z adeptů na postup. Ale jaro bude hodně těžké. Za sebe říkám, že
bych byl rád, kdyby se jim dařilo stejně
jako na podzim. Důležité je, že po postupu z okresu již nemají sestupové starosti a mohou hrát v klidu pěkný fotbal.
Co budete dělat 20. 12. 2012?
Většinou si tato magická data vybírají
snoubenci jako šťastná pro svůj vstup
do manželství. Takže bych se divil, pokud bych některou z dvojic neoddával.
Úplně na závěr. Máte na jedno použití k dispozici kouzelný prsten ze seriálu Arabela. Na co ho použijete?
Tady je odpověď jasná. Aby do Telče
přišel nějaký významný zaměstnavatel a vytvořil tolik potřebná pracovní
místa.
/z/

Vzpomínáme na 20. století

Čtenáři Telčských listů se ten den stali
jedni z prvních v republice, které Václav Havel takto konkrétně pozdravil.
V prosincovém týdnu minulého roku si ho připomněla na řadě pietních
míst ve městě. Na radnici, ve školách,
v městské knihovně...
27. června 1991 vítala Telč prezidenta Václava Havla

Foto: Bohumil Bína

Viditelná stopa historie
Památka Josefa Tobiáška, „otce“ telčského kulturního dění v první polovině
19. století (viz rubrika Připomínáme si
na str. 13), je v jeho rodných Slepoticích
ve východních Čechách stále živá.
Je to také díky náhrobku jeho rodiny
ve zdi tamního hřbitovního kostela Povýšení sv. Kříže.

SOUSTŘEDĚNÍ. Nový letopočet jsme přivítali tradičním novoročním přípitkem a ohňostrojem na náměstí. Letos mu ještě předcházel koncert sborů Santini a Coruscante v jezuitském kostele. Za skvělým výkonem zpěváků a zpěvaček je nejen dlouhodobá příprava, ale i maximální soustředění při koncertu,
které zachytil Cyril Kunc.

Velocipedisté se spojili
28. prosince se zástupci Spolku telčských velocipedistů zúčastnili v Praze ustavující
schůze Obnovené české ústřední jednoty velocipedistů. Tato organizace byla založena v roce 1885 a byla nejstarším sportovním svazem v Českých zemích i v RakouskuUhersku. Její činnost je zaznamenána do roku 1949, kdy byla převedena pod jednotné
vedení socialistické tělovýchovy. Nyní díky iniciativě pražských klubů byla Jednota
obnovena. Pro zástupce Telče je ctí, že se stali jejími zakládajícími členy. V současné
době má Jednota 15 klubů a spolků z celé ČR a mj. koordinuje kalendář akcí jednotlivých klubů a spolků. Můžeme se jenom těšit, že na 5. ročník Veteránské revue přijede
v květnu do Telče celá řada nově pozvaných velocipedistů, kteří jistě ozdobí naši veteránskou akci.
Jiří Holubec
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Foto: Irena Tobiášková

9. zasedání ZM

Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2012
V pondělí 19. prosince se zastupitelé
sešli k 9. zasedání ve volebním období
2010 - 2014. Místem jednání byla aula Univerzitního centra. Zasedání se zúčastnili všichni členové ZM.
Jedním z důležitých bodů programu byl
návrh rozpočtu na rok 2012. Po předchozím projednávání byl návrh rozpočtu
sestaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši cca 81 mil. Kč a takový byl
zastupiteli schválen.
Dalším významným usnesením bylo
schválení koupě nemovitostí tvořících
školský areál v Batelovské ulici (internát SOŠ, Hospodyňská škola) od Kraje
Vysočina za kupní cenu 5 489 407 Kč,
která bude splácena formou bezúročných splátek do konce roku 2013.
V souvislosti s přípravou stavby „Silnice II/406 Telč - průtah“, která mimo jiné
zahrnuje i rekonstrukci křižovatek ulic
Hradecká, 9. května, Na Hrázi a Kostelnomyslovská, Hornomyslovská a Dačická byl schválen vzájemný bezúplatný převod pozemků v těchto lokalitách
mezi městem a krajem tak, aby pozemky
pod chodníky náležely městu a pozemky pod silnicí kraji.
Na zasedání bylo dále schváleno naby-

tí nově postavené místní komunikace
s pozemkem, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě „Pila na Sádkách“ od převodce společnosti STARKON VYSOČINA.

Hospodyňská škola, Okresní úřad, Německý učitelský ústav, nemocnice pro důstojníky
wehrmachtu, zemědělská škola, žákovský internát. Tím vším již byl ve své historii objekt
v Batelovské ulici postavený v roce 1936. V závěru loňského roku jej od Kraje Vysočina
zakoupilo město. O plánech na jeho využití se více dozvíte v jednom z příštích čísel TL.
Foto: Nikita Gabrhelová

Autobusová linka do Rakouska. Ale, ale...
Neděle 11. prosince minulého roku by
mohla vstoupit do dopravní historie regionu. Zda to tak bude, ukáže čas.
Právě v tento den byl, bez velké reklamy, zahájen provoz mezinárodní autobusové linky Telč - Dačice - Slavonice
- Dobersberg - Karlstein/Thaya - Raabs/
Thaya a zpět. Linka je v provozu jen
v pátek, sobotu a v neděli a o rakouských státních svátcích. Na návěštích linky WA 15 rakouského dopravce jsou pak
uvedeny i další atraktivní spoje Telč Schwarzenau - Zwetl a Telč - Schwarzenau - Wien. V jejich případě je ale nutný
přestup v Dobersbergu a ve Schwarzenau (na vlak). Spoje na sebe bohužel nijak nenavazují.
Na lince jezdí autobusy třikrát denně do Raabsu a třikrát denně do Telče.
Ranní spoj vyjíždí z autobusového nádraží v Telči vždy v 6:56 hod. a přijede
do Raabsu v 7:58 hod. Polední spoj vyjíždí v pátek z Telče ve 12:34, v sobotu a neděli ve 12:14. Navečer je pak odjezd z Telče pro všechny spoje jednotný
v 16:14 s příjezdem do Raabsu v 17:16.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce
v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na MU.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Z Raabsu odjíždí autobusy do Česka
v 8:37, 14:44 a 19:05.
Úplné jízdní řády najdete na autobusovém
nádraží a v Informačním středisku radnice. Jízdné se dá na lince hradit vedle eur
také v českých korunách.
První ale v nadpisu, které kazí dobrý dojem z počinu rakouských sousedů, patří
skutečnosti, že nová autobusová linka téměř s jistotou oznamuje, že na rakouské
straně již s obnovením provozu na železniční trati z Kostelce přes Telč do Schwarzenau nepočítají.
Druhé ale se vztahuje k ceně jízdného.
Za jednu cestu z Telče do 50 km vzdáleného Raabsu zaplatí cestující 160 Kč! Přitom cena autobusového jízdného na stejné vzdálenosti v Česku se zatím pohybuje
okolo 60 Kč. Malou náplastí je pak nabídka tzv. denní rodinné jízdenky pro maximálně 2 dospělé a 2 děti. Na trase Telč Raabs tam a zpět stojí 380 Kč.
Autobusová linka byla zavedena v rámci česko-rakouského projektu „Dosažitelnost spojuje“ a je finančně podporována Evropskou unií.
/z/

-5-

Nové knihy
městské knihovny
Nikdy nepůjčuj knihy, protože ti je nikdo nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.
Anatole France

Beletrie
Nesvadbová: Borůvky; King: Černočerná tma; Lustig: Dívka s jizvou;
Deaver: Lovec; Keleová-Vasilková:
Lži; Theorin: Mlhy Ölandu; Nesbö:
Lovci hlav; Hnízdil: Mým marodům;
Dočekalová: Něco za něco

Naučná
Galajdová: Canisterapie; Kováč: Dějiny Slovenska; Laniado: Děti a peníze; Ládek: Encyklopedie komiksu
v Československu 1945-1989

Dětská
Němeček: 4 čertovské příběhy; Krolupperová: Bubáček; Tetzner: Červená stuha; Nimmo: Charlie a ukrytý
král; Žáček: Jak počítají koťata; Pullman: Zlatý kompas
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v listopadu a prosinci řešili policisté Obvodního oddělení PČR Telč.
Vloupání do kosmetického studia
Ve večerních hodinách 4. listopadu
vnikl neznámý pachatel do kosmetického salónu v Telči. Odcizil odtud
kosmetické zboží v celkové hodnotě 26 337 Kč. Při vyrušení domácí osobou utekl ze
salónu oknem.
Nafta, nafta
Mezi 4. až 7. listopadem odcizil neznámý pachatel z nádrží dvou autobusů
zaparkovaných
na volném prostranství
v Radkovské ulici 145
litrů nafty. Společnosti ICOM Jihlava způsobil
škodu nejméně 7 tis. Kč.
Ke krádeži nafty došlo
také v noci z 20. na 21.
listopadu, když z několika nákladních automobilů a pracovních strojů
odstavených na různých
místech v Telči zmizelo
980 litrů nafty. Majitelům
vznikla škoda za více než
36 tis. Kč.

Kradl v létě, v zimě ho dopadli
V prosinci se podařilo objasnit případ,
kdy pachatel odcizil v jednom diskoklubu v Telči peněženku s platební
kartou, z které následně vybral finanční hotovost 5 tis. Kč.
Našli vandala
Stejně úspěšní byli policisté v případě vandala, který v Sedlaticích poškodil automobil Nissan X-Trail za více
než 14 tis. Kč.

Policie ČR
Obvodní oddělení
Telč
tel.: 974 266 520,
567 243 633,
724 846 692
jiooptelc@mvcr.cz

Kradl u Majdaleny
Mezi 3. až 7. listopadem odcizil neznámý pachatel U Majdaleny v k.ú.
Nové Říše z odstaveného pracovního
stroje speciální nářadí, čímž majiteli způsobil škodu nejméně 14 tis. Kč.
Natankoval a nezaplatil
16. listopadu ujel bez zaplacení
od benzinové čerpací stanice v Telči neznámý pachatel s vozidlem Škoda Fabie tmavě zelené barvy, na níž
měl namontovány registrační značky
odcizené z jiného vozidla. Do plastových kanystrů načerpal 162 litrů nafty, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 5 767 Kč.
Pro naftu vyrazila i žena
Poté, co majitel nákladního automobilu zaparkovaného v Hornomyslovské
ulici přivolal policii k pokusu krádeže motorové nafty, pronásledovali policisté trojici výtečníků a na útěku je
zadrželi. K jejich překvapení byla mezi nimi i žena.

Nafta nad zlato
Další krádež motorové
nafty a příslušenství vyvážecího stroje STROLI
se stala mezi 2. až 5. 12.
v lesním porostu v k. ú.
Sedlatice. Škoda: nejméně 17 520 Kč.

