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2. zasedání zastupitelstva města

Rozpočet a ano zimnímu stadionu
Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé zasedání zastupitelstva města. Pro zastupitele to prakticky
bylo první pracovní jednání po podzimních komunálních volbách. Přistoupili
k němu velmi zodpovědně. Na zasedání
nikdo z nich nechyběl. Jistě i proto, že je

sáhlá rozprava se naopak rozvinula u dalšího bodu programu, žádosti TJ Sokol
Telč o poskytnutí dotace ve výši 500 tis.
Kč na dofinancování nákladů na zateplení sportovní haly v Tyršově ulici. Desítce
zastupitelů postupně odpovídali starosta
Sokola Ivan Křen a jednatelka Alena Blá-

HOKEJOVÁ ARÉNA. SEN GENERACÍ, OŘÍŠEK PRO ZASTUPITELE. Díky rozhodnutí
zastupitelů by měla být za rok skutečností. Vizualizace autor projektu Ing. Jiří Žák, AS PROJECT CZ.
čekal nejdůležitější bod jejich každoročního rozhodování: Rozpočet města na rok
2015. Jeho zdánlivě rychlé a hladké
schválení všemi zastupiteli vysvětlil starosta Fabeš tím, že předkládaná verze je
výsledkem dvouměsíční práce jak odborných pracovišť úřadu, tak několika schůzí rady města a dvou seminářů zastupitelů. Předseda Finančního výboru Bedřich
Burian potvrdil, že výbor se návrhem rozpočtu také podrobně zabýval a doporučuje
ho v předložené verzi schválit. Velmi ob-

hová. Že pro poskytnutí dotace nakonec
hlasovalo 18 zastupitelů, svědčí o tom, že
argumenty o významu sportovní a tělovýchovné činnosti Sokola ve městě nakonec
převážily. V majetkových záležitostech
pak zastupitelé schválili uzavření budoucí
smlouvy kupní na prodej „Okálu“ u rybníka Roštejn a nákup pozemku, který lze výhledově využít pro skládku inertního materiálu. Historicky nejzávažnějším bodem
jednání bylo rozhodnutí o uzavření smluv,
které umožní v letošním roce výstavbu no-

vého zimního stadionu. Rozprava pak odpovídala zodpovědnosti plynoucí z tohoto
kroku. Výstavba sportovního areálu za více než 70 mil. Kč z vlastních prostředků
města byla těmi, kdo ji podporovali, odůvodňována sportovním vyžitím mládeže,
zachováním tradice hokeje ve městě, regionálním významem, protože obdobné zařízení není ani v Třešti a Dačicích, a nakonec i dlouholetou přípravou projektu.
Z protistrany (S. Máca, J. Pykal) pak byly slyšet hlavně obavy z příliš velkého finančního zatížení města do budoucnosti.
Nakonec 15 hlasy pro byla výstavba zimního stadionu schválena. Náročnost tohoto
rozhodování také dokazuje, že na návrh S.
Máci je hlasování o tomto bodu uvedeno
v zápise z jednání jmenovitě. Před všeobecnou rozpravou pak zastupitelé pověřili zastupováním města v Lesním družstvu
Borovná místostarostu Pavla Komína. Nahradí tak starostu Romana Fabeše.
/z/
Oficiální zápis z jednání zastupitelstva najdete na http://www.telc.eu/

Hádanky domů života
Dokumentární cyklus ČT o židovských
hřbitovech v Česku. Od 11. ledna každou neděli v 9:35 na ČT2. Repríza následující pátek v 16:50 také na ČT2. Díl
o telčských židovských hřbitovech (10)
bude vysílán v březnu. Připomeneme!

Příloha:
Kalendárium 2014

Z jednání rady města
2. schůze - 24. listopadu
- RM schválila předávací protokoly pro příspěvkové organizace ZŠ Hradecká a ZŠ
Masarykova movitý majetek.
- RM pověřila prováděním občanských sňatečných obřadů členy zastupitelstva města Bedřicha Buriana, Bohumíra Krejčího,
Pavla Macků, Jiřího Remeše, Miloše Vystrčila, Ludmilu Švarcovou, Stanislava
Vyvadila a stanovila, že jsou oprávněni při
významných příležitostech a občanských
obřadech užívat závěsný odznak.
- RM schválila „Volební řád pro volbu osadního výboru v místní části města Telče
Studnice“ a termín pro doručení „Prohlášení kandidáta“ pro volbu na funkční období 2014 - 2018 nejpozději do 31. 12. 2014.
- RM schválila zveřejnění záměru prodeje
bytové jednoty č. 214/2, bytové jednotky
214/3 a bytové jednotky 214/4 v domě č.p.
214 v Radkovské ulici.
- RM schválila rozpočtové opatření ve výši 50 tis. Kč z rezervy města na vánoční
osvětlení.

3. schůze - 8. prosince
- RM schválila uzavření dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené 9. 3. 2012
s tiskárnou RAIN Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je tisk měsíčníku Telčské listy na rok 2015.
- RM schválila návrh komise pro kulturu,
cestovní ruch a zahraniční vztahy na rozdělení částky ve výši 8 tis. Kč kulturním
organizacím. Rada města schválila rozdělení finanční dotace ve výši 31.070,Kč na pořádání jednotlivých sportovních
akcí v roce 2014.

Konzultační den
rady města
pondělí 26. 1. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Pozor na daň z nemovitosti!
V Nové Říši, Slaviboři
a Nepomukách
V důsledku tzv. digitalizace (obnova katastrálního operátu přepracováním) katastrálních území Nové Říše a Nepomuků (část
Staré Říše) a pozemkových úprav v katastrálním území Slaviboře nastává vlastníkům pozemků, kterých se změny dotkly,
povinnost podat úplné nebo dílčí daňové
přiznání nejpozději do 31. ledna 2015. Více
na toto téma v TL 12/2014 na str. 2.
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Miloš Vystrčil vede:

