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Nový rok. Ohlédnutí i za tím starým
Zlepšení spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu byla v loňském roce jednou z priorit města. Prezentace akcí před zahájením
turistické sezóny se setkala s velkým zájmem.
Pravidelně jsme se scházeli v užší pracovní
skupině a řešili aktuální problémy. Úspěch
měla soutěž o nejlepší guláš a koláč. A také
občerstvení při folkovkách bylo ryze v režii
místních podnikatelů. A i ostatní komunikace
fungovala stejně jako v minulých letech. Kdo
něco potřeboval, zašel na radnici anebo jsme

se sešli u něho ve firmě. A i tradiční předvánoční setkání s podnikateli se neslo v příjemné atmosféře. Měl jsem z toho dobrý pocit.
O to větší šok pro mne znamenalo poslední
místo, které Telč obsadila v hodnocení podnikatelů v anketě Město pro byznys. Hodnotí
se 205 měst v republice, tzv. obcí s rozšířenou
působností. Srozumitelněji, tedy měst, jejichž
městské úřady převzaly po roce 2002 větší
část agendy státní správy po zrušených okresních úřadech. Vloni jsme se v podobném prů-

NÁVŠTĚVA, KTERÁ UDĚLALA RADOST. 7. prosince se žáci primy a sekundy
telčského gymnázia vydali na neobvyklou návštěvu. Na Oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemocnici zazpívali pacientům a předali jim dárky, které vznikly
v hodinách výtvarné výchovy. Že při tom nechyběly slzy v očích nemocných, nemusíme dodávat. Učitelky Marta Veselá - Jirousová a Květa Zažímalová si za nápad netradičního počinu zaslouží od TL jedničku. Na snímku žákyně sekundy Jana Michálková
a Michaela Tomková s pacienty.
Foto: David Zažímal

zkumu umístili v polovině tabulky. A letos?
Jak v Kraji Vysočina, tak v celé republice jsme se propadli na poslední místo!
Aniž by s úřadem kdokoliv z podnikatelské
sféry řešil nějaký závažný problém, vysloužili jsme si to nejhorší možné vysvědčení. Přitom jsme letos v řadě jiných anket celkem
uspěli. Byli jsme stříbrní v hodnocení stability veřejné správy, uspěli jsme v hodnocení
péče o životní prostředí, jsme nejlepší v kraji, co se týče městských investic, naše Informační centrum, kterým letos prošlo téměř 60
tisíc klientů, dostalo za letošní rok několik
ocenění kvality služeb. A najednou v televizi slyšíte, že je Telč mezi nejhoršími. Mimochodem v hodnocení Města pro byznys bylo
třeba naše íčko až na 11. místě v kraji?!
Určitě si nemyslím, že jsme bez chyby.
Když jsem se ale začal o důvody tohoto hodnocení zajímat, zarazilo mě, že nikdo z řady mnou oslovených podnikatelů o anketě
nevěděl. A co mě dostalo nejvíce, byla jedna
ze stěžejních otázek průzkumu. Zkuste si na
ni odpovědět a posoudit, jaký dává smysl:
Nakolik jste vzhledem ke svému podnikání spokojen s přístupem radnice, pokud jde
o rozšířenost korupčního prostředí?
Možné odpovědi (1 nejlepší, 4 nejhorší)
1. Zcela spokojen, 2. Spíše spokojen
3. Spíše nespokojen, 4. Zcela nespokojen
Dokončení na str. 3

Příloha TL
Sběrový kalendář 2013
Nově! Zubní pohotovost
v lednu na str. 16

Volby z volby z volby z volby

Vydávání OP pro
potřeby voleb
V případě, že volič s trvalým pobytem ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč, nebude mít v době konání volby platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), může mu být vydán
na počkání občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů. K žádosti je nutné doložit 2
fotografie a v případě, že nedochází k žádné
změně povinně zapisovaných údajů, již pouze občanský průkaz s prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště občanských průkazů MěÚ
Telč Na Sádkách čp. 453 bude v době volby otevřeno v pátek 11. ledna 2013 do 22
hod. a v sobotu 12. ledna 2013 od 8 do 14
hod (v případě konání II. kola volby pak dále
v pátek 25. ledna 2013 do 22 hod. a v sobotu
26. ledna 2013 od 8 do 14 hod.).

Změna umístění volební
místnosti v okrsku č. 3
Upozorňujeme voliče, že volební místnost
okrsku č. 3 Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká čp. 235 bude nově umístěna v nové
aule GOB a SOŠ. Pro potřeby voleb je do ní
vchod ze spojovací komunikace mezi Hradeckou ulicí a vstupem do zámeckého parku.
Změna se týká voličů z ulic Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Komenského, Svatojánská a 28. října.
Volební informace pro TL
připravila JUDr. Jana Matoušková
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ Telč

Pozor na daňovou povinnost!

KÚ Mysliboř, Vanov,
Urbanov a Studnice jsou
digitalizované
V prosincových TL jsme společným sdělením ředitelů Katastrálního a Finančního úřadu v Telči podrobně informovali o obnově
katastrálního operátu (tzv. digitalizaci) katastrálních území Mysliboř, Studnice u Telče, Vanov a Urbanov v roce 2012 a o jejím dopadu na poplatníky daně z pozemků
ve zmíněných katastrálních územích. Připomínáme, že daňové přiznání vyvolané touto
změnou je třeba podat nejpozději do 31. ledna 2013. Podrobněji v TL 12/2012 na str. 4.
Sdělení Katastrálního
a Finančního úřadu v Telči
str. 2

Finanční úřad má novou podobu.
Nepoznáme to?
Od 1. ledna došlo k velké změně v české daňové správě. Namísto současných
8 finančních ředitelství a 199 finančních
úřadů vzniklo Generální finanční ředitelství a 14 finančních úřadů ve všech krajích. Nedílnou součástí krajských finančních úřadů budou jeho územní pracoviště,
která budou zřízena na všech místech,
kde měly v roce 2012 sídlo „zanikající“
finanční úřady.
Novinkou je vznik Odvolacího finančního
ředitelství se sídlem v Brně, které jako čistě odvolací orgán bude mít působnost pro
celé území České republiky. Od jeho vzni-

ku si autoři reorganizace slibují jednotnost
v postupech odvolacího řízení.
„Obecně je možno uvést, že není rušeno žádné sídlo územních finančních orgánů. Jako součást Finančního úřadu pro
Kraj Vysočinu budou existovat územní pracoviště v sídlech všech dnešních
finančních úřadů,“ napsal ve své zprávě
před uzávěrkou TL v prosinci Ing. Oldřich
Vydrář, ředitel nově vzniklého krajského
finančního úřadu. Informaci o kompetencích Územního pracoviště Finančního úřadu pro Vysočinu v Telči připravujeme.
Podle TZ

Platba daně z nemovitostí jednodušeji
Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají od nového roku pouze jedno daňové
přiznání za všechny své nemovitosti, které
se nachází na území jednoho kraje. Rovněž
úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení dochází v souvislosti s nabytím
účinnosti zákona o Finanční správě České
republiky. Pozitivní změnu pro poplatníky
umožnilo to, že správu daně z nemovitostí
vykonávají od nového roku příslušné krajské finanční úřady. Pokud na straně poplatníků nedochází oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných
pro vyměření daně, nevyžaduje zmíněná
změna z jejich strany žádný úkon.
Konkrétní územní pracoviště, které bude
od 1. 1. 2013 spravovat spis konkrétní-

ho poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby
došlo k umístění spisu v souladu se zájmy
a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího
územního pracoviště je proto místo pobytu
fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby
v konkrétním kraji, které bylo správci daně
známo před započetím stěhování spisů, tj.
před 15. 11. 2012.
Pravidla pro jiné případy (poplatník nemá
místo pobytu nebo sídlo v příslušném kraji
a má zde nemovitosti a další možné varianty) naleznete na internetových stránkách
české daňové správy - cds.mfcr.cz, pod
záložkou Aktuální informace ke vzniku
Finanční správy.
Podle TZ

I drobní podnikatelé musí řešit likvidaci odpadů
Povinnost hradit poplatky v souvislosti s odstraňováním odpadu mají všechny
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kterým vzniká odpad
podobný komunálnímu. Ke splnění zákonné povinnosti je možné uzavřít písemnou smlouvu s Městem Telč (využít systém zavedený městem – kontaktní osoba
Ing. Věra Marečková, tel. 567 112 422)
nebo uzavřít smlouvu přímo se svozovou
firmou (AVE CZ Jindřichův Hradec, s.r.o.,
.A.S.A. Dačice, s.r.o., a jiné). Stejným
způsobem může osoba oprávněná k podnikání postupovat také v případě, že jí vzniká tříděný odpad (plast, sklo, papír). Opět
je možné využít systému zavedeného městem a ukládat tento odpad do barevných
kontejnerů přistavených na různých místech ve městě. Ale pozor! Takto je mož-

né postupovat pouze na základě předchozí smlouvy s Městem Telč. Při zjištění, že
podnikatel využívá systému zavedeného
městem bez písemné smlouvy, hrozí mu
pokuta až do výše 300 tis. Kč.
Pokud nemá právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání zajištěno nakládání s odpadem, který vzniká při
její činnosti, porušuje ustanovení zákona
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění,
čímž jí hrozí udělení sankcí jak ze strany
Města Telč, tak i odboru životního prostředí MěÚ Telč a České inspekce životního prostředí. Kromě toho ještě navyšuje náklady na odstraňování odpadu všem
občanům Telče. V roce 2013 se předpokládají v této oblasti zvýšené kontroly.
Věra Mikešová
odbor životního prostředí MěÚ Telč

Radosti a starosti telčského starosty
Dokončení ze str. 1

Nový rok. Ohlédnutí ...

Podle ankety je tedy nejlépe hodnocená odpověď Zcela spokojen s rozšířeností
korupčního prostředí?!
Mě ale spíše mrzí jiná věc. Podle organizátorů údajně na anketu odpovědělo 30 místních
podnikatelů. Třeba po přečtení tohoto článku někteří z nich přijdou na radnici osobně
a jejich případný problém tak budeme moci
řešit. Anonymní dotazník totiž nevyřeší nic.
A poslední místo v anketě škodí nejenom
radnici, ale i podnikatelskému prostředí.

milionu korun vyšší. Příjmová část je tvořena daňovými příjmy ve výši 58 mil. Kč
a státní dotací na výkon státní správy a další činnosti ve výši 20,6 mil. korun. Zbývající část rozpočtovaného příjmu ve výši
9,7 mil. Kč tvoří příjmy z vlastní činnosti,
pronájmů a prodejů. Ve výdajové části rozpočtu tvoří největší část náklady na činnost
státní správy a samosprávy ve výši zhruba 29,9 mil. Kč. Zhruba 18,1 mil. korun
je určeno na územní plánování, památkovou péči a opravy a investice do majetku
města. K tomu je třeba ještě přičíst 8,5 mil.

mů. Fond projektů je průběžně doplňován
a aktualizován na jednotlivé roky. Díky
tomuto zavedenému systému se podařilo
v uplynulých letech dosáhnout na dotace
z různých fondů a ve městě proinvestovat
stovky milionů korun.
V roce 2013 by největší akcí ve městě
měla být rekonstrukce ulice Hradecká.
O rozsahu ale ještě není úplně rozhodnuto, vše bude záležet na získání dotací. Ty
máme schváleny na projekt zpřístupnění podzemí, expozice historických vlaků
na nádraží a úpravu zeleně v některých
částech města. Oblastní charita zahájí stavbu nízkoprahového klubu na starém autobusovém nádraží. Rádi bychom
se pokusili získat finance na zastávku v ulici Hradecká a na rekonstrukce
a zateplení škol. V návrhu je i řada dalších projektů, ke kterým se bude připravovat projektová dokumentace a hledat
možnost financování.
Zásadní rozhodnutí padlo ve věci zimního stadionu. Zastupitelé rozhodli, že
bez ohledu na výši možných dotací bude
město v přípravě projektu i nadále pokračovat. Letos by se měla zvládnout administrativa, zajištění financí a soutěž na
dodavatele, v roce 2014 by měl být zimní
stadion postaven a uveden do provozu.