Drzý zloděj
6. 12. v prodejně v Telči
„platil“ neznámý pachatel pětitisícovou bankovkou. Posléze ji chtěl vrátit
s tím, že zaplatí drobnějšími bankovkami. Poté,
co prodavačka ukládala bankovky zpět do pokladny, jí je z ruky sebral a z obchodu uprchl. Způsobil tak škodu ve výši
4 tis. Kč.
Vloupání do zahradního domku Neznámý pachatel v době od 6. do 10.
12. vnikl do zahradního domku v Telči, odkud odcizil 2 ks hodin, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 2 tis. Kč.
Zločinnost napříč světadíly
Kuriózní oznámení přijali policisté 7. 12.
Jednalo se o zneužití platební karty,
kterou neznámý pachatel na nezjištěném místě nezjištěným způsobem
pravděpodobně nakopíroval a s pomocí takto zhotovené kopie provedl v jednom případě platbu a v dalších případech pokus o výběr finanční hotovosti
cca 1.000 $. Dalším šetřením bylo zjištěno, že operace s falešnou kartou byly
provedeny v USA ve státě New Jersey.
V tomto případě je na místě připomenout obezřetnost při nakládání s platebními kartami, když vybíráme hotovost v bankomatech.
Podle zprávy vedoucího OOPČR Telč
npor. Bc. Luboše Pavlíka
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Hasiči v roce 2011
V roce 2011 zasahovali příslušníci
telčské stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina u 233
událostí. „Ve srovnání s rokem 2010,
kdy jsme měli 161 zásahů, se tak jedná o jejich značný nárůst,“ zdůraznil
v informaci pro TL velitel stanice Jiří Fišara.
U požárů zasahovali hasiči ve 22 případech, 42krát vyjížděli k dopravním
nehodám. „Počet požárů se meziročně také téměř zdvojnásobil. V roce
2010 jich bylo jen 13,“ připomněl J.
Fišera a dodal, „největší nárůst počtu
zásahů jsme zaznamenali u technických pomocí, kam řadíme pomoc občanům za využití naší techniky a spolupráci se Zdravotnickou záchrannou
službou, kde většinou pomáháme
s transportem pacientů. Tento typ
zásahů se zvýšil ze 105 v roce 2010
na 168 v roce 2011.“
V loňském roce také proběhla tři taktická cvičení, při kterých si telčští
profesionálové společně s jednotkami okolních Sborů dobrovolných hasičů obcí nacvičili postupy při zdolávání požárů vybraných objektů
a řešení případu znečištění zásobárny pitné vody pro Telč a další obce.
O těchto cvičeních jsme podrobněji
psali v předešlých vydáních TL, stejně tak jako o úspěšných vystoupeních příslušníků stanice na různých
hasičských soutěžích.
Podle TZ

Hasičský záchranný sbor
Kraje Vysočina
stanice Telč

950 272 111

Hledá se ředitel
Na webu Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR
http://www.itam.cas.cz jsou zveřejněny
podmínky mezinárodního výběrového řízení na místo ředitele vědecko - výzkumného centra v Telči, které je budováno v rámci projektu Centrum excelence
Telč. Více o projektu v TL 12/2011.
Přihlášky uchazečů se podávají na adresu:
ÚTAM AVČR, Prosecká 76, 19000
Praha 9 nebo na elektronickou adresu:
burianova@itam.cas.cz
nejpozději do 31. března 2012.

V UNESCO jsme dvacet roků!
V noci z 12. na 13. prosince 1992 bylo zapsáno historické jádro Telče (spolu s Prahou a Českým Krumlovem) na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.
Stalo se tak na plenárním zasedání Výboru UNESCO v americkém Santa Fé (Nové Mexiko). Před dvaceti lety to byly první
tři kulturní památky České republiky, které se tohoto světového ocenění dočkaly.
Na otázku, jak si toto bezesporu významné
výročí město připomene, odpověděla TL
místostarostka Hana Müllerová:
Má odpověď by mohla být velmi stručná.
Budeme si ho připomínat řadou kulturních, vzdělávacích a také společenských
akcí celý rok. První z nich, ve kterých
jsme se zaměřili především na propagaci, jsou již za námi. V lednu jsme, spolu s Prahou, Českým Krumlovem a Ministerstvem kultury, zveřejnili na tiskové
konferenci v Praze připravované aktivity
pro letošní jubilejní rok.
15. února představíme Telč na velké tiskové konferenci na velvyslanectví ČR
v Bratislavě. Společně s námi budou také představeny i další památky zapsané
na Seznamu UNESCO na Vysočině, kostel sv. Jana Nep. na Zelené Hoře u Žďáru
nad Sázavou a třebíčské památky, bazili-

ka sv. Prokopa a židovské město. Památky UNESCO se budou také společně prezentovat na veletrzích cestovního ruchu
v lednu v Brně a v únoru v Praze. V první polovině března nás čeká slavnostní
setkání k 40. výročí Úmluvy o ochraně
světového dědictví a k 20. výročí zapsání prvních památek UNESCO v Senátu PČR. Na konci března spolu se zámkem a telčským Národním památkovým
ústavem odstartujeme projekt Telč slaví UNESCO, který zahrnuje vybrané akce zaměřené na výročí svým programem,
ale také třeba zahájení turistické sezóny
a slavnostní otevření zrekonstruované zámecké konírny a nového pracoviště Národního památkového ústavu po rozsáhlé obnově Lannerova domu. Mohla bych
takto pokračovat, ale to si myslím by bylo pro čtenáře nepřehledné.
O všech akcích budeme průběžně informovat v Telčských listech. Jen připomenu, že řada z nich bude také určena mládeži a studentům a prozradím, že
i oblíbená městská slavnost v srpnu bude
zaměřena k tomuto výročí. Můžeme se
těšit, že se na ní mj. dozvíme, jak vidí význam zápisu Telče na Seznam UNESCO
Zachariáš z Hradce.

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
19. 2. - Masopust na statku
Šrámkův statek -Piletice
Staročeská zabijačka, obchůzka maškar, pečení chleba, ukázky technik lidové
tvorby a řemeslnický minitrh.
CHEB
18. 2. - Chebský masopust
Od 10 do 17 hod v Muzeu Cheb, na nádvoří, v mázhausu, výstavním sále a na náměstí. Můžete se těšit na staročeské zabíjačkové hody, pekařský a cukrářský trh,
masopustní průvod a živou hudbu.
JINDŘICHŮV HRADEC
19. 2. - Masopustní průvod městem
a Dětský karneval
KD Střelnice a centrum města
KUTNÁ HORA
do 1. 4. - „Obraz, v kterém žijeme“
Galerie Středočeského kraje (GASK)
Výstava, představuje práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách.
LITOMYŠL
4. 2. - Litomyšl Václavu Havlovi
Od 18 hod beseda „Václav Havel nejen
Litomyšli“ v Music Clubu Kotelna, moderuje Pavlína Kvapilová - od 21 hod koncert The Plastic People of the Universe.
POLIČKA
24. 1. - 22. 4. - Doba měst a hradů,
husitské války
Dotyková výstava v Centru Bohuslava
Martinů vám hravou formou přiblíží život ve středověku.

Výtvarná soutěž:

Památky očima mladých
Pro titulek jsme si vypůjčili název výtvarné soutěže, kterou k 20. výročí zápisu Telče na Seznam UNESCO vyhlásila telčská radnice. Je určena pro
školáky a studenty středních škol, kteří
mají v Telči trvalé bydliště, a samozřejmě také pro žáky všech místních škol.
Mladí výtvarníci mohou své práce, vytvořené libovolnou technikou, zasílat
do soutěže do 18. května na Informační
středisko Městského úřadu Telč.

Jeden autor může přihlásit pouze tři
práce.
Soutěž je organizována ve třech věkových kategoriích a vítězné práce
v každé z nich postoupí do celostátního kola, které se letos koná v Kutné
Hoře. Kdo uspěl v městském kole soutěže, se dozvíme 1. června v rámci zábavně naučného programu UNESCO
patří dětem. Úspěšné práce se samozřejmě objeví na stránkách TL.
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TELČ
18. 2. - Masopust v Telči
Ve 14.00 hod přivítáme průvod masek všeho druhu a každého věku v čele se souborem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody. O příjemnou atmosféru
se postará hudba Antonína Kernstocka.
TŘEBOŇ
11. 2. - Třeboňský masopust
Od 10 hod na Masarykově náměstí.
14 koledníků s obrovskými klobouky,
konšele, rybníkáře, tancmajstry a maškary přiveze Matka Masopustu a hejtman
v čele Růžičkové koledy.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz.

KRAHULÍK - Masozávod Krahulčí patří i k Telči
Akciová společnost Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí prochází v posledních
letech neustálým vývojem a změnami.
To podstatné se ale nemění. Podnik stále
patří k tradičním producentům kvalitních
uzenin v České republice a s více než 500
zaměstnanci je největším zaměstnavatelem v telčském regionu. Bylo tomu tak již
v roce 1928, kdy Jan Satrapa uzenářskou
výrobu v Krahulčí založil, a je tomu tak
i v současné době.
Nejen o zmíněných změnách, ale také
o aktuálním výrobním programu a jeho
novinkách poskytl TL rozhovor generální ředitel společnosti Ing. Jan Kopečný.
Pane řediteli, mohl byste, prosím, nejprve zmínit změny, o kterých má veřejnost často zkreslené informace?
Ta zásadní je, že od roku 2010 jsme součástí holdingu Agrofert. A ještě před
tím, v roce 2009, proběhla fúze Masozávodu s Vysočinou Hodice, která se stala
naším samostatným provozem.

Pohled do zákulisí Krahulíka. Přírodní sušárny trvanlivých salámů má v republice již
jen Krahulík a Vysočina Hodice.
Foto: Archiv MK

Jak se změny dotkly zákazníka?
Podle mě je vůbec nezaregistroval. Podnik stále vyrábí kompletní uzenářský
sortiment vysoké kvality se specializací na výrobu trvanlivých salámů a pršutů (speciální výrobek ze sušeného vepřového masa). V případě Vysočiny Hodice
si zákazník stále může zakoupit její známou produkci, která se nezměnila ani nikam nepřestěhovala. Vzhledem k tradici
a dobrému jménu výrobků jsme zachovali i jejich značku.

Váš vzkaz čtenářům TL?
Především bych jim chtěl připomenout,
že všechny naše výrobky jsou přirozeně bezlepkové, s vysokým podílem masa. Další informace, ale i zajímavosti
o výrobcích Krahulíka najdete na našich
webových stránkách v rubrice Nákupní
inspiromat, která je každý týden aktualizována (www.krahulik.cz).