Výbor, který je nám blízký
V prosincovém čísle TL jsme informovali, ních pracovišť, o které se mluví. Přiže senátor Miloš Vystrčil byl zvolen před- tom víme, jak dopadla podobná aktivita
sedou senátního Výboru pro územní roz- v oblasti sociálních dávek. Úřady práce,
voj, veřejnou správu a životní prostředí. kam agenda z městských úřadů za haSamotný název výboru i laikovi napoví, že lasně ohlašovaných úspor přešla, nakose jedná o orgán, který je občanům a obcím nec přibraly tisíce nových zaměstnanců.
hodně blízký. Pro potvrzení této úvahy jsme Jak tomuto trendu chcete čelit?
„Bavíme se o tom na výboru poměrně časpoložili Miloši Vystrčilovi dvě otázky.
Co v současné době Výbor pod Vaším to a je pravda, že většina členů našeho
vedením projednával? „Z komunálních výboru, napříč politickým spektrem, nad
témat to byl například zákon o odpadech, zásahy státu do fungování veřejné správy zrovna nejásá. Vyzměna zákona o místních poplatcích a zá- Vycházet při změnách veřejné správy cházet při změnách
kon o matrikách. z předpokladu, že každý občan České re- z předpokladu, že
Protože se náš výbor publiky zvládá bez problému práci s po- každý občan České
většinově skládá buď čítačem a umí tedy poslat e-mail nebo si republiky zvládá bez
z bývalých nebo i sou- zřídit a obsloužit datovou schránku, po- problému práci s počasných komunálních važuji za utopii a zejména za neférový čítačem a umí tedy
politiků, tak si dovo- přístup vůči poměrně velké části občanů. poslat e-mail nebo si
lím napsat, že se čas- Senátor Miloš Vystrčil k některým zřídit a obsloužit dato snažíme tlumit ne- krokům státu v oblasti veřejné správy tovou schránku, považuji za utopii a zebo přímo odstraňovat
různé nadbytečné požadavky, které větši- jména za neférový přístup vůči poměrně
nou způsobují další zbytečnou adminis- velké části občanů. Co se týká výkonu jedtrativu a zaplevelují právní řád. Typickými notlivých agend, je potřeba vycházet ze
příklady byly například zákon o odpadech dvou principů. Tím prvním je, že tady lidé
nejsou pro úřady, ale že jsou tady úřady
nebo zákon o místních poplatcích.“
Jako starosta a později hejtman jste ak- pro lidi. A podle toho by se úřady a v nich
tivně prosazoval reformu veřejné sprá- pracující úředníci měli chovat a podle tovy, která před časem přiblížila veřejnou ho by mělo také vypadat jejich rozmístění.
správu obyvatelům menších měst a ves- Tím druhým principem je, že pokud ve venických regionů. Jak vnímáte (váš vý- řejné správě centralizujeme nebo provádíbor) současný trend na její opětovnou me například změnu systému, nesmí to být
centralizaci, např. rušením katastrál- nikdy na úkor kvality a dostupnosti.“ /z/

TL se zeptaly Romana Fabeše

Starosta vede dva svazky
Pozorní čtenáři regionálního tisku již zaznamenali, že jste byl zvolen do čela dvou
velkých seskupení obcí. Mikroregionu Telčsko a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Na Vaše funkce se lze dívat dvěma pohledy. Ocenění Vaší dosavadní práce,
posílení významu Telče, nebo také: Bude
mít starosta na město dost času? Navíc vystoupení Jihlavy ze Svazu vodovodů je více
než vděčným tématem pro senzační články
v novinách. V ožehavém tématu se již pomalu nevyznají ani jeho aktéři. Takže: Jak
rozptýlíte obavy vyslovené v úvodu?
Jak už jsem v jednom z minulých čísel TL
psal, svazky mají pro obce mimořádný význam. Zastupování v nich je tak jednou
z řady povinností starosty či místostarosty.
A většinou je to tak, že předsednické posty
mívají zástupci největších členských obcí.

Proto také oběma výše uvedeným svazkům
předsedá Telč. Mikroregion Telčsko je zásadní pro spolupráci města s okolními obcemi a realizuje řadu projektů, které jsou
prospěšné i pro Telč. SVAK Jihlavsko zase hospodaří s vodohospodářským majetkem města, což je dobré si ohlídat. Práce pro svazek je tedy automaticky i prací
pro město. A pokud jde o mě jako předsedu, tuto roli v mikroregionu mám od svého zvolení starostou Telče a stejnou dobu
jsem pracoval ve SVAK jako místopředseda. Takže až tak velká změna to není. Navíc oba svazky mají zaměstnance, takže
role předsedy je tím usnadněna. Narovinu
ale, šéfovat v této době kvůli sporům s Jihlavou SVAK žádná výhra není. Uvidíme,
třeba nynější jednání s novým vedením jihlavské radnice situaci zlepší...
/z/

Radosti a starosti telčského starosty
Rozpočet města na rok 2015
schválen
Jsem velmi rád, že mohu větu v nadpisu napsat. Svědčí o tom, že po nedávno proběhlých komunálních volbách začalo nové zastupitelstvo intenzivně pracovat a na svém
druhém zasedání schválilo zásadní dokumenty pro hospodaření a investice města. Základ připravený finančním odborem
ve spolupráci s dalšími odbory městského úřadu prošel diskusemi v radě města,
na seminářích zastupitelů, finančním výborem a nakonec i definitivním schválením.
Všem, kteří se na definitivní podobě rozpočtu podíleli, bych chtěl poděkovat.
A nyní mi dovolte pár čísel. Celkově je
rozpočet města postaven v příjmové a výdajové části na částku 90,3 mil. korun. Příjmová část je tvořena daňovými příjmy
ve výši 66 mil. Kč a dotacemi na výkon
státní správy a další činnosti ve výši 13,5
mil. korun. Zbývající část rozpočtovaného příjmu ve výši 10,8 mil. Kč je tvořena
příjmy z vlastních aktivit města, pronájmů
a prodejů majetku a části zůstatku hospodaření minulého roku.

ských zařízení, Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou – si vyžádá 8,2
mil. Kč a na propagaci, kulturu a sport je
uvolněno 5,3 mil. Kč. Zhruba 25,7 milionů
korun je v rozpočtu města určeno na splátky úvěrů a úroky z nich, DPH a další platby. Vzhledem k tomu, že se předpokládá
kladný výsledek hospodaření města za rok
2014, budou po jeho uzavření tyto finance
přesunuty do rozpočtové rezervy.