Telč má dekret o zápisu

VÍME, KDE TEČE TELČSKÝ POTOK. V rámci rekonstrukce silničního průtahu městem se na mostě ve Štěpnici objevila značka informující, že v těchto místech překonáváme první větší přítok Moravské Dyje - Telčský potok. Pro všímavé turisty je to určitě
potřebná a zajímavá informace.
Foto: Ilona Jeníčková

Rozpočet 2013 je na světě

Neradostná ekonomická situace, nejasnosti o výši daní v příštím roce, neschválený
státní rozpočet. A na druhé straně změna
v rozpočtovém určení daní a rozdílné propočty příjmů pro obce. To byly mantinely
pro přípravu rozpočtu na rok 2013. Díky
rozumnému přístupu všech, kteří se na
tvorbě rozpočtu podíleli, se podařilo sestavit snad reálný rozpočet. Je jako vždy opatrný, co se týče příjmů a s důrazem na co
nejnižší provozní výdaje a co možná největší možnost investic. Nechci unavovat
čísly, takže jen pár základních údajů:
Celkově je rozpočet města postaven v příjmové a výdajové části na částku téměř 88,3
mil. korun. Oproti loňskému roku je o 7,5

korun na údržbu veřejných prostranství,
zeleně, veřejného osvětlení a svoz odpadů.
Financování městem zřizovaných organizací – školských zařízení, Domova pro
seniory a Domu s pečovatelskou službou
– si vyžádá 8,9 mil. Kč a na propagaci, kulturu a sport je uvolněno 4,7 mil. Kč. Zhruba 17,2 milionů korun je v rozpočtu města určeno na splátky úvěrů a úroky z nich,
DPH a další platby. Na rezervě je prozatím
1 mil. Kč. Předpokládáme ale, že letošní
hospodaření skončí přebytkem, který by se
rovněž přesunul do rezervy.
Současně s rozpočtem byl zastupiteli schválen i Fond projektů 2013. Je to
seznam investičních akcí, které město
připravuje do různých dotačních progra-

Slavnostním aktem na zámku byly zakončeny oslavy 20 let zápisu města do seznamu
UNESCO. A téměř na den přesně po dvaceti letech se Telč konečně dočkala dekretu o zápisu. Před dvaceti lety se na něj totiž
tak trochu zapomnělo. Z rukou náměstkyně ministryně kultury Anny Matouškové jej
symbolicky spolu se mnou převzali i paní
místostarostka a bývalí starostové Václav
Jehlička a Miloš Vystrčil. Při slavnostním
aktu bylo také oceněno 24 osobností, které se
od zápisu po současnost zasloužily o vlastní
zápis do seznamu, rozvoj města, jeho propagaci, kulturní a společenský život, péči
o památky, vědu a školství. Oceněno bylo
také 6 institucí, které pomáhají památkám
odborně, organizačně i financemi.

Poděkování
Stojíme na prahu nového roku 2013. Chtěl
bych vám všem popřát hodně štěstí, zdraví
a osobních i pracovních úspěchů. A poděkovat za spolupráci, za bohatý spolkový
život, za poskytování služeb, podnikání
a vytváření pracovních míst anebo třeba jen
za úklid sněhu na chodníku před domem.
Všichni se tak společně staráme o naše
krásné město. V Telči jsme přece doma.
Roman Fabeš
str. 3

Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starosta města Telče podle § 34 odst. 1) a § 34 odst. 3) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

oznamuje:
1.

Volba prezidenta republiky se uskuteční
dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2.

Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Městském úřadu Telč - Vnitřní Město, nám. Zachariáše z Hradce č. 10 (I.
patro, kancelář č. 4)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomyslovská, Na Hrázi, Na Můstku, Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, Srázná, U Horní brány, U Masných krámů, Úzká,
Židovská, 9. května
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova, Maškova, Mládkova, Mlýnská, Na
Korábě, Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská, Těšíkova, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického rybníka, Zahradní
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Gymnáziu Otokara Březiny, Telč - Staré Město, Hradecká ul. č. 235 (nová aula)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Komenského, Svatojánská, 28. října
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou Telč - Staré Město, Špitální ul. č. 611
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, Příční, Radkovská, Špitální, U Háje,
U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov, Kopřivův mlýn
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Mateřské škole Telč - Štěpnice, Nerudova ul. č. 352
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringerova, Dvorecká, Havlíčkova, Jana
Husi, Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova, Slavatovská, Štěpnická, Lesovna v Parku,
Lipky, Roštýn, Salaš
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (učebna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová, Myslibořská, Na Posvátné, Staňkova, Třebíčská, Za Stínadly
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v objektu osadního výboru ve Studnicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v obci Studnice

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby prezidenta republiky již voliči nebudou dodány předem, ale volič
je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny volby.

5.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7.

V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky se tato volba uskuteční
dne 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Telči dne 22. října 2012
Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče
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Opravuje se „Svobodův dům“
podle památkářů?

Bolavé zuby.
O víkendu problém

Již několik měsíců budí velkou pozornost probíhající přestavba „Svobodova“
domu čp. 48 na náměstí. Na nejčastější otázky, které v této „ostře sledované“
záležitosti padají, odpověděla TL ta nejpovolanější, Ing. arch. Ivana Krejčová
z odboru rozvoje a územního plánování telčské radnice. Právě její pracovní náplní je výkon státní správy podle zákona o státní památkové péči ve
správním obvodu Telče. Jednoduše. Jen
na základě jejího rozhodnutí (závazného
stanoviska) může stavební úřad obnovu
či rekonstrukci objektu, který je kulturní
památkou, povolit.
Probíhá zmíněná rozsáhlá rekonstrukce v souladu se závazným stanoviskem, které bylo pro přestavbu
domu vydáno?
Ano. Před samotnou realizací obnovy domu nechal investor zpracovat jeho
stavebněhistorický průzkum a následně
projektovou dokumentaci. Po odborném
vyjádření NPÚ ÚOP v Telči pak bylo
vydáno závazné stanovisko orgánem státní památkové péče a následně rozhodnutí stavebního úřadu k realizaci. V současné době tedy stavební práce na obnově
objektu probíhají v souladu s vydanými
rozhodnutími.
Veřejnost překvapilo, že při rekonstrukci zmizel nejen krov domu, ale
prakticky celé patro.
V tomto případě se jedná o zcela ojedinělou situaci. Již ve stavebně-historickém průzkumu města, který v 60. letech
minulého století prováděl známý odborník dr. Dobroslav Líbal, bylo konstatováno, že zmíněný dům prošel celou
řadou velkých přestaveb jak v 19., tak
na počátku 20. století, které se negativně podepsaly na jeho památkové hodnotě. K podobným závěrům došli i součas-

Od nového roku zanikne centrální stomatologická pohotovost na Domě zdraví v Jihlavě a také dosavadní pohotovost na zubním oddělení telčské polikliniky. Nahradí je
tzv. rotující pohotovost, kdy podle rozpisu
budou držet zubní pohotovost jednotliví lékaři ve svých ordinacích. Informace o tom, kde
je zrovna zubní pohotovost, se lidé dozvědí
na centrále jihlavské nemocnice nebo na
jejích webových stránkách. Pro případné
klienty zubní pohotovosti pak nezní optimisticky slova mluvčí stomatologické komory pro Kraj Vysočinu Taťány Vrbkové pro
server IDnes: „Pacient by si však měl zjistit, že ta služba u dotyčného lékaře opravdu
platí. Někdy totiž může být nemocný nebo
se vymění s kolegou.“ Pro stejný zdroj pak
hejtman Běhounek zdůvodnil změnu ekonomickými důvody. Jedinou dobrou zprávou
v této situaci je pak informace Soni Měrtlové z odboru zdravotnictví krajského úřadu,
že pojištěný pacient může využít, v případě potřeby, kteréhokoliv poskytovatele
pohotovostní služby, na kterého se obrátí. V podmínkách správního obvodu Telče to
znamená, že můžeme využít i pro nás dostupnější zubní pohotovost, pokud bude v té době
v Dačicích, Jemnici, Počátkách ap. Na straně 16 poprvé přinášíme přehled zubních
pohotovostí v lednu v sídlech dostupných
ze správního obvodu Telče. Kroutíte hlavou
nad zařazením Horní Cerekve? Z Řídelova
to tam má případný pacient necelých 12 km,
kdežto do Polné jich najede o 40 více! Proto příště třeba zařadíme i pohotovost v Jemnici, bude-li tam držena. Pro naše Knínice to
je téměř „za humny“, kdežto na „okresní“
pohotovost do zmíněné Polné mají rekordních 60 km! Stále ale připomínáme, že
před tím, než se na pohotovost vydáte, je
nutné si ověřit, zda ji v daném místě lékaři
skutečně drží! /z/

ní památkáři z Národního památkového
ústavu, kteří se k probíhající rekonstrukci domu samozřejmě vyjadřovali. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že
ačkoliv je zásah do domu opravdu rozsáhlý, nebyly v rámci těchto stavebních
úprav likvidovány cenné historické kon-

strukce objektu, které se nám bohužel
nezachovaly po již provedených starších úpravách. Nová stropní konstrukce
nad druhým podlažím navíc zpevní celý
dům, který vykazoval trhliny, zvláště
ve štítovém zdivu, a prodlouží tak jeho
životnost o další generace.
/z/

Knihovna UCT pro veřejnost
Jak píšeme na straně 17, dochází od
nového roku v městské knihovně ke
změně půjčovní doby a jejímu rozšíření. Na změnu operativně zareagovala
Knihovna Univerzitního centra Telč,
která rovněž nabízí své služby čtenářům.
„Upravili jsme půjčovní dobu tak, že
s výjimkou čtvrtka, kdy máme otevřeno
do 16 hodin, je naše půjčovní doba shodná s půjčovní dobou městské knihovny.
Chceme tak vyjít vstříc čtenářům, aby

při jedné cestě do města mohli navštívit
obě knihovny,“ uvedla pro TL vedoucí
Knihovny UCT Ilona Martinů. Současně také informovala o nových periodikách, které Knihovna UCT nabízí:
„Vedle deníků MF Dnes a Lidové noviny
si u nás mohu zájemci přečíst atraktivní časopisy Architekt, Atelier, Computer,
dTest, 21. století, Panorama 21. století,
Týden, Psychologie dnes, Paměť a dějiny a Živou historii.“

Nezaměstnanost
K 30. listopadu vzrostla nezaměstnanost
jak v České republice (8,7%), tak v Kraji
Vysočina (9%). Příchod zimy a s ní úbytek sezónních pracovních míst negativně
ovlivnil neradostnou statistiku i ve správním obvodu Telče. Zde je nezaměstnanost
ještě o celé procento vyšší, než vykazuje kraj - 10,1%. Desetiprocentní hranici
překonalo na konci listopadu již 21 obcí
ze 45 správního obvodu! Bohužel Telč se
také této hranici blíží (9,8%).
Podle statistiky ÚP
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Policie ČR Telč informuje

Policie jednala se starosty

Mladík kradl na hřbitově

Vandal v lese

Policistům se podařilo objasnit krádež, ke
které došlo v listopadu na hřbitově u sv.
Anny, kde byla z hrobu odcizena měděná stříška. Díky všímavosti pozorného
svědka a osobní znalosti vypátrali 19letého pachatele, který byl již v minulosti za
majetkovou trestnou činnost opakovaně
pravomocně odsouzen.