Váš sortiment roku 2012?
Krahulík se i nadále specializuje na výrobu trvanlivých salámů a pršutů. Také
jsme největším producentem balených
krájených uzenin v České republice. Naší chloubou jsou unikátní výrobky Terrano, Party klobásky, Bochánek Madrid
a Bochánek Budapešť. Jsou jedinečné jak
po chuťové, tak po vizuální stránce.
Zmínil jste také pršuty.
Ano, to je sortiment, ve kterém vidíme velký potenciál pro budoucnost. Jejich receptura vyžaduje kvalitní maso a pečlivost při
výrobě. To jsou vlastnosti, na kterých uzenářská výroba v Krahulčí vždy stála, a logicky je tak chceme využít právě při výrobě tohoto stále více žádaného sortimentu.

Firma Extra, s.r.o., opět zvítězila
Na konci listopadu minulého roku se
studentky sekce SOŠ telčského gymnázia zúčastnily dalšího ročníku fiktivních firem, který se konal v areálu SOŠ
a SOU obchodní v Brně-Chrlicích.
„Veletrhu se zúčastnilo 23 školních týmů, naše firma EXTRA nabízela produkty Kosteleckých uzenin,“ informoval TL
učitel Luboš Stejskal, který tým telčských
„obchodnic“ na soutěžním klání vedl.
Velká radost v soutěžním kolektivu pak
zavládla, když při závěrečném hodnocení uslyšel: A první místo za stánek získává firma Extra, s.r.o. „Určitě
nám k tomuto úspěchu pomohl zajímavě zpracovaný katalog, pestrobarevný
stánek a hlavně komunikativnost všech
spolužaček, které v něm působily,“ prozradila tajemství úspěchu studentka druhého ročníku SOŠ Nikita Gabrhelová.

Na snímku Nikity Gabrhelové zleva Simona Doleželová a Jaroslava Homolková ve vítězném stánku.
Telčský tým navíc získal také druhé
místo v celkovém hodnocení.
Podle TZ
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Čím je pršut jedinečný?
Vedle náročné výroby s velkým podílem
ruční práce uvedu jeden příklad. Na 100
gramů pršutu spotřebujeme 130 gramů
masa! To si myslím mluví samo za sebe.

Děkuji za rozhovor.
/z/

Nedá se lyžovat.
Foťte houby!
V čase, kdy píši tento příspěvek, není po sněhu ani památky. Zato z různých stran slyšíme, jaké „úlovky“ nosí
houbaři z lesů. A nejsou to jen ti skalní. Hojně rostoucí Hlívu ústřičnou dnes
sbírá kdekdo. Zdá se, že téměř v dohodě
s letošním „zimním“ počasím vyhlásilo
Muzeum Vysočiny na počátku roku fotografickou soutěž s tématem Houbyhubky-houbičky. A tak, i když je uzávěrka soutěže až 2. listopadu, můžete
udělat krok k získání zajímavé ceny již
teď. Houby totiž rostou stále. Podmínky soutěže, jejíž vyhodnocení bude tradičně na přelomu listopadu a prosince
na vernisáži výstavy nejlepších soutěžních snímků v jihlavském muzeu, najdete na http://muzeum.ji.cz/
/z/
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Dnes představujeme: Krahulčí

Krahulčí nejsou jen uzeniny
Ještě před sto lety žilo v Krahulčí jen okolo 200 obyvatel. Dnes
jich má obec, ležící na dohled od Telče, více než třikrát tolik.
Zázrak? Ano i ne. Za vše může rozhodnutí Jana Satrapy, který
zde v roce 1928 otevřel v opuštěné textilní továrně uzenářskou
firmu. Ta se v krátké době stala, díky kvalitě svých výrobků, pojmem v tehdejším Československu. Potvrzuje to i současný starosta obce Pavel Líbal, když říká: „Kdekoliv něco jménem obce zařizuji, a může to být i na opačném konci republiky, vidím,
jak spojení Krahulčí s uzenářskou výrobou je silné.“ Továrna
na uzeniny, dnes Krahulík, Masozávod Krahulčí, tak pozitivně
ovlivňuje rozvoj obce již více než 80 roků. Hned v prvním roce existence v ní našlo práci na 50 zaměstnanců a v krátké době
se stala největším průmyslovým závodem Telčska. Tím je také
i v současnosti. Starosta Pavel Líbal nijak nesnižuje význam to-
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často využívají pořadatelé z Telče a okolí. „Většinou slyším,
že se zde cítí jako doma,“ pochvaluje si zájem o kulturní stánek
starosta a dodává, „je to také zásluha paní Marie Čechové, která se o kulturní dům vzorně stará.“ I ten se letos podle starosty
dočká opravy oken.
Tenisový areál o dvou kurtech s tréninkovou stěnou, který provozuje místní tenisový klub, by byl ozdobou daleko většího
města. V létě zde hrají a trénují nejen jeho členové, ale za mír-
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obyvatel
680

várny pro Krahulčí a region, ale s oprávněnou hrdostí vypočítává vlastní aktivity obce. Za velkou výhodu považuje, že Krahulčí provozuje vlastní vodovod (společně s Mrákotínem) a je
celé plynofikováno. V letošním roce se obec pustí do další velké investiční akce, výstavby centrálního kanalizačního sběrače za více než 7 mil. Kč. Jen na okraj připomene, že za posledních dvacet let přibylo v Krahulčí téměř 50 nových rodinných
domů. Územní plán pak počítá s dalšími plochami pro rozvoj
bydlení. Ale i Krahulčí dostihl problém současné legislativy
v této oblasti. „Většina nových ploch se nachází na pozemcích soukromých vlastníků a jejich výkup bude běh na dlouhou trať,“ lakonicky přiznává starosta.

Škola

Zastupitelstvo obce: Pavel Líbal, František Dvořák,
Ing. Zdeněk Kaláb, Ing. Petr Zemek, Josef Pospíšil, Mgr. Josef
Hezina, Jiří Máca, MVDr. Božek Vejmelka, Petr Jahoda
V Krahulčí mají také dvoutřídní základní školu a mateřskou školu. „Provoz obou zařízení nás stojí ročně téměř
800 tisíc Kč,“ říká Pavel Líbal a dodává, „pokud chceme zajistit trvalý rozvoj obce a udržet zde mladé rodiny, je
existence školy pro nás velmi zásadní
věc.“ V nejbližší době se sto let starý
objekt dočká výměny oken, což je při
jeho poloze u státní silnice nezbytností.
Starosta Líbal překvapivě na komunikaci procházející obcí nenaříká. „Spojuje nás se světem. Určitě i díky ní přišel do obce průmysl a pracovní příležitosti.“ Samostatnou kapitolu by si zasloužil zdejší
kulturní dům. Stejně jako školní budovy patří obci, která jej také provozuje. V loňském roce v něm bylo na 40 různých akcí.
Nejen plesy, ale také kulturní akce a odborné konference. Čtenářům TL nemusíme připomínat, že krahulecký kulturní dům

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Foto: Archiv OÚ Krahulčí

ný poplatek si zde mohou zahrát i další zájemci. Pravidelně se
zde konají známé turnaje, jejichž zásluhou se Krahulčí dostává
do podvědomí široké sportovní veřejnosti. Starosta také chválí spolupráci s místní jednotkou hasičů, rybářským spolkem
a se zastupitelstvem. Poprvé v našem seriálu ale zaznívá z jeho
úst kategorický požadavek, abych zmínil roli jeho předchůdce
ve funkci starosty pro rozvoj obce. Zdeněk Bína stál v čele Krahulčí od roku 1964 neuvěřitelných 42 roků! Pavel Líbal upřímně tvrdí, že je jeho velkou zásluhou, jak vypadá Krahulčí dnes.
Pokračování na straně 10

-9-

Krahulčí nejsou jen uzeniny
Dokončení ze str. 9
Zmínka o největší historické památce obce, kostelu sv. Jana Nepomuckého, možná někoho překvapí. Stavba na výrazném krajinném prvku, kopci mezi Telčí
a Krahulčím, z let 1726 až 1728, je nepřehlédnutelnou dominantou celého kraje.
Za „svou“ ji považují jak telčští, tak také
v Krahulčí. Pravda je ale taková, že barokní kostel, postavený ještě před vlastním svatořečením českého patrona, který
nechal zbudovat majitel telčského panství František Antonín Lichtenstein, leží

na katastrálním území Krahulčí. „Samozřejmě, že podle něho držíme pouť a také
se v mezích možností podílíme, společně
s telčskou farností, na jeho údržbě. Pravdou je, že nás s Telčí již téměř tři století
těsně spojuje,“ říká první muž Krahulčí.
Dobře ví, o čem mluví. Sám totiž z Telče
pochází a jeho „doma“, tak platí pro obě
sídla. Událostí spojujících Krahulčí s Telčí je ale daleko více. Tou smutnou je osud
6 mužů, kteří zde 9. května zahynuli při
střetu s ustupující jednotkou Wehrmachtu.
I o pomník připomínající tuto tragickou
událost se obec vzorně stará.
/z/

Modernizace kulturního domu v Krahulčí
V loňském roce obec Krahulčí uspěla
při podávání žádosti do 1. výzvy Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko
s projektem na modernizaci kulturního
domu. Jeho celkové výdaje jsou plánovány na 399 000 Kč, z čehož je přiznaná
dotace ve výši 266 000 Kč. Součástí projektu je výměna všech 31 ks oken a 1 ks
venkovních dveří. Dále bude modernizována zvuková aparatura a instalováno halogenové osvětlení pódia. V této

době je již podepsaná dohoda o poskytnutí dotace. Ukončení realizace se předpokládá do konce roku. Výsledkem projektu bude zlepšení tepelně a zvukově
- izolačních vlastností budovy kulturního domu. Modernizace zvukové aparatury a osvětlení pódia zlepší prostředí
kulturního stánku jak pro účinkující, tak
pro jeho návštěvníky.
Petra Karásková,
projektový manažer MT

Kulturní dům v Krahulčí

Úprava prostranství v ulici „Rafanda“
V 1. výzvě MAS Telčsko z roku 2009
byla mezi úspěšnými žadateli i obec
Krahulčí s projektem pod názvem
„Komplexní úprava veřejného prostranství v ulici Rafanda, II. etapa“. Tento projet byl ve stejném roce i zrealizovaný. Celkové výdaje projektu činily
1 016 723Kč, z toho bylo 532 170 Kč
hrazeno z dotace.