Investic asi bude letos méně
To slůvko „asi“ je proto, že ani na začátku druhého roku nového plánovacího období evropských fondů není jasné, na co
se vlastně bude dát čerpat a hlavně kdy?!
A tak Fond projektů na letošní rok má zatím potvrzeny pouze tři velké a několik
menších investic. Největší investicí bude
projekt nového zimního stadionu, ke kterému se ve svém příspěvku ještě vrátím.
Dva další projekty podpořené dotací se týkají zateplení a úspor energie. A to na budově Mateřské školy v Nerudově ulici
a na obřadní síni v Lipkách. Z menších akcí bych uvedl opravu části silnice ze Studnic do Mysliboře, doplnění hřiště na Rad-

Střecha, problém obřadní síně na hřbitově v Lipkách od doby jejího postavení. Letos by se měla
dočkat zásadního řešení.
Foto: Ilona Jeníčková
Ve výdajové části rozpočtu tvoří největší
část náklady na činnost státní správy a samosprávy ve výši zhruba 27,6 mil. Kč.
Zhruba 11,1 mil. korun je určeno na územní plánování, památkovou péči a opravy
a investice do majetku města. K tomu je
třeba ještě přičíst 12,4 mil. korun na údržbu veřejných prostranství, zeleně, veřejného osvětlení a svoz odpadů. Financování
městem zřizovaných organizací – škol-

kovské ulici o další hrací prvky anebo
ozelenění zrekonstruovaných ulic.
A pokusíme se získat dotace na dokončení chodníků v ulici Třebíčská kolem Tesca
směrem na Myslibořskou. Z evropských
peněz byl podpořen i projekt digitalizace
a modernizace činností úřadu.
Prioritou letošního Fondu projektů je ale
i příprava dalších akcí pro nové plánovací
období dotací EU. Zde bude hlavním pro-

jektem nový Domov pro seniory v Batelovské ulici. Projektově se bude připravovat
celková rekonstrukce ulic Tyršova, Mládkova a náměstí Hrdinů společně s bývalým
autobusovým nádražím a také chodníky
v ulici Jihlavská s návazností na ulici Batelovskou směrem k rybníku Roštejn.
Na řadu přijde i cyklo a inline stezka v oblasti Lipek opět s návazností na Roštejnský
rybník. A rádi bychom letos měli na stole i studii definitivního dořešení prostor
po starém zimním stadionu. Pro zateplení
budeme zpracovávat dokumentaci na Dům
s pečovatelskou službou a během letošního roku by měl být hotov i nový systém nakládání s odpady ve městě. Chtěli bychom
pomoci i podnikání ve městě tím, že dopracujeme studii průmyslové zóny Třebíčská
a přestavby jednoho z nevyužívaných městských domů na podnikatelský inkubátor.

Koncese na zimní stadion schválena
Poslední krok pro výběr koncesionáře
na výstavbu a provozování nového zimního stadionu udělalo na svém prosincovém
zasedání zastupitelstvo města. Po obsáhlé
diskusi byla nakonec hlasy patnácti zastupitelů schválena koncesní smlouva s vítězným uchazečem, společností H+H technika, s.r.o., Brno. Dle smlouvy tato společnost
postaví nový stadion, předá ho do majetku
města a začne ho provozovat. Když bude toto splněno, město splatí koncesionáři
v šesti splátkách za výstavbu stadionu necelých 76 milionů korun. Koncesionář bude
na vlastní náklady provozovat zimní stadion po dobu 20 let. Koncesní smlouva také řeší využití stadionu pro ostatní sporty,
školy, místní sportovní oddíly i pro veřejnost, a to i včetně možnosti pořádání kulturních akcí. Tato smlouva podepsaná oběma
stranami již odešla na Ministerstvo financí,
které ještě dle zákona musí tento dokument
schválit. A pokud se tak stane, bude koncese
definitivně uzavřena.
V současné době má projekt platné územní
rozhodnutí, probíhá stavební řízení a jsou
zahájeny práce na prováděcí dokumentaci.
Pokud se nic nepředvídaného nestane, mělo by se začít stavět na jaře letošního roku
a ještě v prosinci 2015 by se mělo bruslit.

Šťastný nový rok
Počasí připomíná spíše jaro, po sněhu ani
památky, ale věřím, že i tak jste prožili krásný předvánoční a vánoční čas. Chtěl bych
moc poděkovat všem, kteří nám prosinec
zpříjemnili mnoha kulturními, sportovními
či charitativními akcemi. Dovolte mi, abych
vám v tomto roce popřál hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Roman Fabeš
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Místostarosta informuje

Třídíme odpad

Bylo, je a bude. V Telči

Kam s nápojovými
kartony?

● Ve čtvrtek 11. prosince slavnostně otevřel
ředitel ZŠ Masarykova a také radní města Karel Navrátil Centrum odborné výuky na této škole. Připomněl, že na investici v celkové
výši 16 mil. Kč se město podílelo částkou 4,8
mil. Kč. Poděkoval také firmě Podzimek a synové, která stavbu prováděla ve složitých podmínkách a časovém omezení. V prostorách
školy došlo ve třetím podlaží k rekonstrukci
veškerých podlah, instalací, sociálního záze-

1,5 mil. Kč. Město se na ní podílelo 450 tis.
Kč. Toto je jednoduché konstatování. Každý
si náročné akce a nelehké práce řemeslníků
jistě všiml při průjezdu městem. Velké díky
patří, vedle zhotoviteli, společnosti SATES
ČECHY, i vám spoluobčanům, chodcům a řidičům za ohleduplnost při pohybu skrze toto,
již bývalé, staveniště.
● Společnost SATES ČECHY provádí také
rekonstrukci chodníků v Dačické ulici. Ty

Otištěním placené inzerce společnosti EKO
- KOM k třídění odpadu a propagací informativní samolepky upozorňující na druhy
kontejnerů pro tříděný odpad, která v prvním prosincovém týdnu byla distribuována
do poštovních schránek v Telči, jsme nechtíce „zamotali“ hlavu těm, kdo publikované
zásady třídění chtějí dodržovat. Okamžitě
jsme zaznamenali dotazy: Kde máme v Telči oranžové kontejnery na nápojové kartony? Strohou odpověď nemáme, vysvětluje
Věra Marečková z odboru rozvoje městského úřadu: „Nápojové kartony od džusů,
mléčných výrobků, vín apod. se v Telči třídí společně s výrobky z plastů do žlutých
kontejnerů. Dotřídění se provádí na lince
v Jindřichově Hradci. Samostatné oranžové kontejnery na sběr nápojových kartonů
se nepořizovaly z důvodu malé výtěžnosti
této komodity.“ Pro lepší a trvalou informovanost budou podle Věry Marečkové žluté
kontejnery doznačeny oranžovými samolepkami, které budou informovat, že do žlutých
kontejnerů patří i nápojové kartony.