Policisté pátrají po pachateli, který na konci listopadu zničil nově vybudovanou dřevěnou oplocenku v lese v katastru Jindřichovic. Zatím neznámý pachatel poškodil
téměř šedesát kusů plotových polí a dřevěných sloupků v celkové délce devadesáti
metrů. Jednotlivé dílce rozlámal a naházel
na sousední lesní pozemek. Dále pachatel
vykopal a odcizil nivelační kolíky. Vyčíslená škoda je více než sedmnáct tisíc korun.

Opilec padal a padal
6. prosince řešili policisté v ulici Na Posvátné případ výtečníka, kterému naměřili více
než 2 promile alkoholu v krvi. Čtyřiapadesátiletý muž nebyl schopen srozumitelné komunikace, samostatně stát a neustále padal. Po ošetření lékařkou Zdravotní
záchranné služby jej převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Pražák se řítil Hradeckou
V pondělí 26. listopadu naměřili policisté v Hradecké ulici devětašedesátiletému řidiči VW Tiguan z Prahy rychlost
75 km/hod. Na místě mu uložili blokovou pokutu.

Felicie kontra „Pendolino“
Ve středu 5. prosince večer došlo na železničním přejezdu mezi Mysliboří a Sedlejovem ke střetu Škody Felicie, kterou řídil
šestačtyřicetiletý muž, s vlakem. Při nehodě se řidič vozidla zranil a byl převezen
do jihlavské nemocnice. Dechová zkouška
jak u něj, tak u strojvedoucího vlaku požití alkoholu vyloučila. Škodu na vozidle
předběžně vyčíslili na dvacet tisíc korun.
Poškozením vlaku vznikla škoda přibližně
150 tisíc korun.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Ve čtvrtek 29. listopadu proběhlo v Jihlavě jednání zástupců Policie České republiky s představiteli samospráv měst, na jejichž
území je dislokováno obvodní oddělení policie. Na jednání byli přítomni zástupci vedení Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Mezi přítomnými byl i starosta Telče
Roman Fabeš. Zástupci policie informovali představitele samospráv o novinkách
v organizaci výkonu služby policie v jejich
regionech a o změnách organizační struktury policie v našem kraji. Došlo i na seznámení s aktuálním vývojem trestné činnosti
v regionech a na možnosti spolupráce policie s obcemi v novém roce.
Podle TZ

Nová poštmistrová
Od 1. ledna má telčská pošta novou vedoucí. Stala se jí dlouholetá pracovnice pošty
Dana Kučerová. V téměř 180leté historii
zdejší pošty ji před ní vedly jen dvě ženy.
Zato mužů poštmistrů zažila telčská pošta
15. Dosavadní poštmistrová Alena Streitová
přechází na funkci vedoucí v nově vzniklém
Depu České pošty v Třebíči. Oběma ženám
přejeme na nových, náročných pracovních
pozicích hodně úspěchů a samozřejmě i spokojených klientů.

Kladné hodnocení M. Vystrčila

Nejkrásnější nádraží.
Nevyhráli jsme, ale...

Střet Felicie s vlakem 5. prosince u Mysliboře nedopadl dobře.

Foto: PČR Jihlava

Policisté se zaměřili na chaty
Ve čtvrtek 6. prosince proběhla na Telčsku
preventivně pátrací akce zaměřená na kontrolu chatových oblastí. Do akce se zapojili zdejší policisté a policejní psovodi. Konání pátrací akce bylo zvoleno na období, kdy
se riziko vloupání do chat zvyšuje, protože
jejich majitelé je navštěvují již velmi zřídka.
Policisté a psovodi systematicky kontrolovali, zda rekreační objekty nevykazují
známky vloupání nebo poškození. Zkontrostr. 6

lovali na čtyři desítky chat a chalup v lokalitách Řásná, Vanov a Lhotka a dopadli tři
pachatele, kteří se vloupali do jedné chaty.
Jeden z pachatelů byl navíc celostátně hledaný. „Tato akce nezůstane ojedinělá. Teď
v zimě se budeme i nadále zaměřovat na
chatové oblasti a provádět zde nepravidelné
preventivní kontroly,“ sdělil TL npor. Luboš
Pavlík, vedoucí telčského oddělení policie.
TZ, redakčně kráceno

12. prosince byly v hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR,
vyhlášeny výsledky soutěže o Nejkrásnější
nádraží v Česku pro rok 2012. Jejím smyslem je ocenit a upozornit na vzorně upravená či rekonstruovaná vlaková nádraží. Ve
dvoukolové soutěži vybírají finálovou desítku odborníci z oborů dopravy a architektury. Vítěze pak určí hlasování veřejnosti, která
vybírá z finalistů na internetu. V letošním ročníku zvítězila impozantní a krásně restaurovaná stavba nádraží Opava - východ. Klasicistní objekt z roku 1851 byl nedávno nákladně
rekonstruován. Diplom za účast ve finálové
desítce pro telčské nádraží převzal od organizátorů soutěže senátor Miloš Vystrčil, který
je současně i předsedou svazku obcí Železnice Kostelec -Slavonice. „Především zařazení našeho nádraží odborníky do finálové
desítky považuji za ocenění práce všech, kdo
se na zdařilém díle dopravního terminálu ve
městě podíleli,“ uvedl pro TL senátor Vystrčil
a dodal, „účast v soutěži je také dobrou propagací města.“ Soutěž již po šesté vyhlásila
Asociace Entente Florale – Souznění.

M. Vystrčil aktuálně pro TL:

Od čtenářky z Prahy

DY-THA rail se rozjíždí

Pochvala Poliklinice Telč

V pátek 12. prosince se na radnici v Telči
konala valná hromada svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice. Ten sdružuje
deset obcí a měst ležících na „naší“ lokálce.
Jeho hlavním posláním je podpora provozu
na zdejší železniční trati, její modernizace
a propagace. V současné době svazek realizuje projekt DY-THA rail, který je největší
samostatnou akcí svazku od jeho založení
v roce 1997. Předsedy svazku, senátora
Miloše Vystrčila, jsme se po valné hromadě zeptali, v jaké fázi se zmíněný projekt za
téměř 24 mil. Kč nachází: „Projekt má za
sebou první úspěšnou realizaci. V prostorách výpravní budovy na nádraží v Třešti

Až z Prahy napsala redakci TL dlouholetá čtenářka Mgr. Magdalena Mlynářová.
V delším příspěvku kladně hodnotí poskytování zdravotní péče na telčské poliklinice.
Jmenovitě uvádí oční ordinaci MUDr. Jaromíra Havláska a zubní MUDr. Aleny Bínové. Mimořádně pochvalně pak zmiňuje:
„Ráda bych touto cestou především poděkovala panu MUDr. Janu Řičánkovi za
jeho nesmírně obětavou péči, kterou mi vždy poskytoval, a zejména za jeho vlídný přístup nejenom ke mně, ale i k mému manželovi v nejtěžších chvílích našeho života“. Dále
pak srovnává poměry v pražském zdravotnictví s těmi zdejšími, které podle ní jednoznačně hovoří pro telčskou polikliniku. Ať již
v oblasti dostupnosti registrace, ochoty lékařů a zdravotního personálu až třeba po čistotu
a překvapivě i vybavení u zmíněné gynekologické ordinace. Na závěr pak píše: „Po několika problémech v poskytované péči v Praze
jsem se opět rozhodla registrovat u pana doktora Řičánka a on mě přijal bez jakýchkoli
podmínek a „sponzorských darů“.
Rádi pochvalu paní Mlynářové uveřejňujeme.
Celý text jejího příspěvku v listárně TL
na www.telc.eu

byla v srpnu otevřena stálá expozice modelů historických dopravních prostředků. Do
poloviny roku 2013 vznikne na nádraží
v Telči zázemí pro umístění historických
kolejových vozidel. Jeho součástí bude také
expozice o historii železnice. V Dačicích
a Slavonicích budou na nádražích postaveny přístřešky s mobiliářem pro turisty.“
Podle Vystrčila se díky projektu také rozšíří program tradičního Parního léta. Nově se
na trati objeví Mikulášská jízda, takže parní vlak uvidíme i v prosinci.
Celý projekt i se souvisejícími projekty
na rakouské straně by měl být dokončen
v polovině roku 2014.

Konzultační den
rady města
Projekt DY-THA rail se již podílel i na kulturním programu loňského Parního léta.
Foto: Archiv Svazek ŽKS

středa 9. 1.
od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

S Vladimírem Švecem o odpadech

Likvidace odpadů není levná záležitost
Jak jsme informovali v minulém čísle TL,
zastupitelé města rozhodli na konci října výraznou většinou (z 18 přítomných 17
pro) o zvýšení poplatku za služby v odpadovém hospodářství, lidově za popelnici,
z 500 Kč na 600 Kč.
Důvody tohoto rozhodnutí vysvětluje Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, do jehož administrativy
patří i nakládání s odpady, takto: „Poplatek
ve výši 500 Kč platí beze změny již sedm
let. Přitom reálné náklady na provoz systému odpadového hospodářství se pohybují v přepočtu na jednoho obyvatele kolem
900 Kč.“ V absolutních číslech to znamená,
že město každoročně vynaloží na „odpady“
zhruba 6 mil. Kč. Na poplatcích od občanů, podnikatelů či příjmů za separaci odpa-

du se ale do rozpočtu vrací pouze cca 63 %
vynaložených nákladů. Rozdíl pak je hrazen z rozpočtu města. „To byl tedy hlavní
důvod, který vedl zastupitele k nepopulárnímu rozhodnutí.“ Vladimír Švec také připomněl, že za zmíněným poplatkem se neskrývá jen každotýdenní vyvezení směsného
odpadu od nemovitostí občanů. „Nadále
občanům města zůstává bezplatná možnost
odložení odpadu ve sběrných dvorech v ulici Za Stínadly a v areálu Služeb Telč v Radkovské ulici, a to včetně tzv. nebezpečných.
I v roce 2013 budou pravidelně jednorázově rozmisťovány kontejnery na různé typy
odpadů na obvyklých místech ve městě.“
Podrobné informace o odpadovém hospodářství najdete ve sběrovém kalendáři pro rok
2013, který je přílohou těchto TL.

Oznámení finančního odboru

Platby za komunální
odpad v roce 2013
Finanční odbor Městského úřadu Telč upozorňuje občany, že složenky na zaplacení
místního poplatku za komunální odpad včetně známek na popelnice budou distribuovány v první polovině ledna 2013. Platby výše
uvedeného poplatku v hotovosti na pokladnách MěÚ Telč budou přijímány z důvodu
účetní závěrky roku 2012 nejdříve od 14. 1.
2013. Výše místního poplatku za komunální odpad se podle obecně závazné vyhlášky
č. 3/2012 zvyšuje na částku 600 Kč. Úplné
znění výše uvedené obecně závazné vyhlášky naleznete na www.telc.eu.
Ing. Lenka Komůrková
vedoucí finančního odboru
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Barevné TL I.