Zmodernizována byla celá zadní část
ulice. Šlo o rekonstrukci veřejného
osvětlení, vybudování chodníku, opravu místní komunikace, pořízení venkovního mobiliáře, osázení veřejné zeleně.
Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravní a technické infrastruktury v obci
a zlepšení jejího vzhledu.
Petra Karásková, projektový manažer MT
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Mikroregionální střípky
4. 2. Radkov
Mariášový turnaj v budově bývalé
školy. 13,00.
MASOPUSTY
11. 2. Třeštice
Začátek průvodu masek ve 13 hod.
od KD. Večer od 18:00 taneční zábava, hraje LAST EXIT.
18. 2. Urbanov
Ve 12,30 sraz masek v KD. Pořádají
místní hasiči.
18. 2. Radkov
Sraz v 10 hod. u hasičské zbrojnice,
hudba a občerstvení zajištěno.
25. 2. Hodice
Sraz v 9,30. Průvod masek za doprovodu dechovky.
25. 2. Řásná
Začátek ve 13 hod. Hraje Antonín
Kernstock.
MIKROREGION TELČSKO
PLESY
3. 2. Krahulčí
Horácký bál. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina KALÍŠCI a cimbálová muzika RATHAN. Pořádá folklorní soubor Podjavořičan.
4. 2. Hodice
Hasičský bál, hraje STUDENSKÁ
KAPELA, předtančení, bohatá tombola, začátek 20:00.
4. 2. Pavlov
Hasičský ples. K tanci a poslechu hraje
skupina VYSOČINKA.
17. 2. Nevcehle
Obecní ples. Začátek 20:00, hraje hudební skupina KALÍŠCI, občerstvení
a bohatá tombola.
18. 2. Hodice
X. Obecní ples. Hraje GENETIC.
Atrakcí plesu bude vystoupení hodických KOČEK.
18. 2. Mrákotín
Ples městyse Mrákotín. Vystoupí
Mrákotínské baletky a taneční skupina IŠTAR. K tanci a poslechu hraje
GENERACE.
24. 2. Krahulčí
Rybářský ples. Začátek ve 20:00.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina GENERACE. Bohatá tombola.
25. 2. Nová Říše
XI. Hasičský ples. K tanci a poslechu hraje hudební skupina IMPULS,
předtančení Mrákotínské baletky. Pořádají hasiči okrsku Nová Říše.
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Pro informace a objednávku
pošlete SMS s Vaším jménem a adresou
na telefon: 777 213 784
a my Vás budeme kontaktovat.

Linka
k M-SOFTT ProFii 1
12
2
*
Kčěsíc:
C
Cena/měsíc:
ena/m

1
9
3
4
488
88 KKčč vvč.č. DDPH
PH

Rychlost:

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení
k internetu

DPH
vč.

12 Mbit/s

- Měření dostupnosti technologie a signálu
zdarma

- odchozí rychlostt 2 M
Mb/s
b/s

Linka M-SOFT ProFi 8

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Rychlost:

Získejte
aktivaci ZDARMA

8 Mbit/s

cena 391 Kč vč. DPH - se smlouvou naa dobu neu
neurči
neurčitou
rčitou
tou

- 600 vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost:

4 Mbit/s

Cena/měsíc:

291 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2
2 Mbit/s

Cena/měsíc:

199 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 512 kb/s

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

www.m-soft.cz

3

3č vvč.č. DDPH
3
391
913KKč
PH

- odchozí rychlostt 1 M
Mb/s
b/s

při předplatném na 1 rok

Rychlost:

*
Kčěsíc:
C
Cena/měsíc:
ena/m

* akční cena při smlouvě na dobu určitou
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DPH
vč.

INTERNET

- Linky bez datového limitu a FUP

PRO DOMÁCNOSTI

cena 488 Kč vč. DPH - se smlouvou naa dobu neu
neurči
neurčitou
rčitou
tou

- Maximální agregace 1:5

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.
• Nabízíme pronájem samostatného pokoje v RD v Telči, vlastní koupelna a WC,
kuchyňka společ. Cena 4 000 Kč vč. inkasa. Tel. 775 219 361.
• Pronajmu 1+kk v Telči, 37 m2, pěkný, slunný, ihned. Tel. 603 419 076.
• Nabízíme pronájem nebytových prostor v areálu firmy Sates. Prohlídky: P. Kožich
724 019 377.
• Nabízím k prodeji krásný byt 1+KK, 27,4 m2 v novostavbě v Telči, ulice Dačická.
Cena 739 800 Kč. V bytě je kuchyňská linka, francouzské okno, plovoucí podlaha.
Veškeré informace volejte na číslo 725 513 110.
• Nabízím k prodeji lukrativní pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Pozemky jsou umístěny mezi ulicemi Na Sádkách a Lipky. Cena za m2 1200 Kč. Veškeré
informace volejte na 725 513 110.
• Hledám pronájem obchodu v centru města Telč. Tel. 720 138 121.
• Španělština před sezónou, rychlokurs v Telči. Tel. 603 157 781.
• Pizzeria Italia vám nabízí širokou škálu italského vína, dezertů, specialit italské
kuchyně a především pravou italskou pizzu, kterou vyrábíme dle tradiční receptury.
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ZASTÁVka
v autoškole
13. prosince odpoledne uspořádalo Nízkoprahové zařízení ZASTÁVka Telč
exkurzi do Autoškoly Nosek v Telči.
Uživatelé této sociální služby, společně s pracovníky zařízení, byli přivítáni
majitelem autoškoly panem Jaromírem
Noskem v učebně, kde pak proběhla
první část exkurze. Účastníci se v ní dozvěděli, od kolika let si mohou začít dělat řidičský průkaz na jednotlivá motorová vozidla, ceny autoškol a také jejich
učební program. Hovořilo se i o pravidlech silničního provozu, nehodách či
pojistných událostech.
V druhé části exkurze jsme si pod bedlivým dozorem pana Noska vyzkoušeli dokonce i trenažér autoškoly. Všichni účastníci byli exkurzí nadšeni a takto
panu Noskovi děkuji.
Petra Kruchová, DiS., vedoucí zařízení

Dotazník Miluše Nechvátalové
Rodačka z Třeště, která absolvovala telčské gymnázium a žila
v Brně. V loňském roce se po řadě let vrátila do Telče. Pomáhá
manželovi s rodinným
penzionem, založili castingovou agenturu Casting agency Coloseum
a také módní salón N Fashion. Jeho služby nabízí i na internetových stránkách.
Nepravidelně přispívá do různých periodik. S jejími příspěvky se již setkali i čtenáři TL. Dotazník TL vyplnila Miluše
Nechvátalová.
Jak je to velká změna přesídlit po řadě
let z velkého města na „maloměsto“?
Určitě to je veliká změna, ale vyměnit
brněnské náměstí s prapodivným „orlojem“ za nejkrásnější náměstí na světě
zase takový problém není.
Co Vás na životě v Telči pozitivně
překvapilo?
Když to vezmu čistě prakticky, tak výběr a cena potravin a také otevírací doba
obchodů, to je super.
A co negativně?
Mrzí mne, že v létě žije náměstí jen
po dobu folkových prázdnin.
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Učitelkou.
Co Vás přivedlo k podnikání v módě?
Mé čtyři dcery. To se z vás stane švadlena a návrhářka, ani nevíte jak.

Váš tip na módní „hit“ letošního léta
pro čtenářky TL?
Ladit budeme do modré a opět budou in
proužky, střih volný a vzdušný.
A pro čtenáře?
Pánové se budou oblékat méně formálně
a můžou dát přednost pohodlí a barvám.
Tchán Jan Nechvátal byl vyhlášený
telčský cukrář. Opatrujete nějaký jeho
vyhlášený předpis?
Samozřejmě a ráda se se čtenáři TL někdy příště o něj podělím.
Kniha, nebo televize?
Dřív jsem usínala u knihy, nyní u televize.
Oblíbený spisovatel, kniha?
Tak to je těžká otázka, mnoho spisovatelů a mnoho knih. Nyní čtu od Michala Viewegha jeho Biomanželku, ale
mám ráda i historii, přírodu a detektivky od Dicka Francise.
Jak odpočíváte?
Uvařím si kávu a začnu něco psát nebo
kreslit, takže asi aktivně, ale energii si
dobíjím hlavně v létě ze sluníčka.
Co Vám udělá radost?
Když všichni a všechno funguje, jak má.
Na co se zeptáte TL?
Nezasloužily by si ženy, kterým již není „cet“, ale „sát“ a žijí velice aktivně,
v TL nějaké okénko, kde by se svěřily ostatním, jak na to, když podle sportovní terminologie rozhodčí vhodí puk
do třetí třetiny?
TL:
Souhlasíme. Pomůžete nám?

Přednáškový cyklus, který pro širokou
veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Připomínáme si
480 roků
25. ledna 1532 zemřel v Litomyšli Vařinec Krasonický (*1450?), spisovatel, teolog a přední teoretik Jednoty
bratrské. Od roku 1495 byl správcem
významné bratrské školy v Litomyšli.
Všeobecně jsou za jeho rodiště považovány „naše“ Krasonice.

360 roků
19. ledna 1652 zemřel v Jindřichově
Hradci Vilém Slavata (*1572), významná postava českých dějin. Jako
královský místodržící byl obětí defenestrace v roce 1618. Zajistil městu obnovení všech městských práv
a v roce 1650 udělení nového, dosud
užívaného, městského znaku.

220 roků
18. února 1792 se ve Slepoticích
u Pardubic narodil Josef Tobiášek
(+1846). Vystudovaný právník působil jako vychovatel v rodině Podstatských Lichtensteinů, se kterými
přišel do Telče. Je považován za zakladatele hudebního života ve městě
(ředitel kůru, kapelník zámeckého orchestru ad.). Od roku 1839 působil jako ředitel hlavní školy. Jeho památku
připomíná ulice na Podolí.

140 roků
25. února 1872 se v Dolní Cerekvi narodil Augustin Ptáček (+1954). Ředitel chlapecké školy a první ředitel Živnostenské školy pokračovací se
mimořádně zapsal do kulturního života Telče. Působil jako sbormistr pěveckého sboru Omladiny a později také
Smetany. Hrál v řadě hudebních těles,
k hudbě vedl také své žáky. Řadu let
byl varhaníkem v telčských kostelech.

110 roků
13. ledna 1902 se v Telči narodil Karel
Hejda ml. (+1975). Na pražské konzervatoři vystudoval varhanní a klavírní oddělení. Prakticky celý život působil jako pedagog na Hudební škole pro
nevidomé při Deylově ústavu v Praze.
Vystupoval jako varhanní virtuos, publikoval odborné hudební texty.

Středa 15. února v 18 hodin

Tajemství bílého závoje
aneb
Historie svatebního
obřadu

•

Přednáší PhDr. Martina Veselá
Univerzitní centrum Telč

17. února 1902 zemřel Leopold III.
Podstatský Lichtenstein (*1840),
majitel panství Telč. S odstupem doby je vysoce hodnocena modernizace
panství, kterou ve druhé polovině 19.
století provedl. Za jeho správy byly
zřízeny parní mlýn a pila v Telči, lihovary v Telči a Studené a tam také parní pivovar. Zasloužil se i o vznik reálky (gymnázia) a železnice do Telče.