Nové autobusové spoje
s Jihlavou. O víkendu

Foto: Ilona Jeníčková

mí a zateplení stropů. Zároveň byly odborné
třídy, které současně slouží také jako kmenové, vybaveny novými učebními pomůckami.
● Další stavbou, která se dostala svou realizací až do prosincových dnů, je revitalizace veřejného prostranství u Mateřské školy
v Komenského ulici. Zde zaujalo vybudování „stanového městečka“ před školou. Jeho stavbu vyvolala pokládka speciálního povrchu pod cvičící prvky „Senior parku“, která
vyžaduje teplotu ovzduší cca 5°C. Díky stanům a možnosti zajištění temperování může
být povrch položen. Vše tedy bude sloužit již
brzy nám všem.
● U konce je již také II. etapa rekonstrukce chodníků v Hradecké ulici. Celkem stála

dnes již mají nové povrchy včetně veřejného osvětlení. V současné době není zde zatím
vyřešena nová autobusová zastávka. Vrátím
se k ní v příštích TL.
● Vybudováním nové kanalizace v Radkovské ulici za více než 11 mil. Kč byl vyřešen
dlouholetý problém s dešťovou kanalizací
v této části města.
● Sídliště Radkovská, a vlastně celé Staré Město, dostaly v novém hřišti u Stanice
technické kontroly (býv. Bioveta) moderní
víceúčelové sportoviště. Léta neupravený
plácek je oplocen, dostal sportovní vybavení
včetně mantinelů a jsou zde umístěny dětské
prvky a další mobiliář.
Pavel Komín

Od 1. ledna letošního roku objednal Kraj Vysočina posílení víkendových spojů na tzv. páteřních autobusových linkách kraje. Pro Telč
to znamená zavedení tří nových spojů s krajským městem. Pro TL je konkrétně popsala Jana Nováková z IS městského úřadu: „Na lince
č. 760470 vyjíždí nový sobotní spoj z Telče ve 20:25 a do Jihlavy přes Třešť přijede ve 21:10. Dva spoje přibyly také na lince
č. 760471, která je vedena do Telče z Jihlavy přes Stonařov. V sobotu vyjíždí nový
spoj z Jihlavy v 19:30 s příjezdem do Telče ve 20:15. Další spoj je zaveden v neděli
a státem uznané svátky. Z Jihlavy vyjíždí
ve 12:30 a do Telče přijede ve 13:15.“ Jana
Nováková současně připomněla, že na obou
linkách došlo k minutovým rozdílům průjezdu některými zastávkami a dojezdu do Jihlavy. Podrobné jízdní řády obou linek najdete
na autobusovém nádraží, v Informačním středisku radnice a samozřejmě také na internetu.

XIV. Český zimní sraz turistů ● 12. – 15. února v Telči
Co pořadatelé připravili: 12. 2. slavnostní zahájení na nádvoří zámku v 19 hod. ● 13. 2. mše sv. a koncert v kostele Jména Ježíš v 18 a 19 hod. ●
14. 2. papučový bál v 19 hod. ● prohlídky města, muzeí, galerií. ● stravování ● A hlavně. Po celou dobu srazu možnost pohybu na turistických
a lyžařských (pokud počasí dovolí) trasách v okolí města ● více http://www.kcttelc.cz/
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Odbor dopravy informuje:

Pro podnikatele

Změny v registru silničních vozidel.
Od 1. ledna 2015

Hlášení o odpadech
do 15. února!

1. lednem 2015 nabývá účinnosti zákon č.
239/20013 Sb., kterým se mění zákon č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Seznámení s podstatnými změnami připravil pro
TL vedoucí odboru dopravy telčské radnice Libor Blabla.
● Zápis vozidla do registru silničních
vozidel
Týká se nových a dosud neregistrovaných
vozidel. Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě pobytu/místa
podnikání/sídla provozovatele na žádost
vlastníka nebo společnou žádost vlastníka
a provozovatele vozidla.
● Zápis změny vlastníka – převod.
Týká se již registrovaných vozidel. Převod
je projev vůle smluvních stran, vlastnické
právo k vozidlu přechází na základě kupní
smlouvy, darovací smlouvy apod. Provede
se na společnou žádost dosavadního vlastníka a nového vlastníka a provozovatele,
není-li novým nebo dosavadním vlastníkem. Je nutné provést do 10 dnů od převodu vlastnického práva. Provede obecní
úřad obce s rozšířenou působností v místě
pobytu/místa podnikání/sídla dosavadního provozovatele.
● Zápis změny vlastníka - přechod vlastnického práva.
Přechod není projev vůle, vlastnické právo k vozidlu přechází na základě právních
skutečností, např. ze zákona, rozhodnutí státního orgánu, děděním ap. Provede
obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě pobytu/místa podnikání/sídla
dosavadního provozovatele, provede se
na žádost nového vlastníka do 10 dnů
od přechodu vlastnického práva.
● V případech zastupování na základě plné moci při zápisu vozidla do registru silničních vozidel a zápisu změny vlastníka
a provozovatele (převod) musí být plná
moc s úředně ověřeným podpisem nebo
uznávaným elektronickým podpisem.
● Dočasné vyřazení – od 1. 1. 2015
VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU

Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě pobytu/místa podnikání/
sídla provozovatele na žádost vlastníka
o vyřazení vozidla z provozu. U vozidel
dočasně vyřazených více jak 18 měsíců
ke dni 1. ledna 2015 je povinnost vlastníka oznámit místo a účel vyřazení vozidla
s termínem do 31.12.2015, jinak vozidlo
zanikne. U vozidel dočasně vyřazených
po 1.7.2013 do 30.12.2014 je povinnost
vlastníka oznámit místo a účel vyřazení
vozidla s termínem do 31.12.2015, pokud
tak neučiní, dopouští se přestupku.
● Trvalé vyřazení – od 1. 1. 2015
ZÁNIK VOZIDLA
Provede obecní úřad obce s rozšířenou
působností v místě pobytu/místa podnikání/sídla provozovatele na žádost vlastníka
- povinnost: odevzdat vozidlo zpracovateli autovraků nebo ekologickou likvidaci
v jiném členském státě EU nebo doložit
potvrzení o zničení vozidla. Dále na žádost vlastníka pozemní komunikace, který má povinnost odevzdat zpracovateli
autovraků.
● Vozidla „v převodu“- povinnost vlastníka podat žádost o zápis vlastníka do registru silničních vozidel včetně dokladů,
pojištění vozidla, EK a platné TP s termínem do 30.6.2015. Pokud takto nebude učiněno (registrace nebude dokončena),
tato vozidla po 30.6.2015 zaniknou a ztratí
technickou způsobilost.
● Přestupek - přestupku se dopustí ten,
kdo nenahlásí změny (např. změna vlastníka, provozovatele, tažné zařízení atd.)
do 10 pracovních dnů. Za nesplnění povinnosti hrozí pokuta do výše 50 000 Kč.
● Registrační značky na přání – odložena účinnost na 1. 1. 2016
Novela zákona č.56/2001 Sb., přináší
i další změny v registru silničních vozidel, které řeší různé životní situace, proto
se můžete se svými dotazy případně obrátit na pracovníky registru odboru dopravy
Městského úřadu Telč, kteří vám poskytnou další informace.