20 LET V UNESCU. 10. prosince si na slavnostním setkání v zámecké Konírně město připomnělo, že je již dvě desetiletí zapsáno na Světovém seznamu kulturního dědictví UNESCO. Mezi těmi, kdo při této příležitosti obdrželi Uznání města, byli Michal Beneš, ved. odd. UNESCO na Ministerstvu kultury ČR, bývalý starosta Václav Jehlička a radní města v době zápisu Ing. Jan Bartošek a MVDr. Josef Horák.

Uznání města k 20. výročí zápisu na
seznam UNESCO obdržel také Ing. Jaroslav Kouba za dlouholeté nezištné vedení
Kruhu přátel hudby.

VELKÝ ZÁJEM O DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 13. prosince zcela zaplnili zájemci
o studium na GOB a SOŠ a jejich rodiče novou aulu školy. Vyslechli zde informaci ředitele Stanislava Máci o škole, kterou si pak mohli také prohlédnout. „17. ledna se zájemci
o studium do školy vrátí. Tentokrát ale již bez rodičů, aby si vyzkoušeli přijímací zkoušky
nanečisto,“ uvedl pro TL S. Máca. Dodal při tom, že s průběhem a účastí Dne otevřených
dveří byl velmi spokojen.

NA SAMETU se jmenuje výstava fotografií z přírody telčského KARLA KŘÍŽKA
v radniční síni.

Foto na této straně: Bohumil Bína, Věra Zadinová a Karel Křížek.
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Ředitelka NPÚ Telč Martina Veselá:

O památky na Vysočině se budeme starat nadále!
Od 1. listopadu má Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči definitivně novou ředitelku PhDr. Martinu Veselou. Nejedná se o nějaké překvapivé
řešení, protože Martina Veselá byla po
odchodu předchozího ředitele Libora Karáska na konci loňského března pověřena vedením tohoto pracoviště. Čtenářům a telčské
veřejnosti je dostatečně známá jak z řady
příspěvků v TL, tak jako oblíbená přednášející v přednáškovém cyklu NPÚ.

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy usedá do křesla ředitelky ve složité
situaci. Národní památkový ústav prochází
zrovna v současné době velkou reorganizací, která se dotkne většiny jeho pracovišť,
telčské nevyjímaje. Nejen o zmíněné reorganizaci, ale i o jejím osobním pohledu na
památkovou péči hovoří otevřeně v rozhovoru, který TL ochotně poskytla.
V Jihlavských listech si čtenáři mohli přečíst, v souvislosti s reorganizací NPÚ, ve výrazné úpravě Váš údajný výrok „O památky na Vysočině už se
starat nebudeme“. Pro neznalé to jistě
byla šokující zpráva.
Máte pravdu. Panu redaktorovi se ve snaze zestručnit podávanou informaci povedlo kouzlo nechtěného. Opak je vlastně

pravdou. O památky na Vysočině se budeme starat nadále a věřím, že s ještě větším
nasazením než dosud.
Co bylo tedy podnětem pro „šokující“
titulek?
Právě ta zmíněná reorganizace NPÚ. V jejím rámci dochází totiž k tomu, že všechna jeho územní odborná pracoviště, která působí v jednotlivých krajích, nebudou
nadále po provozní stránce spravovat zpřístupněné kulturní památky ve vlastnictví
státu na území příslušného kraje.
Můžete být konkrétní?
V našem případě to znamená, že nebudeme nadále zajišťovat provoz a záležitosti s ním související na zámcích v Telči,
Náměšti nad Oslavou, Jaroměřicích nad
Rokytnou, hradě Lipnici a kostele sv. Jana
Nep. ve Žďáru nad Sázavou.
Kdo je bude spravovat?
Nově vzniklá Územní památková správa
(ÚPS). Ta bude mít v rámci celé republiky pouze čtyři pracoviště. Zmíněné památky z Vysočiny přechází od 1. ledna 2013
pod ÚPS České Budějovice. Toto pracoviště bude vedle jihočeských a „našich“
památek také spravovat památky Plzeňského kraje.
Důvod této změny?
Jednoznačně úspory. Dojde ke snížení
počtu řídících pracovníků a duplicitních
agend. Územní odborná pracoviště, jako
je naše, se budou moci navíc daleko více
věnovat vlastní památkové péči, jak jim
ukládá zákon o státní památkové péči.
S nadsázkou, nebudou se starat o vstupenky do památek, cihly na jejich opravy atd.
Trochu si rýpnu. Takže telčský kastelán
a třeba kastelán z Náměště nad Oslavou
budou jezdit do Českých Budějovic místo do Telče.
Věřím, že tam budou jezdit minimálně. I proto, že Územní památková správa
bude mít na pracovištích památkářů v krajích detašovaná pracoviště. U nás to budou

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
osmileté gymnázium ● čtyřleté gymnázium ● ekonomika a podnikání
se zaměřením na veřejnou správu nebo cestovní ruch

Šance pro budoucí studenty:

Přijímací zkouška na nečisto!
Pro žáky 5. a 9. tříd

Čtvrtek 17. l. 2013 (v budově školy Hradecká 235)
od 14:30 cvičné přijímací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd
tel.: 567 584 551 ● e-mail: info@gymnsostelc.cz ● http://www.gymnsostelc.cz

konkrétně dva pracovníci, kteří budou
komunikaci správců památkových objektů
s jejich nadřízenými zajišťovat.
Dotkne se reorganizace nějak návštěvníků památek?
Vůbec ne. Ani ji nezaznamenají.
A Vašich zaměstnanců?
Ano, ale jen některých. Počítáme s tím,
že místo 37 bude mít naše pracoviště 31
zaměstnanců.
Uvedla jste, že si od změny slibujete
také větší prostor pro vaše hlavní poslání - péči o kulturní památky a dozor nad
nimi. Nejen v Telči na náměstí, ale i jinde se právě o ní vedou při pohledu na
některé rekonstrukce zaručené „odborné“ diskuze. Můžete svou představu
nějak konkretizovat?
Na prvním místě vidím „památkářskou“
osvětu, se kterou chceme oslovit jak širokou veřejnost, tak také mladou generaci. Pro žáky a studenty proto připravujeme moderní výukové projekty, ve kterých
nechceme jen mentorovat památkové teze,
ale představíme v nich naše poslání v širších souvislostech. Historických, společenských, kulturních a dalších.
Dávám Vám za pravdu, to je určitě
potřeba. Jedno přání v této oblasti.
Byla bych ráda, kdyby veřejnost pochopila, že naše vyjádření, která vydáváme ke
stavebním zásahům do kulturních památek, musí být, a jsou, jednoznačně „památkářská“. Vyplývá to z našeho postavení
odborné organizace státní památkové péče.
Závazné rozhodnutí k zamýšlené opravě památky ale vydávají orgány památkové péče na obcích s rozšířenou působností.
Je na nich, zda naše vyjádření využijí zcela,
nebo jen zčásti. V tom druhém případě musí
ale uvést důvody, které je k tomu vedly.
To nezní zrovna jednoduše. Můžeme
počítat s tím, že s památkářskou osvětou oslovíte i čtenáře TL?
Ano, velice ráda.
/z/

Nové knihy
Knihovny UCT
Netter: Netterův anatomický atlas člověka;
Atkinson: Psychologie; Havlík: Sociologie
výchovy a školy; Vybíhal: Jihlavsko ve stínu říšské orlice; Vágnerová: Psychologie
pro pomáhající profese
Více informací o Knihovně UCT a katalog
knihovny naleznete na www.muni.cz/uct
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20 let Oblastní charity Jihlava

Farní charita není jen Tříkrálová sbírka
Začátek nového roku, Tříkrálová sbírka. Může představení Farní charity začít
jinak? „Pokud se nestane ve světě nebo
u nás nic mimořádného, je to opravdu naše
největší každoroční sbírková akce,“ říká na
úvod našeho rozhovoru Jaroslav Kadlec,
muž, který stojí v čele Farní charity Telč
od jejího počátku. Je konec listopadu, a tak
má diář na nadcházející měsíc plný termínů a schůzek. Příprava Tříkrálové sbírky je
v plném proudu.
Přesto si našel čas na malé ohlédnutí. „Naše
Farní charita je téměř stará jako Oblastní
charita Jihlava, jíž jsme součástí. Možná
o nějaký měsíc mladší,“ říká s úsměvem.
Potřebu pomoci pocítili lidé okolo něj bezprostředně na počátku 90. let, kdy k nám
začaly pronikat informace o utrpení ve válkou tehdy zmítané bývalé Jugoslávii. „Pak
přišla v roce 1993 organizace ozdravného
pobytu dětí z černobylské oblasti. Sbírka

riál, povlečení a podle potřeby i nábytek
a zařízení pro domácnost. Jaroslav Kadlec
chválí zdejší dárce: „Jen na počátku si nás
někteří pletli se Sběrnými surovinami. Teď
jsou darované věci ve velké většině ve stavu, kdy mohou dále posloužit potřebným.“
Darované věci putují z Telče do střediska
Diakonie v Broumově, kde se dále třídí,
případně čistí a odesílají se humanitárním
organizacím pro potřebné nejen v Česku,
ale prakticky na celém světě. V dohledné
době část darovaných věcí bude procházet
podobným střediskem v Jihlavě, které provozuje Oblastní charita. Jaroslav Kadlec si
od tohoto kroku slibuje větší pružnost cesty darů k potřebným.
Překvapilo mě, že darovaná věc, především ošacení, nemusí skončit daleko od
Telče. Pokud se mezi dary objeví lůžkoviny, najdou uplatnění ve zdejším Domově pro seniory. Podobně je to se zdravot-

ková, Alena Kadlecová, Marie Truhlářová
a donedávna i Slávka Roubínková si poděkování určitě zaslouží.
V rozhovoru se vracíme k blížící se
Tříkrálové sbírce 2013. V době, kdy vyjdou TL, bude na Telčsku v plném proudu. „Ve velké většině obcí Mikroregionu
Telčsko se její organizace ujali paní a páni
starostové. Toho si velmi vážím. Je to také
záruka jejího dobrého výsledku. V Telči
vyjdou do ulic 5. a 6. ledna na dvě desítky skupin koledníků. O jejich sestavení se
postarají děti z farnosti, pomohou školy,
ale také dobrovolníci z Klubu ZASTÁVKa, členové místního Salesiánského hnutí
mládeže. Členem skupinky nebo doprovodem musí být osoba starší patnácti let, která je vybavena průkazem Charity. Pokladnička je opatřena pečetí Městského úřadu
Telč a Oblastní charity Jihlava,“ vypočítal Jaroslav Kadlec a dodal, „letos je 65%
výnosu sbírky určeno na charitní projekty
v místech, kde byly peníze vybrány, 15%
na projekty diecézních charit a 10% na
humanitární pomoc v zahraničí.“
Na závěr rozhovoru jsem se nemohl nezeptat, kdy bude nejbližší sbírka materiální pomoci v novém roce. „Počítáme s ní
v polovině března,“ je lakonická odpověď
Jaroslava Kadlece. Muže, bez kterého si
fungování a práci Farní charity nedovedeme ani představit.
/z/

Připomínáme si
40 roků
Jaroslav Kadlec připravuje Tříkrálovou sbírku.
ošacení a další materiální pomoci v roce
1997 byla první, kterou jsme v Telči uspořádali s Jendou Bartoškem ml. Potom
následovaly jednorázové sbírky při živelných pohromách, jako byly u nás povodně či tsunami v Indonésii v roce 2004,“
vzpomíná J. Kadlec. To již ale byla zdejší Charita řadu let organizátorem pravidelných materiálních sbírek, které pořádá
dodnes. „Konají se třikrát ročně. Myslím,
že se staly pevným bodem v kalendářích
domácností nejen v Telči, ale v širokém
regionu. Za 15 let takto Charita sebrala na
300 tun materiálu,“ hodnotí zájem veřejnosti o tuto aktivitu. Co se sbírá? Především šatstvo, ale také zdravotnický matestr. 10

Foto: Archiv OChJ

nickým materiálem, především s obvazy
z odevzdaných autolékárniček. Farní charita také úzce spolupracuje se sociálním
odborem telčské radnice. Proto na základě požadavků jeho pracovnic najde mnohá darovaná věc uplatnění u potřebných
i ve správním obvodu Telče. Přání Jaroslava Kadlece? Byl by rád, kdyby Farní
charita našla pro své aktivity trvalé místo. Časté měnění sběrových míst není pro
zajišťování sbírek dobré. Podobně je to
s nezbytným prostorem pro dočasné skladování darovaných věcí. Co ho těší? Vedle
ochoty a vstřícnosti dárců obětavost malého kolektivu žen, které sbírky zajišťují.
Paní Ludmila Bartošková, Jaroslava Jirás-

27. ledna 1973 zemřel prof. František
Navara (*2.1.1901 Dačice). Po maturitě na reálce v Telči vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1935 až 1952 působil jako
prof. matematiky a geometrie na GOB
v Telči (1948 až 1952 jako ředitel). Jeho
dalšími působišti byly střední a vysoké
školy v Jihlavě. O jeho stycích s A. Einsteinem více TL 12/2012.