Po uzávěrce
Ústřední výbor Českého svazu chovatelů Praha udělil dlouholetému předsedovi Místní organizace ČSCH v Telči panu
Jaroslavu Dvořáčkovi Stříbrný odznak
II. stupně za zásluhy o rozvoj chovatelství. Blahopřejeme!
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Malý oznamovatel
• Autoškola EKOL - Miluše a Vladimír
Roupcovi. Učebna na Myslibořské
ulici v Telči. Výuka a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny motocyklů. Informace na tel. 607 185 517.
www.autoskolaekol.wz.cz
• Prodám nebo pronajmu sklad v centru Třeště u nádraží. Tři patra, půda,
velký sklep, plocha 800 m2. Přípojka
el., vody, odpad. Cena 880 000 Kč.
Tel. 777 212 523.
• Firma START Zelený přijme do stavebnin v TELČI pracovníka na pozici prodejce - skladník, nástup březen
2012. Požadavky: vzdělání stavebního směru, ŘP skupiny B podmínkou, skupiny C a VZV výhodou,
komunikativnost, flexibilita. Nabízíme: zázemí stabilní společnosti,
práci v příjemném kolektivu, zaškolení, platební podmínky dle dohody.
Své životopisy zasílejte na e-mail:
ivana.novackova@zeleny.cz
• Pronajmu garáž na Markových humnech dlouhodobě, tel. 728 430 482.

Propagace ubytování
v IS MěÚ Telč
Informační středisko Městského úřadu
Telč aktualizuje pro nadcházející turistickou sezónu Katalog ubytovacích možností v Telči a okolí na webových stránkách města. Katalog bude stejně jako
v minulých sezónách využíván zájemci
o ubytování v našem městě a jeho okolí.
Za zveřejnění údajů o ubytovacím zařízení bude vybírán poplatek ve výši 400 Kč od soukromých ubytovatelů
a 800 Kč od provozovatelů hotelů. Tento poplatek bude použit k úhradě nákladů spojených s vytištěním a distribucí
propagačních letáků, které mají turisté k dispozici v Informačním středisku a jsou nabízeny při prezentaci města Telče na veletrzích u nás i v zahraničí.
Zájemci o propagaci ubytování nás mohou kontaktovat na adrese:
Informační středisko MěÚ,
nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč
tel. 567 112 407,
terezie.vesela@telc-etc.cz
nejpozději do 24. 2. 2012.
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DDM děkuje
V lednu náhle zemřel Ing. Vojtěch Ondrka. Řadu let byl oblíbeným vedoucím mládežnických rybářských kroužků. V Telči nezištně vychoval generaci
rybářů, která díky jemu získala vztah nejen k rybářství, ale také k přírodě a životnímu prostředí. Alespoň takto děkujeme.
Luboš Janovský, ředitel DDM
Děkujeme všem studentům a zaměstnancům Gymnázia O. Březiny a SOŠ
Telč, kteří spontánně vyjádřili svoji
účast se smrtí bývalého prezidenta České republiky Václava Havla u pietního
místa při vstupu do budovy školy. Přáli bychom si, aby jeho odkaz zůstal živý
právě mezi mladou generací.
Mgr. P. Veselá a Mgr. R. Kopečný

Dětský karneval
12. února
od 14 hodin v sokolovně
Pořádá DDM Telč a TJ Sokol Telč
Soutěže, diskotéka, vystoupení dětí z DDM

Telč v ČT 1 jako perla na seznamu UNESCO Tříkrálová sbírka
Možná jste si již povšimli jednominutového spotu na ČT 1 o Telči, městě
UNESCO. Díky Kraji Vysočina, který
v loňském roce finančně podpořil památky UNESCO na Vysočině v Telči, v Třebíči
a ve Žďáru nad Sázavou,
bylo možné se připojit k projektu „Rodinné
zlato“, který je zaměřen
na prezentaci a propagaci památek světového kulturního dědictví UNESCO
na území ČR formou pořadů České televize.
Partnerem projektu se stal CzechTourism, který začal vysílat v televizi jednominutové spoty od začátku prosince.
V jarních měsících, před zahájením turistické sezóny, se můžeme těšit na dokumentární cyklus, který ve 12 dílech
představí památky spadající pod Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, tedy i Telč, z cyklu pořadů

O památkách UNESCO. Projekt je připraven s průvodcem v obraze. Průvodce,
známá herecká osobnost, tak svou přítomností zprostředkovává televiznímu
divákovi emoce a zážitky z místa. Diváci budou
moci reagovat na podnět z televizní obrazovky
a vydat se do prezentovaných destinací na výlety.
Pořad
O
památkách
UNESCO se bude aktivně
distribuovat na mnoha veřejnoprávních evropských
televizích, ale i do kabelových televizí a bude rovněž prezentován na veletrzích turistického ruchu
i veletrzích filmových formátů.
Minutový spot si můžete prohlédnout
na webových stránkách města Telče
http://www.telc-etc.cz/telc/?target=staticka&id=746&menu=1909
Věra Peichlová,
vedoucí odboru kultury

„17 skupinek koledníků z řad členů Salesiánského hnutí mládeže a z několika telčských rodin vykoledovalo letos v Tříkrálové sbírce v regionu 166 840 Kč. Jedná
se o nejlepší výsledek sbírky za dobu jejího trvání,“ informoval TL vedoucí zdejší
Farní charity Jaroslav Kadlec. Naším prostřednictví všem dárcům za štědrost děkuje. Současně slíbil, že o tom, k čemu částka poslouží, bude čtenáře TL informovat.
Telč 66.804 Kč, Mrákotín 13.666 Kč,
Sedlejov 7.988 Kč, Mysliboř 6.700 Kč,
Řásná 6.360 Kč, Urbanov 5.610 Kč,
Radkov 5.375 Kč, Černíč 5.253 Kč,
Nevcehle 4.310 Kč, Krahulčí 4.255 Kč,
Zadní Vydří 4.060 Kč, Žatec 3 501 Kč,
Ořechov 3.205 Kč, Olší 3.075 Kč, Lhotka
2.847 Kč, Dobrá Voda 2.830 Kč, Studnice 2.816, Mysletice 2.470, Řídelov
2.070 Kč, Doupě 1.902 Kč, Myslůvka 1.820 Kč, Strachoňovice 1.691 Kč,
Volevčice 1.594 Kč, Slaviboř 1.264 Kč,
Stranná 1.220 Kč, Borovná 1.190 Kč,
Dyjice 1.140 Kč, Dyjička 1.124 Kč,
D. Dvorce 700 Kč.

Archeologické přednášky: V hlavní roli Staroměstský rybník
Hned dvě archeologické přednášky, na kterých se bude hlavně hovořit o Telči, připravilo na únor Muzeum Vysočiny.
V úterý 14. února představí David
Zimola se svým kolektivem archeologické výzkumy na Vysočině v minulém roce. „Bude se hlavně hovořit
o výzkumu dna Staroměstského rybníka,“ prozradil šéf vysočinských archeologů. Další přednáška 21. února
bude pak ryze telčská.

Za Gabrielem Florianem
1. prosince zemřel Gabriel Florian, poslední z dvanácti potomků staroříšského
filozofa a vydavatele Josefa Floriana. Bylo mu 87 roků. Jako většina sourozenců
byl nadán talentem pro hudbu a kreslení.
„Poznal jsem v něm zásadového a spravedlivého člověka, který vynikal nejen ve znalostech minerálů a hornin, ale
i v dalších oborech jako astronomie, astrologie a historie. Spolupráce s ním jsem
si velmi vážil,“ uvedl pro TL fotograf
Karel Křížek. Gabriel Florian se v duchu
rodinné tradice také věnoval restaurování
kostelních památek. Dokud mu to zdraví
umožňovalo, byl pravidelným čtenářem
TL, který pozorně reagoval především
na příspěvky s historickou tematikou. /z/

Staroměstský rybník a kostel Matky Boží

105 let Hedviky
Šildbergerové
14. prosince zemřela v Jihlavě paní
Hedvika Šildbergerová. V duševní pohodě se dožila úctyhodného věku, rekordních 105 let! Rodačka z Přibyslavic
u Velké Bíteše prožila 70 let svého života naplněného prací v Telči, kde s manželem vychovala dva syny. Závěr svého
dlouhého života strávila v Jihlavě.

Poděkování
Poděkování všem přátelům a známým za projevenou soustrast při
posledním rozloučení s panem
Janem Šebestou.
Děkuje rodina Šebestova
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Název Archeologie Telče, kterou si
celou připravil David Zimola, má jednoznačné téma. Nejstarší dějiny našeho města ve světle nejnovějších
nálezů. Obě přednášky se konají v Malovaném sále muzea na Masarykově
náměstí v Jihlavě a začínají v 17 hodin.
Jen připomeneme, že přednáška Davida Zimoly o výzkumu dna Staroměstského rybníka v listopadu loňského roku beznadějně zaplnila zasedací síň
telčské radnice.

Pozvánka KPH

Večer klavírní
improvizace
Kruh přátel hudby si Vás dovoluje pozvat na netradiční koncert „Večer klavírní improvizace“, na kterém představí své
klavírní a improvizační umění klavírista
a skladatel Jiří Pazour. V programu uslyšíme improvizaci na českou lidovou píseň v různých hudebních stylech, improvizace na hudební anagramy např. CAFE
a improvizační parafráze na známé skladby. V druhé části koncertu se může zapojit i publikum, protože se bude improvizovat na témata zadaná od posluchačů.
Koncert se koná ve čtvrtek 16. února
v sále ZUŠ. Začátek je v 19.00 hod. L. Z.

Zima měla zpoždění

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od 19. 11. 2011 do 18. 1. 2012.

Listopad v číslech

Prosinec v číslech

Počasí v Telči

Průměrná teplota: 1,9 °C
Průměrný tlak:1026,6 hPa
Srážky: 1,2 mm
Max. teplota: 10,8 °C, 27. 11. ve 14,37 hod.
Min. teplota: -6,2 °C, 16. 11. v 7,11 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 20,4 km/h, 27. 11.

Průměrná teplota: 1,2 °C
Průměrný tlak: 1017,1 hPa
Srážky: 13,6 mm
Max. teplota: 9,8 °C, 4. 12. ve 14,39 hod.
Min. teplota: -7,6 °C, 20. 12. ve 2,31 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 35,2 km/h, 8. 12.

www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice
umístěné na radnici na náměstí
Zachariáše z Hradce.