Nezaměstnanost v listopadu
ČR 7,1% (říjen 7,1%)
Kraj Vysočina 6,5% (říjen 6,4%)
Správní obvod Telče 7,6% (říjen 6,9%)
Telč 8,7% (říjen 7,6%)
Obce pod 5% hranicí:
Černíč, Jindřichovice, Krasonice, Markvarti-

ce, Mysletice, Nevcehle, Sedlejov, Urbanov,
Zvolenovice, Žatec
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Klatovec, Vanov, Vápovice, Volevčice
Zdroj: Statistiky ÚP

Podnikatelé, nezapomeňte podat hlášení
o odpadech!
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2014 vyprodukovali nebo nakládali s odpadem v množství větším než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tun ostatního
odpadu, na povinnost podat úplné a pravdivé hlášení o druzích, množství a způsobech nakládání s nimi. Hlášení se zasílá
do 15. února v datovém standardu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností. Formulář k vyplnění je k dispozici na webových stránkách www.ispop.
cz. S případnými dotazy se můžete obrátit
na MěÚ Telč, odbor životního prostředí,
Věra Mikešová, tel. 567 112 492.

Oznámení finančního odboru

Platby za komunální
odpad
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 2015. Platby
výše uvedeného poplatku v hotovosti na pokladnách Městského úřadu Telč budou přijímány z důvodu účetní závěrky roku 2014
nejdříve od 14. 1. 2015. Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se podle schválené obecně závazné vyhlášky č. 3/2012
zůstává beze změny, tj. 600 Kč ročně. Zároveň upozorňujeme občany, že výše uvedený poplatek je vybírán i za stavby určené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu. Žádáme
proto občany, kterých se tento odstavec týká a dosud nesplnili svoji ohlašovací povinnost, aby tak učinili nejpozději do 31. 1.
2015. Úplné znění výše uvedené obecně závazné vyhlášky najdete na www.telc.eu.
Ing. Lenka Komůrková,
vedoucí finančního odboru

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Policie ČR Telč informuje
Vyryl rýhu. Do karoserie

Vloupání do dílny

Policisté pátrají po pachateli, který 16. listopadu poškodil v Mrákotíně zaparkovanou Škodu Fabii. Majiteli vznikla škoda
přibližně osm tisíc Kč.

Policisté pátrají po pachateli, který se 4.
prosince vloupal v Mrákotíně do bývalé
zemědělské dílny. Z odstaveného traktoru
Zetor vzal různé nářadí a autobaterie z čelního nakladače a z multikáry. Krádeží způsobil škodu přibližně patnáct tisíc Kč.

Opilá žena se pořezala nožem
V neděli 14. prosince zasahovali policisté
v obci na Telčsku, kde jednadvacetiletá žena ohrožovala svůj život. Po půlnoci přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení
o ženě, která se pořezala nožem a drobné
zranění utrpěl i její kamarád, který jí v dalším sebepoškození bránil. Do obce okamžitě vyjela policejní hlídka. Na místě již
zasahovala zdravotnická záchranná služba. Zdravotníci oba zraněné na místě ošetřili. Žena, která byla pod vlivem alkoholu
(2,61 promile) a ve velmi špatném psychickém stavu, byla převezena do jihlavské nemocnice, ošetřena a následně umístěna na záchytce k vystřízlivění.

Tři auta a čtyři zranění
V neděli 14. prosince došlo mezi Krahulčím a Mrákotínem k dopravní nehodě, při
které se střetla tři vozidla a zranili čtyři lidé. Po čtvrté hodině odpoledne dostal řidič
Seatu Toledo, při průjezdu zatáčkou pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti
jízdy smyk, přejel do protisměru, kde narazil do silničních svodidel. Od svodidel
se Seat odrazil a čelně narazil do protijedoucího Ford Mondeo a Audi, které jelo
za Fordem. Při nehodě se zranili celkem
čtyři lidé, kteří byli převezeni do nemocnic v Jihlavě a J. Hradci. Na základě de-

Vystrčil Kasárna
nevzdává
Série podzimních vážných nehod na nechvalně známé křižovatce Kasárna, která je nejnebezpečnějším místem na silnicích nejen správního obvodu Telče, otevřela
opět téma: Co s touto křižovatkou? Senátor
Miloš Vystrčil, který se problému „Kasárna“ dlouhodobě věnuje, TL popsal poslední kroky, které v dané věci podnikl: Z mé
iniciativy proběhla dvě jednání odborníků
z Krajského ředitelství policie a Krajského
ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jejichž výsledek bych shrnul do následujícího: Je nutné provést co nejrychleji všechna opatření,
aby došlo pokud možno okamžitě ke zvýšení bezpečnosti na křižovatce. Zmíněná
opatření by měla proběhnout v několika
etapách. Ještě před zimou bude instalováno a upraveno svislé značení - přemístění omezení rychlosti na I/38 do viditelné
vzdálenosti před křižovatku, nové lepší
a viditelnější návěstní tabule, přehlednější umístění značek na I/23 atd. Na jaře by
pak mělo dojít k instalaci nového vodorovného značení a zavedení dalších opatření.
Nejdůležitějším by měla být instalace úsekového měření na I/38 (Jihlava - Znojmo),
které by na ní zajistilo dodržování rychlosti. Souběžně by se mělo řešit na křižovatce zlepšení noční viditelnosti a viditelnosti
v mlze. Jedná se o úpravu veřejného osvětlení, ke které jsou Markvartice vstřícné,
ale je nad možností takto velké obce. Tady je nutné získat finanční prostředky jak
na samotnou investici, tak na pozdější provoz. A samozřejmě pořád přichází v úvahu
stavba kruhového objezdu.
/z/