130 roků
25. ledna 1883 se v Mrákotíně narodil Jan
Marek (+20.11.1950 Telč). Absolvent
reálky v Telči působil jako učitel a později
ředitel Měšťanské školy v Telči. Za protektorátu organizoval pomoc perzekvovaným
rodinám a účastníkům odboje. Kritické
postoje k vývoji po roce 1945, a hlavně
po Únoru 1948, ho stály postavení učitele
a vyloučení z veřejného života.

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 1/2013

List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Žatec

Žatec. Ale který?
Jaká je letos úroda chmele? Tahle otázka starostu Žatce Petra Mácu
nepřekvapí. I v době internetu a poštovních směrovacích čísel je zvyklý, že k němu zabloudí dotaz či poštovní zásilka patřící jeho kolegovi v českém Žatci. „Víme o sobě. Na nás se asi v Čechách neptají, ale pošta, která patří nám, tam také někdy skončí. Jeden tamní
zastupitel byl u nás dokonce na kole a naše zastupitelstvo pozvali
na oslavy milénia, které slavili v roce 2004,“ říká Petr Máca Hlavně v létě se v „našem“ Žatci zastavují turisté z toho většího. Ten
patří k nejstarším městům v Česku a jeho celosvětovou slávu má
na svědomí chmel. U značky s názvem obce pak vznikají kuriózní pamětní fotografie z návštěvy stejnojmenného sídla. Existenci
dvou Žatců spolehlivě vyřešili geodeti. Ten vysočinský, resp. jeho
katastrální území, je pro ně Žatec na Moravě. A tady právě jsme.

Žatec

První zmínka
o obci
1371

Nadmořská
výška
534

rou neznal pan starosta odpověď, byla na původ názvu týmu, jehož barvy teď sám hájí. Nemůžeme se divit. V době, kdy se Žárovička objevila na hokejové scéně, byl žákem základní školy. Na ledě je ale starosta
Máca podřízen místostarostovi Jiřímu Novotnému. „Jirka je kapitánem
Žárovičky a duší celého týmu téměř od jeho počátku,“ vysvětluje prohozené kompetence starosta. K Žatci také patří vyhlášený nohejbalový

Počet
obyvatel
124

Ale i náš Žatec se může pochlubit dlouhou historií. Jakub ze Žatce (určitě našeho) se objevuje v Zemských deskách již v roce 1371.
Badatelé znají také Dobeše ze Žatce, který v roce 1390 vedl obchodní jednání s Kunešem z Radkova... Od roku 1579 se ale historie Žatce trvale spojila s Telčí. Zachariáš z Hradce nechal tehdy vykoupit
zdejší statky a založil zde panský dvůr s velkým ovčínem. Dodnes
se zachoval dokument, ve kterém Zachariášovi úředníci podrobně
popisují, jak tato složitá transakce probíhala, kdo a o jaké pozemky
přišel a jak mu byly nahrazeny. Dvůr Františky, pojmenování, které dostal po přestavbě v polovině 19. století po hraběnce Podstatské,
rozené Paarové, se moc nevžilo. Statek v Žatci, a hlavně zatáčku,
která okolo něj vede, zná ale v Telči každý.

turnaj v tamním sportovním areálu, který má za sebou již 25 ročníků.
Je jen zdáním, že žatecký starosta nemá žádné starosti, když jsme zatím
hovořili pouze o historii, stavbách a o sportu. Tou největší, kterou sotva
může ovlivnit, je potřeba odbahnění největšího rybníka v obci, Hamru.
Patří Moravskému rybářskému svazu a stále chybí to podstatné. Peníze. Přitom je rybník veden jako zádržná nádrž pro případné rozvodnění Dyje, která jím protéká. Zato obecní rybníky Podhajský, Suchý
a Ovčírna jsou ve vzorném stavu, jsou odbahněné a mají vykamenované břehy. Stejně jako o vodovod i o ně se obec stará sama. Petr

Zastupitelstvo obce: Petr Máca, Jiří Novotný, Petr Havránek, Jana
Jakoubková, Zdeněk Knos, František Máca, David Šindelář
V rozhovoru se starostou Petrem Mácou se vracíme do současnosti. U pravidelných otázek „vodovod, kanalizace, plynofikace“ se jeho
odpověď na chvíli ještě vrací do historie, byť ne zcela dávné. Obecní
vodovod má Žatec od roku 1933! „I po rekonstrukci, kterou jsme před
několika lety provedli, zůstaly některé jeho části původní. Tak kvalitně
byl postaven,“ hodnotí dílo předků starosta. Žatec je také od devadesátých let plynofikován. Za největší investiční akci poslední doby pak
Petr Máca označil kompletní opravu silnice vedoucí celou obcí. Přišla na 5 mil. Kč a bez dotace by se do ní žatečtí
nemohli pustit. Obec také postupně modernizuje
kulturní dům. I tady pomohly dotace z Programu
obnovy venkova a od MAS Mikroregionu Telčsko a i v tomto případě chválí starosta své předchůdce. „Velikostí zcela odpovídá našim potřebám. Vejde se sem obecní úřad, konají se zde
oslavy a kulturní akce, ale také slouží jako herna
stolního tenisu.“ A jsme u veřejného života. Když
o něm starosta hovoří, nevypadá to, že by byl představitelem malé vesnice. „Teď připravujeme rozsvícení vánočního stromu, nedávno jsme
organizovali společný výlov obecních rybníků s pohoštěním pro občany. Je před námi hokejová sezóna...“ Hokej je v Žatci doma od doby, kdy
je na zimním stadionu v Telči pořádán turnaj neregistrovaných týmů.
Žárovička Žatec zatím nevynechala žádný ročník! Jediná otázka, na kte-

Foto: Archiv OÚ Žatec

Máca vede Žatec již třetí volební období. V tom prvním jako zastupitel, další pak již jako starosta. Zásluhy o rozvoj a pohodu v obci vidí
v práci celého zastupitelstva a v pomoci občanů. O sobě hovoří minimálně. Když se ale na setkání rodáků před časem představil 80 přítomným, že je Petr Máca ze sedmnáctky za mostem, určitě většině proběhlo hlavou, že jejich Žatec je ve správných rukách.
/z/
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Stavební úpravy KD v Žatci
K rekonstrukci kulturního domu v Žatci
přispěla i Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko. Obec podala žádost do 1.
výzvy v roce 2011, se kterou uspěla.
Místní kulturní dům byl vybudován v roce
1977 přestavbou ze staré obytné budovy.
Původním záměrem obce bylo využívat část
budovy jako sál, zbývající část jako kuchyň
a restauraci. Využití se však často měnilo dle
aktuálních potřeb. Část prostoru pro restauraci byla příčkou oddělena jako kancelář
obecního úřadu, zbývající byla využívána jako klubovna pro sportovce. (nohejbal,
hokej, rybáři, šachy). Klubovna svou velikostí však nepostačovala a navíc zde chybělo přírodní osvětlení. Proto obec nechala

zpracovat projekt na vybudování podkroví,
kam se přesune kancelář OÚ. V roce 2011
proběhly přípravné venkovní práce (zpevnění venkovní plochy s přípravou pro schodiště). V rámci projektu bylo vybudováno
venkovní schodiště do půdního prostoru
včetně osazení vchodových dveří. Stávající
vnitřní schodiště a nevyhovující příčky byly
vybourány. Celé přízemí tak bylo uvolněno
pro volnočasové aktivity.
Realizace projektu byla dokončena v listopadu loňského roku. Celkové výdaje se
vyšplhaly na více než 530 000 Kč, z čehož
je dotace 360 000 Kč.
Ing. Petra Karásková
manager MAS Telčsko

Mikroregionální střípky
Plesová sezóna
Sedlejov
12. 1. 2013 Ples SDH Sedlejov. K tanci
a poslechu hraje hudební skupina Onkels.
Připravena bohatá tombola. Každý los
vyhrává.

Urbanov
18. 1. 2013 již 20. ročník Hasičského plesu v Urbanově. K tanci a poslechu hraje
Studenská kapela. Připravena bohatá tombola.

Mrákotín
18. 1. 2013 Myslivecký ples. Hraje skupina Kalíšci. Začátek ve 20.00 hod.

Telč
25. 1. 2013 Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko. K tanci a poslechu hraje
Marathon live band.

Krahulčí
25. 1. 2013 Myslivecký ples. K tanci
a poslechu hraje hudební skupina Kalíšci. Připravena bude bohatá tombola a myslivecká kuchyně. Začátek ve 20:00 hod.
Pořádá Myslivecké sdružení Telč. Předprodej vstupenek v Květince Na Hrázi Telč.

Sedlejov
26. 1. 2013 Ples Mysliveckého sdružení
Sedlejov. K tanci a poslechu hraje hudební
skupina DIXIE Slavonice. Bohatá tombola
plná zvěřiny. O půlnoci losování divočáka. Začátek ve 20:00. Předprodej vstupenek od 12. 1. 2013 u paní Bočkové na tel.
775 915 367.
Foto: Archiv OÚ Žatec

Bude se rozdělovat cca 3,9 mil Kč!

„Velká“ výzva MAS
13. prosince byla vyhlášena „velká“ výzva Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko na
rok 2013. Žádosti o finanční dotaci lze podávat na projekty z následujících opatření:
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům ● Podpora cestovního ruchu
● Obnova a rozvoj vesnic ● Občanské vybavení a služby ● Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví ● Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Příjem žádostí bude probíhat od 7. 1. do 16. 1. 2013. Více informací na www.telcsko.
cz/mas nebo na tel. 567 223 235.
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Mysletice
1. 2. 2013 Myslivecký ples v Mysleticích.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
Kalíšci. Zajištěna bohatá tombola.

Zápis
do 1. ročníků ZŠ
ve všech školách
ve správním obvodu Telče

18. a 19. ledna
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Telčské
židovské hřbitovy
Pro Telčské listy napsala

Iva Steinová
Praha, listopad 2012

I.

Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov pro Židy z Telče a okolí leží za obcí Myslůvkou ve směru na Kostelní Vydří na katastru Velkého Pěčína, vesnice, která byla od 15. století v majetku městského špitálu v Telči. Na hřbitov dohlíží Matana, a.s., společnost pro správu
nemovitostí Židovské obce v Praze. Matana uvedla hřbitov po
desetiletích, kdy zarůstal vegetací a hrozil jeho zánik, do důstojného stavu, takže v současnosti představuje malebné a často navštěvované místo na trase turistické značky.
Existence hřbitova je potvrzena nejpozději k roku 1551, kdy je zmi-

Mapka starého telčského hřbitova s vyznačením náhrobků, kresba
Jaroslav Klenovský.
ňována lokalita „Židovec“. Počátky židovského osídlení se tedy shodují s příchodem majitele panství Zachariáše z Hradce do Telče. Na
hřbitově je dochováno 153 náhrobků od počátku 17. století do roku
1878. Jazykem většiny náhrobků je hebrejština, od 20. let 19. století
se objevují texty v němčině. Přibližně pětina dochovaných náhrobků
pochází ze 17. století, do roku 1650 je jich dochováno třináct. Nejstarší náhrobní kameny se nacházejí v jihovýchodní části hřbitova,
kam lze lokalizovat původní hřbitov menších rozměrů, později rozšiřovaný severně a západně.
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Písemné zprávy o židovských obyvatelích Telče pocházejí přibližně ze stejné doby jako zmínky o zdejším hřbitově. Jedním z prvních Židů byl Fejtl, který roku 1565 koupil v Telči dům. Fejtlův
náhrobek se na hřbitově
nedochoval. V pramenech je
okrajově zmíněn i Žid Jokl,
jehož náhrobek z roku 1606
na hřbitově najdeme na
mapě pod číslem 135 (Azriel, řečený Jokl Teltsch).
Vedle stojící kámen z roku
1612 náleží Dverl, dceři Pinchase Jerušalmi (náhrobek
č. 136). Rodina Jerušalmi
pocházela z Prahy, je doložena na náhrobcích pražského
starého židovského hřbitova.
Lze předpokládat, že jméno
Jerušalmi získala rodina díky
návštěvě Jeruzaléma někteNáhrobek Jaakova, syna Azriele,
rým svým členem, možná řečeného Jokl Teltsch, 1606.
přímo Pinchasem.
Náhrobek Jitl, dcery Simchy, ženy Judy z Polné, (náhrobek
č. 37) z roku 1620 je ve spodní části zdoben vyrytým znamením
magen David – Davidovy hvězdy. Na ženských náhrobcích se tento motiv vyskytuje jen zřídka a je zřejmě nejstarším doloženým
znamením tohoto typu na náhrobku ženy na našem území.
V písemných pramenech je
doloženo, že v roce 1618 žily
v Telči tři židovské rodiny
v jednom židovském domě.
Mezi ně patřil Žid Šimrle, zesnulý krátce po požáru svého domu a pohřbený
1655 společně se svojí ženou
(náhrobek č. 29).
V roce 1624 přišla do Telče
čtvrtá rodina z Prahy. V jejím čele stál Ezechiel Hezky,
který koupil dům „v ulici za
panskou kuchyní“, dnešní čp.
109. Rodinné jméno Hezky
vzniklo zkrácením hebrejskéNáhrobek Jitl, dcery Simchy, ženy
ho osobního jména Jechez- Judy z Polné, 1620.
kel, původní hebrejské verze
jména Ezechiel. Na hřbitově nacházíme příbuzné Jechezkela Hezkého. Pod výtvarně zajímavým náhrobkem ve tvaru oslího hřbetu
s reliéfem vinného hroznu je pohřbena Jechezkelova první manželka Rivka (1631, náhrobek č. 18). Pocházela z pražské rodiny Pfreim a do Telče přišla zřejmě s Jechezkelem v roce 1624. Po smrti své
ženy Rivky se Jechezkel oženil v Telči znovu, jeho nevěstou se stala příslušnice telčské židovské rodiny Malka, dcera Fajviše (1648,
náhrobek č. 10). V blízkosti stojí náhrobek Mešulama Fajviše Sachse (č. 13) z roku 1638, kterého lze hypoteticky označit na Malčina
otce. Náhrobní nápis o něm mluví jako o cadikovi, spravedlivém,
který ve svém životě konal vše „pro jméno Nebes“.
Roku 1650 vydal Vilém hrabě Slavata nařízení o omezení počtu
židovských rodin v Telči. Rozhodující pro stanovení počtu byl rok
1618, kdy zde byly zaznamenány tři rodiny. Ze tří rodin, které ve
městě žily po roce 1651, pocházely dvě z rodiny Hezkých. Členové
rodiny Hezkých tvořili v 2. polovině 17. století převážnou část malé
židovské komunity v Telči, koncem 17. století rozrostlé do celkového počtu 11 rodin.
Pokračování příště

Barevné TL II.

BUDOU SE KOSTELECKÉ UZENINY PRODÁVAT V AFRICE? Třeba ano. Učitelům
z Nigérie jejich výrobky, které jim nabídly Kateřina Vronková (vlevo) a Petra Závodská ze
SOŠ Telč na veletrhu studentských obchodních firem, chutnaly.

KOMU VADIL? I když stromek v ulici
Na Parkaně se pravděpodobně neujal, neopravňovalo to vandala k jeho zlomení.

MIKULÁŠ A JEHO DOPROVOD.
30. listopadu měl Mikuláš na náměstí impozantní doprovod. Koledy si s ním
zazpívali i malí andělé vlevo.
VŠICHNI NAŠI PREZIDENTI. Ať již
dopadne nadcházející volba prezidenta
republiky jakkoliv, v případě Tomia Okamury je to jasné. Byl v Telči! Do televizní
13. komnaty vybral i tento rodinný snímek,
na kterém je uprostřed v modré bundě.
Foto na této straně: M. Krejčířová, S. Bartoň, Archiv T. Okamura, Ilona Jeníčková

str. 15

Obec Kostelní Myslová

vyhlašuje v souladu se zákonem číslo 367/90 Sb.,
o obcích, v platném znění,

záměr obce prodat parcely určené pro obytnou zástavbu
v lokalitě za „Za farou“ v k. ú. Kostelní Myslová
Jedná se o následující pozemky:
p. č. 658/3 o výměře 1 193 m2
p. č. 658/4 o výměře 1 168 m2
p. č. 658/6 o výměře 1 224 m2
p. č. 658/7 o výměře 1 232 m2
p. č. 658/8 o výměře 1 171 m2
p. č. 658/9 o výměře 1 165 m2
p. č. 658/11 o výměře 1 221 m2

Cena pozemku: 160 Kč/m2

Zájemci mohou získat bližší informace na obecním úřadě
nebo na mob: 724 183 116

Zubní pohotovost o víkendech a svátcích - leden 2013
5. ledna
Dačice, MUDr. Marie Matoušková,
384 358 291, Nemocnice Dačice
(dtto i 6. ledna)
Brtnice, MUDr. Libuše Suchánková,
567 216 139, nám. Svobody 77

Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hodin, H.
Cerekev 9 - 12, ostatní 8 - 12 hodin. V případě potřeby doporučujeme prověřit na
uvedených tlf. číslech. Služby v obvodu
Nemocnice Jihlava lze také ověřit na Infocentru Nemocnice Jihlava na 567 157 221.

6. ledna
Polná, MUDr. Petr Šimek,
567 212 218, Varhánkova 227

Změna služeb není vyloučena. Aktuálně na
www.telc.eu, www.nemji.cz, www.nemdac.
cz, pro H. Cerekev www.hospital-pe.cz

12. ledna
Dačice, MUDr. Hana Musilová,
384 420 638, Na Příkopech 75
(dtto i 13. ledna)
Stonařov, MUDr. Libuše Šlechtická,
567 319 182, Stonařov 70
13. ledna
Jihlava, MUDr. Milan Šulc,
567 574 570, Vrchlického 2497/57
19. ledna
Dačice, MUDr. Milena Skokanová,
384 456 215, TRW - DAS
(dtto i 20. ledna)
Jihlava, MUDr. Anselma Švandová,
567 210 937, Zrzavého 4259/12
Horní Cerekev, MUDr. L.Fridrichová,
565 396 219, Březinova 398
20. ledna
Jihlava, MUDr. Robert Uxa,
567 300 627, Husova 26
26. ledna
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová,
384 406 301, Centropen
(dtto i 27. ledna)
Jihlava, MUDr. Libuše Valenová,
567 157 283, Vrchlického 2497/57
27. ledna
Jihlava, MUDr. Tomáš Vaněk,
567 210 991, Slavíčkova 2
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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.
• Autoškola EKOL – Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik
na osobní automobil, všechny skupiny motocyklů a osobní automobil s přívěsem. Info na
tel. 607 185 517.
Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

LITOMYŠL

Inspirace z České inspirace

do 13. 1. - To nejlepší z českého komiksu
1. poloviny 20. století
Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů, Út-Ne: 10:00-12:00 a 13:00-17:00.
Na výstavě budou prezentovány originální předlohy komiksových příběhů zapůjčené z Památníku národního písemnictví
v Praze a pozůstalostí Josefa Lady, Ondřeje Sekory a dalších autorů.

POLIČKA

HRADEC KRÁLOVÉ

31. 1. – 26. 5. – Muzeum stoleté – přijďte
před sto lety
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

6. 1. od 19:00 hod. - Cigánski diabli
a Jaroslav Svěcený – Novoroční koncert
Tylův dům v Poličce

TELČ

CHEB

22. 1. od 19:00 hod. - divadelní představení „SLEČNA ABIGAIL“
Kulturní dům Střelnice
V režii Lucie Poláčkové hrají Jitka Asterová a Lukáš Pavlásek

23. 1. od 19:00 hod. - Hudba královen,
koncert tria Musica dolce vita
Lannerův dům
Interpretace skladeb pro flétnu a harfu
všech stylových období v podání sólové flétnistky Žofie Vokálkové a harfenistky Zbyňky Šolcové ve spojení s písněmi
a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové.

KUTNÁ HORA

TŘEBOŇ

27. 1. - Maškarní ples pro děti
Pořádá Kulturní centrum Svoboda

JINDŘICHŮV HRADEC

25. 11. 2012 - 31. 3. 2013 - Ivan Sobotka:
Výstava, monografie
Galerie Středočeského kraje - GASK
Monografie zabírá bezmála celé dílo Ivana
Sobotky.

19. 1. od 19:30 hod. - Ples pětilisté růže,
Kulturní centrum Roháč
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Pozvánka na koncert KPH

Hudba královen
Ve středu 23. ledna vystoupí v Telči soubor MUSICA DOLCE VITA s programem „Hudba královen“.
Soubor působí na české hudební scéně od
roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti. Trio
vystupovalo v posledních letech na řadě mezinárodních i tuzemských festivalů.
Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu
všech stylových období. V podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové,
skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové a ve
spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tematických koncertů (tříkrálový, velikonoční, mariánský, adventní,
vánoční atd.).
V programu uslyšíte hudbu žen, skladatelek od nejranějších hudebních období,
skladby královen a šlechtičen, skladby členek známých hudebních rodů, francouzských impresionistek i soudobých českých
skladatelek.
Koncert se koná v sále Národního
památkového ústavu v Telči, Hradecká
ulice v 19.00 hod. lz

Od 1. ledna 2013

Rozšíření a změna půjčovních hodin Městské knihovny
Pondělí 8.30 – 12.00,
Středa 8.30 – 12.00,

13.00 – 17.00
Čtvrtek
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
Pátek 8.30 – 12.00,
13.00 – 16.00
Úterý zavřeno
Od 1. ledna má knihovna nové telefonní číslo 567 112 449.
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Vzpomínáme na 20. století

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Konec světa?
Věřte - nevěřte

TELČ - MĚSTO STAROBYLÉ KRÁSY A DOBRÉHO VKUSU si nechal na konci třicátých let napsat pan Jindřich Mareček na praktickou tašku na zboží (a samozřejmě ekologickou, i když v té době toto slovo naši předci neznali), které ve svém módním závodě
prodával. První polovina sloganu je určitě platná i 75 let poté, co ho pan Mareček použil.
S tou druhou jsme při pohledu do podloubí ale hodně na štíru...