Počasí v listopadu a prosinci
Přibližně v první listopadové dekádě
převažovalo zataženo nebo skoro zataženo a s nízkou oblačností. Do poloviny měsíce se denní maxima většinou pohybovala mezi +5 až +10 °C.
Od 16. 11. se opět vrátila nízká vrstevnatá oblačnost a denní maxima až
do konce listopadu zůstala v rozmezí -3 až +4 °C. Citelně chladné bylo období od 21. do 25. 11., kdy byly celodenní mrazy a noční minima až
-6 °C. Z mrznoucí mlhy a mrznoucího mrholení se tvořila námraza o síle až 30 mm. Byla však křehká a škody
nezpůsobila. Až do konce měsíce zůstalo počasí pošmourné, mlhavé a občas s mrholením. Výjimkou byly dny
27. a 28. 11., kdy se vyčasilo na skoro jasno a za sluníčka se maximální
teploty vyhouply na 8 až 11 °C. Další
dny do konce měsíce se vrátilo počasí
do původních kolejí - během dne slabě
nad nulou, v noci několik stupňů pod
nulou a zataženo.

Měsíc byl mimořádně slabý na srážky. Pouhých 1,2 mm spadlých srážek
jej vyneslo na 1. místo jako nejsušší listopad v celé řadě pozorování.
Předstihl tak dosud vedoucí listopad
1920 (2 mm srážek). Teplotně byl listopad v mezích normálu.
Také prosincové počasí pokračovalo
v teplém trendu. Pouze ve dvou dnech
zůstalo denní maximum slabě pod
nulou! Srážky byly časté, ale slabé.
V první polovině měsíce byla maxima
až do +10 °C, ve druhé polovině jen
do +5 °C. 5. prosince padaly první sněhové srážky nastupující zimy ve formě sněhových krupek. Opravdové se
objevily od 16. do 18. 12., kdy ráno
leželo na zemi 6 cm sněhu, který ale
pomalu odtával. Nový sníh začal přibývat od 20. 12. s maximem sněhové
pokrývky 11 cm 22. 12. Vypadalo to
na bílé Vánoce, ale tradiční oteplení se
nám ani tentokrát nevyhnulo a během
Štědrého dne sníh zcela zmizel. Sníh
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padající v posledních dnech roku se již
díky denním maximům kolem +3 °C
vůbec neudržel. Pěkné a slunečné počasí se udělalo na Silvestra. I když během dne byly až +3 °C, občas popadávaly sněhové vločky a na zemi leželo
asi 5cm sněhu. Takže se dá říci, že starý rok se s námi rozloučil přívětivě.
Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně nadprůměrný, srážkově slabě podprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval
Josef Fišer

Nezaměstnanost
Město Telč
ČR
Oblast Telc
Okres
Kraj Vysočina

XI
9,6
8,0
9,3
7,5
8,3

XII
10,5
8,6
11,3
8,3
9,4

Betlém táhl

Představujeme kroužky DDM

Kytarový kroužek

Foto: Archiv DDM

Kroužek je rozdělen do dvou skupin
(začátečníci, pokročilí). Navštěvuje
ho 25 dětí. „Nemáme před sebou velké cíle. Chceme se naučit hrát podle
akordů, abychom časem dokázali při
různých příležitostech přehrát oblíbe-

né písničky. Zkoušíme také hrát více
technikami, snažíme se dodržovat tempo a rytmus.
Chceme, aby děti hraní na kytaru bavilo a měli z něho dobrý pocit,“ říká vedoucí kroužku Roman Svoboda.

V prosincovém čísle TL jsme napsali,
že betlém manželů Vostrých v muzeu
obyvatelům města v uplynulých třech
letech, kdy byl na rekonstrukci, chyběl.
„Během sedmi dnů, mezi Vánocemi
a Novým rokem, kdy si betlém mohla prohlédnout veřejnost, se na něj přišlo podívat 1225 návštěvníků,“ uvedla
pro TL vedoucí muzea Helena Grycová Benešová a dodala, „s návštěvností
jsem velmi spokojena. Potvrdilo se, že
betlém neodmyslitelně patří k vánoční atmosféře Telče a že nám opravdu
chyběl.“
Pro ty, kdo si nestihli opravený betlém v prosincových dnech prohlédnout,
máme dobrou zprávu. Od 1. dubna, kdy
muzeum zahájí další sezónu, bude součástí jeho stálé expozice.

124 svateb na 17 místech! Nejvýš byla na věži sv. Ducha
Stejně jako celé Česko zaznamenala i telčská matrika v uplynulém roce
menší počet svateb. Přesto má svatební statistika v Telči stále řadu nej v porovnání s daleko většími sídly.
„V roce 2011 jsme připravily 124 svateb,“ uvedla pro TL matrikářka Renata Koníčková.
Je to o 19 méně než v roce 2010. Určitě ale překvapí další údaj: „V našem
správním obvodu se konaly svatby
na 17 místech,“ vypočítává druhá matrikářka Marie Němečková.
Vedle tradičních míst, jako je zámek,
radnice, hrad Roštejn a kostely, povolily matrikářky svatby v konviktu sv. Andělů nebo v prostorách hotelů U Hraběnky a Antoň. Za netradiční
místa pro svatební obřad pak obě svorně označily louky u kaple sv. Karla
a Pospíchalova rybníku (pod kostelem
sv. Jana Nep., pozn. redakce) nebo zahradu ve Vanůvku. Telčské matrikářky, které hned tak nějaký nápad novomanželů nepřekvapí, se shodly, že
i svatba na věži sv. Ducha byla další, která se z pohledu místa obřadu,
zařadila k těm méně obvyklým. Mezi ty počítají Renata Koníčková a Ma-

Optimistický vstup do manželství. Když mají novomanželé vztah k zemědělství a smysl pro humor, mohou se po obřadu na věži sv. Ducha vyfotografovat před obrazem
prasátek u koryta od malíře Jana Křena.
Foto: Archiv TL
rie Němečková třeba svatby na ostrově
ve Štěpnickém rybníku či na rozhledně na Oslednicích.
Průměrný věk novomanželů se proti
předchozím letům výrazně nezměnil.
U nevěst to je 30 roků a u mužů 32,5
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roků. Vloni tuto statistiku k vyšším
číslům určitě posunula 79letá nevěsta
a 85letý ženich. Podobně jako v předchozích letech uzavřelo sňatek v Telči
7 cizinců. Vedle Slovenska k nám přijeli z Anglie, Ruska a Norska.
/z/

Sport v regionu

Hokej

Basketbal

Sálová kopaná

KSM Vysočiny 2011 - 2012
zápasy na zimním stadionu v Telči

Přeshraniční soutěž Waldviertler Sparkasse Cup (WSPK) po první části.
Do jejího dohrání chybí utkání Telč - N.
Bystřice. V lednu začala druhá část soutěže, ze které byl v době uzávěrky znám
výsledek telčských basketbalistů na palubovce ve Waidhofenu.

11. 2. 9.00
sportovní hala Masarykova
Turnaj v sálové kopané
internacionálů okresních přeborů
Turnaj je určen pro hráče od 33 let.
Pořádá TJ Sokol Telč.

4. 2. 17.00 muži x junioři
11. 2. 17.00

junioři

18. 2. 17.00

junioři

25. 2. 17.00

muži

Telč
Velké
Meziříčí
Žirovnice
Velké
Meziříčí

Krajská soutěž Vysočiny mužů
V tabulce chybí nedohrané utkání Telč
- Ledeč, které muselo být předčasně
ukončeno pro sněhovou vánici. „Věřím,
že se kryté ledové plochy v Telči dočkáme,“ reagoval na zmíněnou událost
předseda hokejového oddílu František
Čermák. S výsledky telčských týmů je
ale spokojený. „Dvě mužstva v krajské
soutěži, navíc složená převážně z hráčů
pocházejících z Telče, jsou dobrým příslibem pro hokej ve městě v příštích sezónách,“ zdůraznil F. Čermák a dodal,
„již teď jednáme o rozšíření soutěže a její zatraktivnění v příštím ročníku.“
1. Telč

8

61:24

22

2. Ledeč n. S

7

33:29

16

3. V. Meziříčí B

8

33:30

12

4. Žirovnice

8

44:46

6

5 Telč jun.

9

32:74

4

Waidhofen a/Th. - Telč 33:79
(Maleček M. 24, Dvořáček L. 23(3), Bulák P. 13, Křen I. 10(2), Doležal R. 7(1)
a Kochánek T. 2)

Stolní tenis
A mužstvo stolních tenistů SK bojuje
v letošní sezóně opět v nejvyšší soutěži,
divizi, kterou telčská mužstva v jednotlivých sportech hrají. Po sedmi odehraných kolech bojují mezi 12 soupeři o čelo tabulky.

1. J. Hradec

7

+ 181

14

2. N. Bystřice

6

+ 106

11

3. Gműnd

7

- 54

11

4. Telč

6

+ 94

10

1. Jihlava A

11

109:57

32

5. Studená

7

-

6

10

2. Pelhřimov

11

108:24

31

6. Slavonice

7

- 69

10

3. Telč

11

100:75

27

7. Třešť

7

-120

8

4. Třebíč A

11

92:81

25

8. Waidhofen

7

-156

7

5. Žďár n. S.

11

89:77

23

Tradiční Tříkrálový turnaj
7. ledna se konal v nové sportovní hale v Hradecké ulici tradiční Tříkrálový turnaj
basketbalových mužských týmů. Letošního, již 12. ročníku, se zúčastnil rekordní počet devíti družstev.
Konečné pořadí: 1. Jiskra Nová Bystřice, 2. Kroužek košíkové Krahulčí, 3. TJ Studená, 4. Sokol Havlíčkův Brod, 5. Sokol Slavonice, 6. BK Žabaři Telč, 7. BK Třešť,
8. Slavoj Protivín, 9. Telčští volejbalisté.