Hasičské zprávy
Na křižovatce tragédie. Neprůjezdné silnice ve všech směrech. Stále se opakující situace
na kasárenské křižovatce.
Foto: Archiv PČR

Pro peníze do garáže
V pátek 21. listopadu se v době mezi šestou
hodinou ráno a pátou večer vloupal neznámý pachatel do uzamčené garáže řadového
rodinného domu v Hornomyslovské ulici
a odcizil zde tři tisíce Kč.

chových zkoušek policisté požití alkoholu u všech řidičů vyloučili. Na vozidlech
vznikla škoda přibližně 240 tisíc korun,
další ve výši dvaceti tisíc korun byla způsobena poškozením svodidel. Dopravní
nehodu policisté dále šetří.

Fabie kontra Ducato

Zařizuje si dílnu?

V pátek 12. prosince pravděpodobně nedodržel osmnáctiletý řidič Fabie jedoucí
od Třeště do Telče bezpečnostní vzdálenost za Fiatem Ducato, který jel před ním
a narazil do něj. Při nehodě utrpěl řidič Fiatu zranění. Policisté provedli u obou řidičů dechové zkoušky, při kterých požití alkoholu vyloučili. Škodu na vozidlech
vyčíslili na pětatřicet tisíc Kč.

V době od soboty 6. prosince do pondělního rána 8. prosince odcizil zatím neznámý pachatel v ulici Na Sádkách z nezajištěného zahradního domku elektrické
nářadí v celkové hodnotě přes jedenáct
tisíc Kč.
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Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Od 18. listopadu do 18. prosince zasahovala
jednotka z telčské stanice HZS Kraje Vysočina u 48 událostí. Z toho bylo 37 technických zásahů, 2 požáry a 9 dopravních nehod.
Nejvíce technických zásahů bylo na začátku prosince, při kterých hasiči odstraňovali
padlé stromy a větve na komunikacích při ledovkové kalamitě. Jeden zásah měli i v sousedním Jihočeském kraji u požáru stromu
padlého na elektrické vedení v Sumrakově.
U požáru v Telči hasiči nakonec zjistili, že se
jednalo o nenahlášené pálení.
Npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice Telč
HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč, Luční 586
telefon: 950 272 110, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz

Optimistické. Zájem o GOB a SOŠ
Nečekaně velký zájem žáků jak z devátých, tak i z pátých tříd základních škol
o studium na GOB a SOŠ potěšil ředitele
školy Stanislava Mácu při Dnu otevřených
dveří 11. prosince. „Vážím si také množství rodičů, kteří své potomky na seznámení s jejich budoucí školou doprovázeli,“ dodal S. Máca pro TL. Škola zmíněný
Den otevřených dveří pořádá již několik
let. Díky průběžné modernizaci jim každý

rok může představit stále lepší podmínky
pro studium, které svým žákům poskytuje.
Tentokrát byl zájem o školu a její prostředí tak velký, že se protáhl dlouho nad původně stanovenou dobou. Škola také nabízí zájemcům o studium možnost vyzkoušet
si náročnost přijímacích zkoušek nanečisto. Uspořádá je 14. února a již teď najdou
jejich adepti více informací na webových
stránkách školy.
/z/

Na úspěšném představení školy o Dnu otevřených dveří mají také zásluhu současní studenti
- chemici. Jejich prezentace byla profesionální. Odborně i esteticky.
Foto: Josef Drmota

Úspěch studentů SOŠ

Extra, s.r.o., uspěla v Bratislavě
V závěru roku bilancovala svou činnost fiktivní firma Extra, s.r.o., při GOB a SOŠ,
která se zabývá nákupem a prodejem výrobků Kosteleckých uzenin. Studenti SOŠ
oboru ekonomika a podnikání na regionálních i mezinárodních veletrzích opakovaně
dokazují, že své teoretické znalosti dokáží
využít i v praxi. Počátkem tohoto školního
roku přivezli zlatou medaili z 1. ročníku veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích. Další velký úspěch jsme zaznamenali
na 17. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Bratislavě, který se konal v listopadu.
V konkurenci 70 vystavujících firem z Ruska, Ukrajiny, Rumunska, Rakouska, Itálie,
Finska a domácích soutěžících, obsadili naši žáci skvělé druhé místo. Individuální ocenění si ze Slovenska přivezla studentka Petra Závodská, která byla vyhodnocena jako
nejlepší obchodní zástupce. M. Krejčířová

ZŠ Hradecká:

Žáci psali o dobru.
Dobře!
Úspěchem skončila účast žáků ZŠ Hradecká v celorepublikovém projektu Dětský čin
roku. Projekt je podporován Ministerstvem
školství. Je zaměřen na výchovu dětí k pravdě, lidskosti a vzájemné pomoci.
V rámci školního projektu Hrdinové žáci
sedmých až devátých ročníků školy vypracovali 40 slohových prací, ve kterých zachytili
svůj hrdinský čin či dobrý skutek, který vykonali. Pracemi pak soutěž obeslali. A dočkali se ocenění. Škola v celorepublikové soutěži zvítězila díky největšímu počtu zaslaných
příspěvků. Podle ředitelky školy Miluše Remešové má na úspěchu podíl nejen aktivita
žáků, ale také přístup učitelky Jany Novotné,
která je vedoucí zmíněného projektu na škole.
„Paní učitelka se bohužel pro nemoc nemohla zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků
soutěže na Staroměstské radnici v Praze, kam
byla pozvána. Mrzí mě to o to více, že všichni ve škole známe její skromnost.“ Všichni
ocenění a jejich doprovod strávili v Praze nezapomenutelný den, naplněný mnoha kulturními zážitky a setkáními se známými osobnostmi, patrony Dětského činu roku.
Celý příspěvek Vedení školy a kolektivu učitelů ZŠ Hradecké najdete v Listárně TL.