Počasí v listopadu
Po celý listopad převažovala velká oblačnost, často až po několik dnů vydrželo úplně zataženo. Sluníčko se ukázalo jenom zřídka. Na tuto pokročilou roční dobu však bylo
poměrně teplo. Maximální denní teploty se
pohybovaly v rozmezí 4 až 11°C. Nižší byly
při zatažené obloze, vyšší za sluníčka. Minimální teploty byly převážně nad nulou, slabě
pod nulu klesaly jenom výjimečně. Podobné
to bylo i s přízemními teplotami, které pouze
ojediněle poklesly několik stupňů pod nulu.

Srážky byly spíše jen slabé občasné a převážně v tekuté formě jako mrholení, déšť
nebo dešťové přeháňky. Až poslední dva dny
v měsíci se začalo ochlazovat. Objevil se
déšť se sněhem a sníh, který se však na relativně teplé zemi ještě neudržel a tál. Měsíc
hodnotíme teplotně jako silně nadprůměrný,
srážkově mírně podprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

S prosincem přišla zima

Tento příspěvek beru velmi vážně, protože ho
píšu v prosinci, a jak všichni víme, kdoví, co
bude v lednu. S koncem světa si není radno
zahrávat.
Většinou na předpovědi a věštění nevěřím,
ale občas se něco vyplní. Jako například, že
v zimě bude chumelit, mrznout a pak přijde obleva. V létě že bude jasno, polojasno
a občas přeháňky. Pravdivost takových odhadů mne neděsí, a pokud se ta paní, co nám
ukazuje, kam fouká vítr a odkud přijdou mraky, občas trefí, dokonce jí fandím a gratuluji. Když někdo jiný říká, že bude dražší voda
a elektrická energie, plyn a potraviny, tady
se vyplatí věřit, protože je zajímavé, že tyto
předpovědi vždycky vyjdou. Asi na to mají
lepší karty. Když jsem byla malá a rozbila si
koleno, říkala maminka, že než se vdám, tak
se mi to zahojí. A měla pravdu, ani se nemusela dívat do skleněné koule.
V apokalypsu se mi nechce věřit, to více
věřím, že Mayům došlo místo v kalendáři
anebo se jim už nechtělo pokračovat v psaní, proto bylo poslední uvedené datum 21. 12.
2012, a my hned, že konec světa. Kolikrát mi
přestala psát propiska a můžu vám říct, že se
fakt nic nestalo, maximálně pětka z nedokončené písemky. Proto bych vám chtěla popřát
do nového roku 2013 všechno nejlepší, pevné
zdraví, klid a pohodu. A pokud tento článek
nyní čtete, tak doporučuji věřit raději předpovědi počasí a na prvním místě sami sobě.
Ostatní předpovědi berte s rezervou a nadhledem. Mám takové tušení, že vyhrajete ve
Sportce. Ale víte, jak to s tím věštěním je, tak
si zatím nové auto raději neplánujte.
Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 17. 11. do 17. 12. 2012

Listopad v číslech
Průměrná teplota:
Průměrný tlak:
Srážky:
Maximální teplota:
Minimální teplota:
Kdy nejvíce zafoukalo:

4,6 °C
1016,4 hPa
8,0 mm
10,8 °C, 3. 11.
ve 13,14 hod.
-1,3 °C, 30. 11.
v 23,34 hod.
25,9 km/h, 7. 11.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Doma u polárního kruhu i v tropech.
A hlavně v Telči
Nejčtenějším a určitě nejdiskutovanějším příspěvkem prosincových TL byl příběh o pozoruhodném nápadu a kontaktech Františka
Navary s Albertem Einsteinem. Příspěvek
nemohl vzniknout bez vstřícných konzultací
s Erikem Navarou, synem Františka Navary. I jeho životní příběh, který začal epizodou amerického pobytu s otcem v roce 1938,
jež je v prosincovém příspěvku zmíněna, je
pozoruhodný. Pro TL jej bez patosu a velmi skromně převyprávěl: „Na pobyt v USA
v roce 1938 mám jen mlhavé vzpomínky.
Vždyť mi bylo sedm roků. V té době mě otec
do svých záměrů určitě nezasvěcoval. Ale na
pana Vydru, otcova přítele a spolužáka z telčské reálky, který otci v Americe hodně pomáhal, si pamatuji dobře.“ Dalších deset roků pak
prožil Erik Navara doma v Telči. Po národní
škole jej čekalo gymnázium, kde v roce 1949
maturoval. Následovala Vysoká škola báňská
v Ostravě. V roce 1953 čekalo na novopečeného hutního inženýra pracoviště v Kovohutích Mokraď. Tady začala „slovenská“ etapa
životní dráhy Erika Navary. „Kovohutě byly
zcela novým průmyslovým podnikem, který se zabýval vývojem a praktickým využitím práškové metalurgie a spékaných kovů.
Byl to vlastně nový strojírenský obor, který za svůj vznik a rozmach vděčí nedostatku barevných kovů ve zbrojním průmyslu za
II. světové války. Dnes již není tajemstvím,
že v tehdejším Československu ho zaváděli
němečtí specialisté, kteří zde po válce zůstali,“ popisuje svůj vstup do praxe Erik Navara.
O strategickém významu nového oboru svědčí i to, že v roce 1956 pro něj zřídila Slovenská akademie věd samostatný Ústav materiálového výzkumu, který umístila do Košic.
Ty se pak staly E. Navarovi na dvanáct roků
domovem. V roce 1968 získal, jako již uznávaný odborník, stáž na Technické univerzitě v Göteborgu. Zde se začala psát švédská

etapa jeho života. „Díky mírnějšímu přístupu
slovenských orgánů se mi dařilo prodlužovat
pobyt na göteborské univerzitě až do roku
1971. To jsem zde měl již určité postavení,
ve švédštině a angličtině jsem obhájil doktorát technických věd v oboru fyzikální metalurgie. Podařilo se mi získat vystěhovalecký pas a stal jsem se Švédem. To už jsem ale
působil na nově založené Technické univerzitě v Luleå na severu Švédska,“ ohlíží se za
švédskou etapou prof. Navara. Sám přiznává, že k ní výrazně pomohl již zmíněný „slo-

venský“ přístup k odchodu z republiky po
roce 1968, který byl tolerantnější než v české části federalizovaného Československa.
V Luleå se Navarům velmi líbilo. Dokonce
si zde postavili rodinný dům, na který dostali přednostně pozemek od města, které tím
projevovalo svůj zájem na udržení odborníků univerzity ve městě. Ale přišel rok 1977
a vše bylo jinak. Začala africká etapa života
Erika Navary: „Švédská vládní agentura pro
rozvoj a spolupráci SIDA vypsala grant na
podporu technického vzdělávání v Zambii.
Konkrétně na univerzitě v Lusace. Přihlásil

V UCT přednášeli Američané

To byste si měli přečíst

Od 2. do 7. prosince se v Univerzitním centru
Telč uskutečnil prestižní seminář amerického
práva. Pro české a slovenské právníky přednášeli profesoři z The John Marshall Law
School v Chicagu. Semináře se zúčastnilo 20
právníků z obou republik. „V uplynulém roce
se v Univerzitním centru uskutečnilo celkem
57 vzdělávacích akcí, které do jeho prostor
přivedly téměř 1 800 posluchačů. Seminář
amerického práva byl v této řadě dvou a vícedenních akcí poslední,“ uvedl pro TL ředitel
centra ing. Josef Plucar.

● Čtyřstránkovou reportáž Kataríny Gajdošíkové ve slovenském týdeníku Plus magazín Prísne strážená Angelika, která je nejen
o natáčení nové filmové série v Telči, ale
také skvělou propagací města. Reportáž,
kterou doprovází 12(!) snímků, najdete na
http://www.pluska.sk/
● Reportáž Tomáše Rezka Neobyčejnou
lokálkou nejen za betlémy ve 12. čísle magazínu Českých drah ČD PRO VÁS. Zavede vás nejen do Třeště na betlémy, ale také
pozve do Telče, Dačic a Slavonic. Reportáž

Erik Navara ještě jako ředitel Ústavu metalurgie a strojírenství v Harare (Zimbabwe).

jsem se a uspěl. V Zambii jsem pak přednášel na univerzitě až do roku 1980.“ Africká
etapa se nakonec Navarovým protáhla o dalších 14 roků. I když se na několik roků vrátili do Švédska, brzy směřovali do jižní Afriky
znovu. Novým působištěm se jim stalo hlavní město Zimbabwe, Harare. Profesor Navara zde zprvu přednášel na strojnické fakultě
tamní univerzity, později byl ředitelem Ústavu metalurgie a strojírenství. Právě v Harare
se na počátku 90. let setkal s dalším „skoro“
Telčákem, RNDr. Josefem Havlasem (dnes
velvyslanec ČR v Iránu, pozn. red.), který sem přijel vyučovat matematiku. Tehdy
také oba společně pozdravili Telčské listy, ve
kterých pak vyšel článek Pozdrav z Harare. Od té doby je profesor Navara pozorným
čtenářem našeho měsíčníku. Africkou etapu
života Navarových ukončila politická nestabilita a hospodářská recese v Zimbabwe. Od
roku 2007 žijí Navarovi opět v Česku. „Stále mám ale kontakt se svými studenty, které mám roztroušené prakticky po celém světě. Od severního pólu přes řadu států v jižní
Africe až po Austrálii, kde zakotvili někteří vzdělaní Zimbabwané po chaosu, který
v jejich zemi zavládl,“ říká na závěr rozhovoru Erik Navara. U muže neporušíme pravidla
etiky, když prozradíme jeho věk. I přesto, že
vloni oslavil 80. narozeniny, má diář a mailovou schránku pořád plné nejen pozdravů, ale
i odborných dotazů z celého světa. Pravidelně se zúčastňuje odborných seminářů a konferencí. Telč ale považuje stále za svůj hlavní
domov. Také proto mezi termíny metalurgických konferencí v USA, na Slovensku
a třeba v konferenčním středisku afrických
Victoria Falls má výrazně zapsáno i setkání
maturantů telčského gymnázia. „I když jsem
byl daleko v Africe, vždy jsem se snažil, abych se setkání se spolužáky zúčastnil a podíval
se tak do Telče.“
/z/

vyniká velkou přesností podaných informací, za což jí TL dávají jedničku s hvězdičkou. Více na http://www.cd.cz/
Přednáškový cyklu NPÚ Telč

Archeologický výzkum kostela
sv. Víta v Zahrádce
Přednáší Mgr. Pavel Macků

23. ledna v 18 hodin
Univerzitní centrum Telč
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Sport
Hokej