Telč na Javořici

bm(X)treme je v Telči doma

Když jsme vloni psali o téměř
4 tisících účastnících Silvestrovského výstupu na Javořici, domnívali jsme se, stejně jako pořadatelé, že tento
počet nebude hned tak překonán. Příjemné zimní počasí o Silvestru 2011 vylákalo
na nejvyšší vrchol Vysočiny
(837 m n.m.) ale rekordních
5200 účastníků. To je skoro
jako kdyby se na Javořici odstěhovala celá Telč! „Velkou
radost mám z toho, že na vrchol vystoupilo i 314 dětí ve věku do 10 roků,“ uvedl pro TL spokojený
šéf z pořádajícího Klubu českých turistů Telč Vladimír Mazal. Statistika pořadatelů také zaznamenala na vrcholu 30 cyklistů, 255 psů a dokonce dva osly. „Prodalo se 1077 turistických čtyřlístků. Na účet KČT
jsme tak mohli poslat 19 851 Kč. Budou použity na stavbu turistických
tras pro vozíčkáře,“ doplnil svou informaci V. Mazal.
Pořadateli stále více oblíbenější akce jsou obec Studená s telčským Klubem českých turistů a městysem Mrákotín. Na konci letošního roku se bude Silvestrovský výstup na Javořici konat již po patnácté!
/z/

O aktivitách skupiny nadšenců v čele s Romanem
a Danem Čermákovými, věnujících se extrémní
cyklistice, v TL pravidelně informujeme. Na otázku, jak hodnotí loňskou sezónu bike parku v areálu zimního stadionu v Hradecké ulici, TL odpověděli: „Celý rok hodnotíme jako úspěšný. Bike park se
rozrostl zásluhou radnice, o novou část pro ježdění
na skateboardech, která v Telči zatím chyběla. Potěšil nás počet zájemců o kulturní akce, které jsme pořádali v klubu Metro Na Parkaně. Vrcholem sezóny
byl samozřejmě sportovně-hudební festival Meatfly bm(X)treme fest 2011. Představila se na něm republiková špička ve freestyle BMX a MTB. Na večerním programu pak účinkovalo rekordních 6
kapel! Mimo to se nám dvakrát podařilo uspořádat
grafitti jam na výzdobu areálu.“
Roman Čermák prozradil také plány pro letošní rok.
Příznivci extrémní cyklistiky se mohou opět těšit
v červnu na již tradiční festival. „Rádi bychom přivítali i další zájemce a sponzory jak pro naše sportovně - kulturní akce, tak také provozu bike areálu.
Přehled akcí najdete na www.itelc.net a samozřejmě také v TL,“ zdůraznil R. Čermák.
Podle TZ
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Kulturní kalendář
Akce

ZASTÁVka Telč

3. 2. 20.00
Horácký bál s folklorním souborem
Podjavořičan
Kulturní dům v Krahulčí
Hudba Kalíšci, cimbálová
muzika Rathan,
Podjavořičan Telč
Předtančení a půlnoční vystoupení,
bohatá tombola
www.podjavorican.cz
10. 2. 20.00
Maturitní ples SOŠ Telč
sokolovna
Hraje Kalybr
18. 2.
Masopust s Podjavořičanem
a telčská zabijačka
náměstí
více na straně 20
12. 2. 14.00
Dětský karneval DDM
a TJ Sokol
sokolovna

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
od 12 do 19 let, Na Posvátné 29
Po - Čt 15.00 - 19.00 klub
2. a 16. 2.
Promítání filmu
8. 2. 14.45 - 15.45
Bruslení se ZASTÁVkou na zimním
stadionu
13. 2. Dance podložky - přijď si zasoutěžit
20. 2. 18.00 - 19.00 Chlapinec
- přístupno jen pro kluky
27. 2. 18.00 - 19.00 Babinec
- zadáno pro dámy

Výstavy
1. 2. - 26. 2.
Výstava tvorby uživatelů
sociálních služeb
vstupní síň radnice
práce Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež ZASTÁVka Telč
vernisáž výstavy ve středu
1. 2. ve 14 hod.
29. 2. - 29. 3.
Putovní výstava
Petra Palmy po městech
České inspirace
vstupní síň radnice
vernisáž výstavy ve středu
29. 2. v 16.00 hod.

Koncert
16. 2. 19.00
Večer klavírní improvizace
Jiřího Pazoura
sál ZUŠ
více na straně 15

Přednáška
15. 2. 18.00
Tajemství bílého závoje
aneb Historie svatebního obřadu
Univerzitní centrum Telč

Dům dětí a mládeže
www.ddmtelc.cz
Páteční dílny pro dospělé
24. 2. 16.00
Keramická váza - glazování (2. část)
Doba trvání cca 2-3 hodiny.
Počet účastníků je omezen, možno
nahlásit účast předem v kanceláři DDM.

Krteček
Rodinné centrum je volně otevřené pro
rodiče i prarodiče s dětmi od 0 do 6 let
každé úterý od 9.00 do 11.30 hod.
na Domě dětí a mládeže

Klub děti v akci

Bohoslužby
Římskokatolické
2. 2.

čt

4. 2.
5. 2.

so
ne

11. 2. so
12. 2. ne

18. 2. so
19. 2. ne

22. 2. st
25. 2. so
26. 2. ne

08.00
18.00
17.00
07.30
09.00
10.30
17.00
07.30
09.00
10.30
17.00
07.30
09.00
10.30
08.00
18.00
17.00
07.30
09.00
10.30

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
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží

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

Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

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

každé pondělí od 16 hod. v tělocvičně
ZŠ Hradecká

Klub důchodců
v budově polikliniky
19. 2. 14.00
Masopust v klubu důchodců
s hudbou Anežky Kožešníkové
a Zdeňka Chvátala
Pondělí v 9 hod. vzdělávací kroužek,
každé první pondělí v měsíci vyšívání
horáckého kroje v 15 hod.
Úterý ve 14 hod. kroužek ručních prací
Středa ve 14 hod. trénink paměti
Čtvrtek v 9 hod. rekondiční cvičení,
od 14 hod.
dramatický kroužek
Pátek
turistický kroužek

Chovatelé
12. 2. 7.00 - 11.00
Výměnné trhy drobného zvířectva
areál ZO ČSCH
výkup kožek
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Štěpán Antolík, Štěpnice
Nikol Benešová, Staré Město
Barbora Černášová, Staré Město
Aleš Havránek, Štěpnice

Opustili nás
Karel Pavlů, Podolí
73 let
Jan Špička, Štěpnice
78 let
Miroslav Přibyl, Staré Město
59 let
Ing. arch. akad. arch.
Antonín Kudrnáč, Vnitřní Město 87 let
Marie Vacková, Staré Město
58 let
Jan Šebesta, Staré Město
71 let
Jaroslav Hefer, Štěpnice
85 let
Antonie Komínová, Staré Město 83 let
Anežka Kameníková, Štěpnice 82 let
Marie Nechvátalová, Staré Město 75 let
Lenička Doupníková, Staré Město 11 let
Jan Nosek, Staré Město
70 let
Ing. Vojtěch Ondrka, Podolí
85 let

Tradiční lidová veselice v sobotu 18. února na náměstí

Masopust s Podjavořičanem
Od 10,30 hodin přijďte na vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru,
košilky, tlačenky a dále si můžete zakoupit čerstvé výsekové maso z českého chovu.
Ve 14 hodin přijďte do průvodu masek se souborem Podjavořičan a s hudbou Antonína Kernstocka. Přivítáme masky všeho druhu a každého věku. Masopustními koblihy! Sraz masek Na Parkaně ve 13,45 hod. Přijďte ochutnat dobrou zabijačku!

Co právě čtu
z městské knihovny
Jitka Chalupová,
GOB Telč, 12 let
Joanne K. Rowlingová
Harry Potter a relikvie smrti
Právě čtu knihu od J. K. Rowlingové Harry Potter a relikvie
smrti. V tomto posledním díle o slavném čaroději Voldemortova moc roste
a je jen na Harrym
Potterovi, aby ho zastavil. Do cesty se mu
pletou relikvie smrti
a on se pokouší odhalit jejich tajemství.
Jak dopadne tento krutý boj? Jestli jste
zvědaví, určitě si knihu přečtete také.
Čtenářky knihovny zpovídá Lenka Zamazalová

Naše škola:
Gymnázium Telč

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, Telč-

sko; Telč - paměť domů; Telč - město
příběhů; Telč - vyznání městu.
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději
do 24. února na Informačním středisku
Městského úřadu.

Čísla šťastných paragonů:
12HP00016
021016 / 6
021016 / 9

Ve druhém čísle letošního ročníku
školního časopisu
telčského gymnázia,
které vyšlo v závěru
loňského roku, nás
zaujalo:
- reportáž Lukáše
Vejmelky z hodiny chemie v podání
Marka Lanče a Jiřího Vrány z pražské
VŠCHT
- informace o telčském zimním stadionu
Ivany Holcové
- Glosa Prodloužená, aneb Konec mého
utrpení od Marie Majdičové
- V Třešti mají Pana Tau. Dřevěného.
Napsal František Holub.
- Studentský parlament jednal o elektronických žákovských knížkách. Na GOB
asi zatím nebudou.
Více: www.naseskola.somt.cz

GOB a SOŠ:
Výroční zpráva č. 17
Losování šťastných paragonů se ujaly Terezie Veselá a Nikita Gabrhelová.

Uzávěrka příštího vydání Telčských listů bude 16. února
TL 1-2/2012 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací. Redakce:
O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. K/3707591, 27.3. 1991 OkÚ Ji. Tisk Protisk.
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Školní rok 2010 - 2011 na telčském gymnáziu a SOŠ podrobně popisuje výroční
zpráva školy, která v tištěné podobě vyšla v prosinci 2011. Zpráva vyšla v nákladu 550 výtisků a mj. se v ní dozvíte, že
na gymnáziu studovalo ve 13 třídách 334
žáků a v sekci SOŠ ve čtyřech třídách 104
žáků. V elektronické podobě je výroční
zpráva na http://www.gymnsostelc.cz

SBĚROVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2012 PRO OBČANY MĚSTA TELČE
SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

SBĚRNÉ DVORY:

1. Komunální odpad:
Svoz komunálního odpadu je na celém území města Telče a v místní části Studnice prováděn každý
pátek, vždy od 6.00 hod. do 22.00 hod. Svoz odpadu bude proveden i v případě, že svozový den
připadne na den pracovního volna. Odpad od občanů je svážen z typizovaných nádob o obsahu 120,
240, 660, 770 a 1100 litrů. Používání jiných nádob než typizovaných není z technických důvodů možné.
Občané jsou povinni označit nádoby na odpad známkou pro příslušný rok, a to vždy do konce
února příslušného roku. Nádoby, které nejsou řádně označeny nebudou po 1. 3. vyvezeny.
V případě, že nádoba byla řádně označena a přistavena na místě dostupném svozovému vozidlu
a nebyl proveden svoz, je možné tuto skutečnost řešit se společností AVE Jindřichův Hradec,
tel.: 384 321 285 nebo s pracovníkem MěÚ Telč, p. Jiří Salus, tel.: 567 112 424, 724 802 382.

1. Sběrný dvůr nebezpečných odpadů - .A.S.A.:
Sběrný dvůr je provozován ﬁrmou .A.S.A. Dačice v ul. Za Stínadly vedle areálu stavebnin UNIPRO Telč.
Ve sběrném dvoře jsou ZDARMA odebírány veškeré nebezpečné odpady - baterie, zbytky barev,
zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, zbytky spotřební chemie, olej, použité olejové ﬁltry,
pneumatiky atd. Od ledna 2011 je rozšířen sortiment sběrného dvora o možnost ukládání odpadů
se zbytky azbestu a obsahující azbest (eternitové šablony, roury apod.). Vzhledem k náročnosti
likvidace odpadu se zbytky azbestu je však množství tohoto odpadu omezeno na 400 kg za číslo
popisné/rok.
Sběrný dvůr nebezpečných odpadů rovněž zajišťuje zpětný odběr použitého elektrozařízení –
ve sběrném dvoře jsou bezplatně odebírány ledničky, televize, počítače, monitory a ostatní
elektronika.
Odpady lze ukládat pouze za podmínek uvedených a stanovených v provozním řádu. Provozní
doba Po-Pá 14.00-18.00, So 08.00-12.00.
Drobnou elektroniku a elektrospotřebiče – hračky, MP3 přehrávače, ovladače, žehličky apod. je
možné rovněž bezplatně odložit do kontejneru umístěného v budově MěÚ Na Sádkách 453.