DDM má bronzové
absolventy DofE
19. listopadu se 7 absolventů bronzové úrovně DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) z DDM zúčastnilo v Kongresovém
centru v Praze slavnostního ceremoniálu, při
kterém jim byly předány certifikáty o absolvování a bronzové odznaky DofE. Jedná se
o celosvětový, velmi prestižní program, garantovaný britskou královskou rodinou. Ceremoniálu byl přítomen také regionální ředitel mezinárodního programu DofE pro
Evropu Matija Vilfan. Ten se, podle ředitele DDM Luboše Janovského, ve volné části
programu telčským absolventům mimořádně věnoval. Překvapila ho nejen jejich dobrá
angličtina, ale i bezprostřední a příjemné vystupování. Setkání nakonec vyústilo v příslib
Matija Vilfana k návštěvě DDM.
Redakčně kráceno. Celý příspěvek Luboše
Janovského v listárně TL.

Dům dětí a mládeže Telč

Studentka Radka Dobiášová při jednání se
zákazníkem.
Foto: M. Krejčířová

Náměstí Zachariáše z Hradce 66
kancelář
ddm.telc@volny.cz ● 777 470 860
ředitel Mgr. Luboš Janovský
ddmtelcreditel@seznam.cz
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
170 roků

● 24. ledna 1845 se v Kunžaku narodil malíř a restaurátor Čeněk Neumann
(+17.5.1915, Telč). Malířství studoval
na prestižní královské Akademii výtvarných umění v Mnichově. Po roce 1877
se usadil v Telči. V roce 1897 zde byl
zakládajícím členem Muzejního spolku. Neumannovy práce najdeme hlavně
v kostelech po celé Moravě. V Telči to
je v současné době jen obraz sv. Alžběty Durynské v kostele Jména Ježíš. Velký
obraz v omítce, Ježíš v zahradě Getsemanské, v průčelí křížové chodby kostela sv.
Jakuba se bohužel nedochoval.

120 roků

Píše se rok 1974. V Masarykově, tehdy Leninově ulici, se začínají bourat domy pro stavbu
polikliniky. Zaujme, že jeden z nich odkázala v roce 1909 jeho majitelka Viktorie Zvěřinová
městu pro postavení nemocnice... Dům město později prodalo a získané prostředky vložilo
do nemocniční nadace pojmenované po šlechetné dárkyni.

● 1. ledna 1895 se v Rozseči narodil
akad. malíř Antonín Václav Slavíček
(+27.10.1938, Zlín). Jeho studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze přerušila I.
světová válka, ze které se vrátil s podlomeným zdravím. Po ní studia dokončil a završil je studijními cestami do Francie a Itálie.
Jeho rozsáhlé dílo je zastoupeno v mnoha
galeriích a soukromých sbírkách. Mimo jiné přispíval ilustracemi také do Dobrého
díla Josefa Floriana. V Telči ho trvale připomíná sgrafito Blaník na sokolovně z roku 1924. Pohřben je na hřbitově u sv. Anny.

70 roků

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Nový rok v novém roce 2015
Tak a máme zde Nový rok a zároveň nový rok. Ten Nový rok je sváteční den,
kdy si vzpomínáme, co jsme vše slíbili,
že uděláme nebo dodržíme v novém roce, a možná ta předsevzetí nyní redukujeme a opravujeme. Zato nový rok je 365
dnů, o kterých nevíme skoro nic. Jen se
těšíme, že budou šťastné a veselé a hlavně, že nás nebude trápit zdraví. Doufáme,
že si začátkem roku trochu odpočineme,
ale ještě, než se vzpamatujeme z vánočního nakupování, začnou na nás útočit obchody s velkými slevami. Tak, jak byly
ohromné vánoční slevy, nyní startují ještě
větší novoroční. Když si ta procenta spočítám, mám někdy dojem, že nám v obchodě snad ještě za nákup doplatí. Leden
je měsíc sněhu a ledu, tedy aspoň býval,
nyní si musíme pustit film Doba ledová,
abychom vůbec viděli, jak sníh vypadá.
To, co maloval pan Lada, už dávno neplatí. Děti si nestaví sněhuláky, nejezdí
na sáňkách a na lyžích okolo domu. Pokud chtějí vidět zimu, musí do hor anebo
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na ledovec. Samozřejmě ušetříme za topení, nemusíme hledat auta pod sněhovou čepicí a nezlomíme si ruku na neuklizeném chodníku. To je vše pravda, ale
když je tma ráno, v poledne i večer, často si vzpomenu na bílý sníh, jiskřící se
pod slunečními paprsky. Ale abych nezačala nový rok jenom stěžováním, tak půjdu do obchodu, koupím si něco ve slevě,
pokud napadne poprašek sněhu, udělám
sněhuláka a na chodníku si zlomím ..., no
to vynechám, ruce potřebuji, tak chodník
raději posypu, aby se nikomu nic nestalo. Ale jeden slib, jedno předsevzetí mne
přece jen napadlo. Co kdybychom všichni
udělali každý den jeden dobrý skutek. Jen
tak, pro radost. Ivánek musel mít medvědí hlavu, aby si uvědomil, že by se měl
chovat slušně, a pak se mu horko těžko
odčarovávala. Tak to si prožít nemusíme,
protože dobré skutky můžeme dělat i bez
této zkušenosti. Do nového roku vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou náladu. A jak říká dcera – „Usmějte se“

● 1. ledna 1945 tragicky zahynul Ing. Jaroslav Zapletal (*11.5.1911, Jevíčko).
Vystudovaný stavební inženýr absolvoval část středoškolských studií na telčské
reálce. Na počátku II. světové války se
na Středním východě, kde pracovně pobýval, přihlásil do československého vojska.
Prodělal africké tažení, mimo jiné bojoval
u Tobruku a El-Allamainu, V roce 1943 byl
v Anglii zařazen k 311. peruti RAF. 1. ledna 1945 zahynul na ostrově Hoy v Orknejích s celou osmičlennou posádkou po startu Liberatoru FL 949 k operačnímu letu.
Pochován je v Berrynarboru v jižní Anglii. V Telči ho připomínají zmínka na rodinném hrobě na hřbitově u sv. Anny a pamětní desky v kostele sv. Jakuba.

Opsali jsme

Jak jsme se seznámili?
Jana pracovala v Brně a já v Praze. Proto
jsme se často setkávali na půl cesty a Telč
byla to nejkrásnější, co na té cestě bylo.
Michael Žantovský, velvyslanec ČR ve Velké Británii, v rozhovoru pro MfDnes 23. 12.
2014 o seznámení se svou manželkou Janou.