Představujeme kroužky DDM

Divadelní kroužek

Krajská soutěž mužů Vysočiny
2012 - 2013
Rozpis zápasů mužstev SK Telč na domácím hřišti:
10. kolo 5. 1.
SK Telč muži - HC Slavoj Žirovnice
11. kolo 12. 1.
SK Telč muži - HC Spartak Pelhřimov
12. kolo 19. 1.
SK Telč muži - HHK Velké Meziříčí B
13. kolo 26. 1.
SK Telč junioři - HC Slavoj Žirovnice
14. kolo 2. 2.
SK Telč muži - SK Telč junioři
Tabulka krajské soutěže mužů k 10. prosinci
1. Žirovnice
8
42:24 18
2. Pelhřimov B 8
37:28 17
3. V. Meziříčí B 7
32:28 12
4. Telč
8
37:47 10
5. Ledeč
7
27:34 9
6. Telč jun.
8
23:37 3

Se členy tohoto divadelního kroužku se můžete setkávat nejen v Domě dětí na pohádkách, ale i na besídkách, karnevalech, pohádkovém parku a dalších akcích. Pod vedením Emílie Drdácké připravují radost pro nejmladší děti už sedm let. Hrají také s loutkami, troufnou si i na malý muzikál.
(de)

Stolní tenis

I na ZŠ Masarykova

I po devátém kole divizní soutěže Vysočiny, ve které startuje 12 mužstev, byl tým
mužů SK Telč přesně v polovině tabulky.
1. Pelhřimov
9
89:33 26
2. Žďár n.S.
9
87:29 25
3. H. Brod
9
77:48 23
4. Světlá n.S.
9
77:69 22
5. TJ Žďár n.S. 9
65:59 19
6. Telč
9
70:71 17

Vařím, vaříš, vaříme

Basketbal
Výsledky telčských basketbalistů v první části přeshraniční regionální soutěže
Waldviertler Sparkasse Cup (WSPK).
Nová Bystřice - Telč
85:53
Telč - J. Hradec D
59:45
Waidhofen a/Th. - Telč
44:46
Gműnd - Telč
64:55
Telč - Slavonice
50:44

12. ledna Tříkrálový turnaj
Nová sportovní hala v Hradecké ulici
Předběžně je potvrzena i účast zahraničních týmů z Rakouska (Waidhofen a/Th.
a Gműnd) a také ze slovenské Senice.
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Jako každý rok se na ZŠ Masarykova
uskutečnilo projektové vyučování. Žáci se na tento den vždy velmi těší. Pracují kolektivně na různých tématech, která
je zajímají. Své poznatky prezentují nejen
mezi sebou, ale i před svými rodiči. Letos
to přece jen bylo trochu jiné. Dívky z druhého stupně velmi rády a často ve vyučování vaří. Navrhly, že by si své dovednosti chtěly vyzkoušet v soutěži, kterou
nazvaly „Prostřeno“. O tento projekt byl
mezi žákyněmi z 8. a 9. ročníků takový
zájem, že čtyři tříčlenná družstva muse-

la být vylosována. Je vám určitě jasné, že
se vařilo. A jak! Za tři hodiny musely být
připraveny pro čtyřčlennou porotu, ve které usedli zástupci z řad rodičů a učitelů,
krásně prostřené stoly a uvařeno tříchodové menu. Všem družstvům se jejich menu
velmi vydařilo. Nikdo z porotců nečekal,
že dívky na základní škole vaří přímo profesionálně. I když vítězkami se staly dívky z 8.B, vyhrály všechny. Doufám, že pro
velmi příznivý ohlas se podobná akce bude
opakovat i v příštím školním roce.
Ing. Lenka Božková

Studenti SOŠ na veletrhu v Bratislavě
Na konci listopadu loňského roku se studentská fiktivní firma EXTRA, s.r.o., při
GOB a SOŠ Telč zúčastnila 15. Mezinárodního veletrhu cvičných firem v Bratislavě.
Tým ve složení Nikita Gabrhelová, Dušan
Simovski, Vendula Soukupová, Kateřina
Vronková a Petra Závodská zde nabízel
výrobky Kosteleckých uzenin. Odborná
porota hodnotila stánek, katalog, elektronickou prezentaci, nejlepšího obchodního
zástupce, slogan a logo. V konkurenci 69

firem z různých zemí Evropy slavila EXTRA, s.r.o., velký úspěch. Studentka Nikita Gabrhelová byla vyhlášena nejlepším prodejcem na veletrhu. Blahopřání
k úspěchu patří nejen jí, ale celé fiktivní
firmě, která tak vzorně reprezentovala školu a Telč v zahraničí pod vedením učitelky Ing. Miroslavy Krejčířové. Poděkování
všech pak směřuje do Kostelce za dlouholeté sponzorování této formy výuky.
Luboš Stejskal

Kulturní kalendář

Bohoslužby
Římskokatolické

Akce

Krteček

1. 1.

út

1. 1.
16.30
náměstí
Společný novoroční přípitek a ohňostroj, Dechový kvintet Jaroslava Čajky
17. 1.
budova školy Hradecká 235
14.30 Cvičné přijímací zkoušky pro
žáky 5. a 9. tříd
www.gymnsostelc.cz
25. 1. 20.00
sokolovna
Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko
Hraje Marathon Live Band. Předtančení
Rock and Roll club Elvis Jihlava. Nekuřácký ples. Bohatá tombola zajištěna.
Předprodej vstupenek v Informačním středisku Městského úřadu v Telči.

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

5. 1.
6. 1.

so
ne

12. 1.
13. 1.

so
ne

19. 1.
20. 1.

so
ne

26. 1.
27. 1.

so
ne

Koncerty
6. 1.
16.00
kostel sv. Jakuba
Tříkrálový koncert
Účinkuje Jihlavský smíšený pěvecký sbor
Melodie a Martino Hammerle-Bortolotti
13. 1. 15.00
kostel Jména Ježíš
Rozloučení s vánočním časem
Účinkuje Pěvecký sbor Smetana Telč
a hosté.
23. 1. 19.00
sál NPÚ – Lannerův dům, Hradecká ul.
Hudba královen
Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu
všech stylových období v podání sólové
flétnistky Žofie Vokálkové a harfenistky Zbyňky Šolcové ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely
Demuthové.

Výstavy
do 6. 1.
vstupní síň radnice
Telč – scéna pro pohádku a zapomenutý střevíček
Výstava žáků ZUŠ Telč
7. – 31. 1.
vstupní síň radnice
Na sametu
Příroda zblízka na fotografiích Karla
Křížka
Vernisáž výstavy v pondělí 7. 1. v 16.00

Přednášky
15. 1. 14.00
aula GOB a SOŠ
Mgr. Michal Plunder: Patagonie
Zážitky z pobytu spojené s fotografiemi.
23. 1. 18.00 UC
přednášková místnost Univerzitního centra MU v Telči
Archeologický výzkum kostela sv. Víta
v Zahrádce
Přednáší Mgr. Pavel Macků.

Klub důchodců
v budově polikliniky
Klub nabízí: Kroužek šikovných rukou
a vyšívání horáckého kroje ● Kroužek
ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rehabilitační kroužek ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
13. 1. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
– výkup kožek

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
7. 1.
Den otevřených složek
9. 1.
Moje práva a povinnosti
17. 1. Když je to na klubu hustý …
Přijďte si vyzkoušet, jak zareagovat, když
Vás někdo omezoval nebo ohrožoval.
24. 1. Turnaj v air hockey
29. 1. Focení pravidel klubu

Budulínek bude vítat
prvňáky
V pátek 18. 1. a v sobotu 19. 1. proběhne na všech základních školách ve správním obvodu Telče zápis do 1. ročníků ZŠ.
Na ZŠ Hradecká zpříjemní slavnostní událost budoucím školákům pohádka O Budulínkovi v podání jejich starších spolužáků.
Telčské listy o tom informovala ředitelka školy Miluše Remešová. Na jí řízené
škole bude již v úterý 8. ledna v 16 hodin
informativní schůzka rodičů nových žáků. O den dříve, v pondělí 7. ledna, se v 16
hodin uskuteční podobné setkání také na
ZŠ v Masarykově ulici.

Informativní schůzky
rodičů budoucích prvňáků
ZŠ Masarykova
pondělí 7. ledna v 16 hodin

ZŠ Hradecká
úterý 8. ledna v 16 hodin

7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30

Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
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

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Jakub Dan Mouric, Vnitřní Město
Kateřina Adámková, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Tomáš Kochánek, Telč
a Daniela Marková, Telč
Zdeněk Zeman, Zahrádky
a Lucie Drobňaková, Zahrádky
Karel Obrdlík, Nevcehle
a Kristýna Patricie Vávrů, Nevcehle

Opustili nás
Marie Přikrylová, Podolí
Věra Vltavská, Štěpnice
Ladislav Brychta, Podolí
Jiřina Brychtová, Podolí
Marie Vacková, Štěpnice

90 let
86 let
80 let
83 let
85 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).
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O autorce

Telčské židovské hřbitovy

Co právě čtu
z městské knihovny
Milena Chalupová
ZŠ Hradecká Telč, 14 let
Lisa Jane Smithová

Upíří deníky: Souboj
Upíří deníky patří mezi moje nejoblíbenější knížky. Mají dvanáct dílů a připravují se další. Hlavními postavami jsou:
Elena Gilbertová
a upíří bratři Stefan
a Damon Salvatore. Oba Elenu milují. Stefan nevzdává
boj s touhou po krvi
a Damon se snaží
získat Elenino srdce. Jak tento souboj
dopadne? Tak to už
si přečtěte sami.
Se čtenáři pro TL připravuje Lenka Zamazalová

V tomto čísle začínáme otiskovat na pokračování příspěvek o telčských židovských
hřbitovech. Zájemci o tuto málo známou,
opomíjenou a také tragickou část historie
Telče získávají originální text, který pro
TL napsala Mgr. Iva Steinová, největší
česká odbornice na tuto oblast židovské
kultury a historie. Iva Steinová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor dějiny umění - dějepis.
Od konce 70. let působila v památkových
ústavech, nejdéle v ústředním pracovišti
Národního památkového ústavu v Praze.
Od 90. let se zaměřuje na dosud opomíjené
židovské památky a specializuje na sepul-

králie (hmotné objekty vzniklé za účelem
trvalého připomenutí zemřelé osoby). Pravidelně publikuje příspěvky na toto téma
ve Zprávách památkové péče a ve sborníku Židé na Moravě. Výsledky několikaleté
práce shrnula v publikaci Maceva, židovský náhrobek a symbolika jeho výzdoby,
kterou vydal Národní památkový ústav
v roce 2011. Od téhož roku působí Iva
Steinová v Matana, a.s., zařízení Židovské
obce v Praze, kde podrobně dokumentuje
jednotlivé židovské hřbitovy. Při jednání
o získání příspěvku pro TL projevila paní
Iva Steinová velkou vstřícnost a nezištnost, za což ji alespoň takto děkujeme. /z/

Přeji, přeješ, přejeme...
Pro prosincové a lednové vydání obdržela
redakce celou řadu podnětů na otištění přání do nového roku. Hlavní myšlenkou všech
bylo přání zdraví, pohody a klidu v novém
roce. Přejí se také sportovní a školní úspěchy, hodně sněhu (lyžaři), málo sněhu (ti, co
ho uklízí) ap. V řadě přání se také objevovalo poděkování sponzorům a dalším příznivcům. Nakonec jsme zařadili jen přání starosty, protože je adresováno a patří celé Telči,
která je, jak napsal, naším domovem. Za
redakci doplňujeme ještě jedno přání, které
v množství těch zaslaných chybělo. Přejme
si také, abychom se nepomlouvali...
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NEPROPADEJTE PANICE. Na heslo happeningu pořadatelů loňských Prázdnin si
asi v letošním roce vzpomeneme častěji. Třeba i při čtení TL.
Foto: Stanislav Bartoň
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