2. Separovaný odpad:
V Telči je zajištěn svoz tříděného odpadu z celkem 27 svozových míst. Občané mohou odkládat
tříděné složky komunálního odpadu, a to:
směsný plast
směsné sklo
bílé sklo
papír
nápojové kartony (tetra-pak)
Kontejnery jsou v barevném provedení odpovídajícím jednotlivým komoditám – žlutá, zelená, bílá
a modrá. Kontejnery jsou vyváženy pravidelně každý týden – sklo a papír každé pondělí, plasty
každou středu a bílé sklo 1x za 14 dní ve středu. Nápojové kartony se sbírají do kontejnerů na plast.
Seznam jednotlivých míst spotřeby je uveden na druhé straně kalendáře.
3. Objemný odpad:
Sběr bude probíhat ve stanovený den a na stanoveném místě vždy od 14.30 do 18.00 hod.
Objemným odpadem se rozumí - koberce, nábytek a jeho části, lepené a drátěné sklo apod.
Pozor, do sběru nepatří autobaterie, kovové nádoby se zbytky chemikálií a další předměty
s obsahem nebezpečných látek!

Upozorňujeme občany, aby dodržovali podmínky sběru a svým jednáním nezpůsobili
znehodnocení sbíraných druhotných surovin. V opačném případě znehodnocené suroviny budou
muset být, vzhledem k technickým a ﬁnančním možnostem, na náklady města Telče, případně
na náklady viníka, uskladněny na řízené skládce bez dalšího využití.
2. Sběrný dvůr ostatních odpadů – Služby Telč:
Papírový, kovový, skleněný a velkoobjemový odpad lze bezúplatně odložit za podmínek uvedených
v provozním řádu na sběrném dvoře v sídle společnosti Služby Telč, spol. s r.o., na Radkovské ulici
č.p. 560 (provozní doba Po-Út-Čt-Pá 6.00-10.30 / 11.30-14.00, St 6.00-10.30 / 11.30-17.00).

HARMONOGRAM MOBILNÍCH SVOZŮ:
Objemný odpad
datum/stanoviště

měsíc
březen

4. Kovový odpad:
Kovový odpad se shromáždí obvyklým způsobem na hromadách v místech dostupných pro
sběrové vozy. Občané jsou povinni, pokud chtějí tento odpad odložit, tak učinit nejpozději do 6.00
hod. příslušného dne. Pozor, do sběru nepatří autobaterie, kovové nádoby se zbytky chemikálií
a další předměty s obsahem nebezpečných látek!
5. Biologický odpad:
Sběr bude probíhat ve stanovený den a na stanoveném místě vždy od 14.30 do 18.00 hod.
Biologický odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Pozor, prosíme
občany, aby výřezy ze stromů krátili kvůli skladnosti na maximální délku 50 cm!

duben

Kovový odpad
datum/stanoviště
7./město

3./I.-II., 4./III., 5./IV., 6./V.

Biologický odpad
datum/stanoviště
13./I.-II., 14./III., 15./IV., 16./V.
10./I.-II., 11./III., 12./IV., 13./V.

květen

15./I.-II., 16./III., 17./IV., 18./V.

červen

12./I.-II., 13./III., 14./IV., 15./V.

červenec

10./I.-II., 11./III., 12./IV., 13./V.

srpen

14./I.-II., 15./III., 16./IV., 17./V.

září
říjen

10./město
2./I.-II., 3./III., 4./IV., 5./V.

listopad

11./I.-II., 12./III., 13./IV., 14./V.
16./I.-II., 17./III., 18./IV., 19./V.
13./I.-II., 14./III., 15./IV., 16./V.

6. Stavební odpad:
Stavební odpad lze ukládat za úhradu, dle platného ceníku a za podmínek uvedených v provozním
řádu na řízené skládce v areálu bývalé cihelny (směr Dačice), a to v Po, St a Pá vždy od 7.00-15.00
hod. Pozor, stavební odpad nesmí obsahovat části s obsahem nebezpečných látek a azbestu!

I. - Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální
II. - ul. 28. října u lávky přes Svatojánský potok
III. - Podolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu
VYSVĚTLIVKY:
IV. - Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová
V. - Štěpnice II., u garáží
Město - sběr je prováděn na celém území města

HUMANITÁRNÍ SBÍRKY CHARITY:

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Sbírá se pouze čisté použité šatstvo, sbírky probíhají v areálu bývalého Školního statku v ulici
Slavatovská. Den sbírky je vždy předem oznámen v Telčských listech.
Bližší informace podá pan Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, 588 56 Telč, tel.: 732 157 552. Pořadatel
si vyhrazuje právo změnit termín a místo konání sbírky.

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování

Služby Telč, spol. s r.o.

Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Radkovská 560, 588 56 Telč

Tel.: 567 112 424 / 724 802 382, e-mail: jiri.salus@telc-etc.cz

Tel.: 567 243 037, e-mail: bock@sluzbytelc.cz

SBĚROVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2012 PRO OBČANY MĚSTA TELČE
VYHLÁŠKA Č. 8/2010
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Telče se usneslo na svém 26. zasedání konaném dne 11. 10. 2010 usnesení UZ 227-11/26/2010
na základě ustanovení § 14 odst. 2) zákona č 565/90 Sb., O místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jako
zákon) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů,
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 – Základní ustanovení
1) Město Telč touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatků je a řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Telč – ﬁnanční odbor.
Čl. 2 – Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) Fyzická osoba, která má na území města Telče trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má na území města Telče ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3 – Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik nebo zánik poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla nebo zanikla.
2) V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování, evidenční nebo
popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním
nebo popisným číslem, číslo parcelního pozemku, na kterém je stavba umístěna;
b) poplatník, který nemá bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede rovněž adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování;
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
Čl. 4 – Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok (v podrobnostech viz. Příloha č.1 této
vyhlášky).
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 5 – Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednou částkou do 30. 6. kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Platby lze
provést buď bezhotovostně na účet města Telče, nebo v hotovosti v úředních hodinách na pokladnách ﬁnančního
odboru Městského úřadu Telč. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 1. měsíce ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6 – Osvobození od poplatku
Od platby poplatku je osvobozena:
a) fyzická osoba po dobu, kdy se prokazatelně zdržuje v domově pro seniory, v dětském domově a jiných ústavech sociální
péče, v psychiatrické léčebně, léčebně, oddělení pro dlouhodobě nemocné nebo ústavu pro zdravotně postižené;
b) fyzická osoba, která se po dobu delší než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce prokazatelně nepřetržitě zdržuje
z pracovních nebo jiných důvodů v zahraničí, po dobu nepřetržitého zahraničního pobytu.
Čl. 7 – Ustanovení přechodná a závěrečná
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem.
2) Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, postupuje správce poplatku
dle daňového řádu.
4) Poplatníkovi, který závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené
lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena touto vyhláškou nebo
správcem poplatku, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu.
5) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 8 – Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 11. 2011.
Příloha č.1 – k obecně závazné vyhlášce č. 8/2010 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2011 činily 3 469 774,- Kč a byly rozúčtovány
na 5 732 poplatníků, skutečný náklad na poplatníka činil 605,33,- Kč.

PŘEHLED SBĚRNÝCH MÍST SEPAROVANÉHO ODPADU
č. místa

Lokalita

Komodita

1.

ul. Na Hrázi – u Domu zahrádkářů

plasty

Tetra - pak

sklo

2.

ul. U Masných krámů

plasty

Tetra - pak

sklo

3.

ul. Na Korábě

plasty

Tetra - pak

sklo

4.

náměstí Hrdinů

plasty

Tetra - pak

sklo

5.

ul. Staňkova – u Bartůňků

plasty

Tetra - pak

sklo

6.

ul. Myslibořská – vedle prodejny TESCO

plasty

Tetra - pak

sklo

7.

ul. Květinová

plasty

Tetra - pak

sklo

8.

ul. Na Posvátné – u pěší stezky u rybníka

plasty

Tetra - pak

sklo

bílé sklo

papír
papír

papír
bílé sklo

papír

bílé sklo

papír

bílé sklo

papír

9.

ul. Jana Žižky – u prodejny potravin

plasty

Tetra - pak

sklo

10.

náměstí Bratří Čapků

plasty

Tetra - pak

sklo

papír

11.

ul. Na Sádkách – centrální parkoviště

plasty

Tetra - pak

sklo

papír

12.

ul. Na Sádkách – dvůr MěÚ

plasty

Tetra - pak

13.

křižovatka ul. Hradecká a Komenského

plasty

Tetra - pak

sklo

14.

ul. Hradecká – u ZŠ III.

plasty

Tetra - pak

sklo

15.

ul. Komenského – prodejna U Doležalů

plasty

Tetra - pak

sklo

16.

křižovatka ul. 9. května a Kostelnomyslovská

plasty

Tetra - pak

sklo

17.

ul. 28. října

plasty

Tetra - pak

sklo

18.

křižovatka ul. Dačická a Luční

plasty

Tetra - pak

sklo

19.

sídliště Radkovská – u kotelny

plasty

Tetra - pak

sklo

20.

sídliště Radkovská – nová část

plasty

Tetra - pak

sklo

21.

ul. Špitální – u Domova pro seniory

plasty

Tetra - pak

sklo

22.

ul. Luční – PČR a HZS

plasty

Tetra - pak

sklo

papír

23.

ul. Družstevní

plasty

Tetra - pak

sklo

papír

24.

ul. Masarykova

plasty

Tetra - pak

sklo

25.

ul. Masarykova – dvůr ZŠ II.

plasty

Tetra - pak

sklo

26.

ul. Svatoanenská – parkoviště proti MMT

plasty

Tetra - pak

sklo

papír

27.

místní část Studnice

plasty

Tetra - pak

sklo

papír

papír

bílé sklo

papír
papír

bílé sklo

papír

bílé sklo

papír
papír

bílé sklo

Do žlutých nádob patří:
Pet láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů, polystyren
NEVHAZUJTE:
novodurové trubky, obaly od olejů a jiných nebezpečných látek
Do modrých nádob patří:
noviny, časopisy, kancelářský papír, letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, karton, papírové obaly
NEVHAZUJTE:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby
Do zelených nádob patří:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo
NEVHAZUJTE:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

papír
papír