Pro Barču
a Davídka
Charitativní koncert pro děti trpící cystickou fibrózou, který se uskutečnil v sobotu
6. prosince v Konírně telčského zámku, dopadl velmi dobře. Tak ho hodnotí jeho hlavní organizátorka Eva Pavlíková: „Jsem
velmi spokojena. Výše vybrané částky, více
než 40 tis. Kč, zcela předčila mé očekávání.
Průběh koncertu byl bezproblémový, trochu mě ¸mrzelo´, že Konírna není nafukovací, hodně lidí stálo a někteří se do sálu ani
nevešli...“ I když to v daném případě není
podstatné, zeptali jsme se hudební pedagožky, jak hodnotí vystoupení MUDr. Tomáše
Snížka coby koncertního klavíristy. „Pan
primář zahrál s přehledem náročnou skladbu Edvarda Griega Svatební den na Troldhaugenu. Jeho vystoupení bych jistě ohodnotila známkou 1.“Telčské listy z pozice
hudebního laika pak další jedničku s hvězdičkou dávají svému čtenáři za odvahu k takovému počinu. Koho ještě pochválit, komu poděkovat? Moderátorům Veronice
Tomkové a Františku Holubovi, studentům GOB za zvládnutí náročné role, Míše
Novákové za přednes textu MUDr. Snížka CéeFko - nic moc, ale musím bojovat,
který laikům nevšedním způsobem přiblížil
cystickou fibrózou a její léčbu. Také všem
sponzorům a samozřejmě senátorovi Miloši Vystrčilovi, který koncertu poskytl svou
záštitu. Těm, které jsme nejmenovali, se
s Evou Pavlíkovou omlouváme, zasloužili
by si to. Takže poděkování patří všem, kdo
jakýmkoliv způsobem pomohli.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
za uspořádání a organizaci Adventního
charitativního koncertu pro Barču a Davídka paní Evě Pavlíkové. Za slova panu
RNDr. Miloši Vystrčilovi, MUDr. Tomáši
Snížkovi, všem sponzorům, účinkujícím,
moderátorům, ZUŠ Telč. Dále všem, kteří se podíleli na přípravě a obsluze během
konání koncertu. Velký dík patří všem zúčastněným a dalším, co přispěli našim dětem Barunce a Davídkovi v každodenním
boji s CF (cystická fibróza).
Rodiče Jana a Pavel Dvořákovi

Na koncertu vystoupil také klarinetový kvartet ve složení Ludmila Nosková, Barbora Svobodová, František Křepela a Milena Svobodová. ● Nadějní moderátoři. Veronika Tomková a František Holub. ● Pan primář, jak ho neznáme. MUDr. Tomáš Snížek před koncertním vystoupením. ● Senátor Miloš Vystrčil a Eva Pavlíková předávají šek na vybranou
částku mamince Barunky a Davídka.
Foto: Monika Salamánková

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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GAGARIN DEFINITIVNĚ. V pátek 19. prosince se plastika Rostislava Magniho, připomínající první let člověka do vesmíru, dočkala
definitivního umístění. Stala se součástí dopravního terminálu v Hradecké ulici. Více na toto téma v TL 12/2014.

STOPA ZAPOMENUTÉHO UMĚLCE.
Obraz sv. Alžběty Durynské, jediná veřejně dostupná dochovaná práce malíře Čeňka Neumanna v Telči. Najdeme ho
Foto: Bohumil Bína
v kostele Jména Ježíš.

VYDRŽÍ? „Zub času“ odnesl na počátku 20. století obraz Krista v Getsemanské zahradě
od Čeňka Neumanna z průčelí křížové chodby kostela sv. Jakuba. Spíš to ale bylo počasí a také nedostatek peněz na jeho záchranu. Nehrozí teď něco podobného sgrafitu Blaník na sokolovně od A. V. Slavíčka? „Ne,“ jsou slova náčelnice Sokola Emílie Drdácké, „jen kvůli
urychlenému zateplení haly jsme jeho restaurování museli opět odsunout.“ Foto: Archiv TL

HROB HRDINY. Až v dalekém Berrynarboru v jižní Anglii najdeme na tamním hřbitově sv. Petra hrob Ing. Jaroslava Zapletala,
telčské oběti II. světové války. Více o něm v rubrice Připomínáme si na str. 8.
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Foto na této straně: Bohumil Bína, Jiří Ondráček, www.valecnehroby.army.cz, archiv TL, kresba Václav Ondráček

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 1/2015

List MAS Telčsko (47)

Dnes představujeme: Hostětice - Částkovice

Zázrak. Nerozvedly se
Nerozvedli se. To je zázrak. V „rozvodové“ době, ve které žijeme, úvodní rčení není slyšet často. A platí to nejen pro manželství. V případě obcí je ještě vzácnější. Vznik tzv. střediskových
obcí a následná nedobrovolná integrace malých sídel v 70. letech
minulého století udělaly své. Jak to bylo po roce 1990 možné,
většina se jich ihned „rozvedla“. Osamostatnila se. A to i v případech, kdy i v nových podmínkách mohlo být spojení výhodné.
Dalo by se říci: samostatnost za každou cenu. Rozum převládl málokde. Případ Hostětic a Částkovic je světlou výjimkou a příkladem možného soužití dvou sousedních menších obcí. Částkovice
byly v roce 1960 připojeny k Hostěticím a v tomto partnerském
svazku setrvaly i po roce 1990. Dalo by se napsat něco o moudrosti otců obce. Starosta Hostětic, Ing. Jiří Kadlec, se tomuto závěru usmívá. Ví o něm své. Sedíme v rodinné usedlosti, kterou je-

Hostětice
Částkovice

První zmínka
o obci
1366
1580

Nadmořská
výška
583 m n. m.
547 m n. m.

mozřejmé považuje opravené místní komunikace, zrekonstruovaný kulturní dům a opravené kapličky - zvoničky v obou obcích.
Ta v Částkovicích je dokladem stavitelského citu našich předků.
Pochází z poloviny 18. století a je nemovitou kulturní památkou.
Mladší historii mají obě hostětické. Tu zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému nechal postavit na počátku 20. století u své nemovitosti právník Jan Pohl. Zvoničku na návsi dokončili Hostětičtí

Počet
obyvatel
74
64

ho rod vlastní od konce 19. století. „Jsme sice obec Hostětice, ale
obecní úřad máme v kulturním domě v Částkovicích,“ vysvětluje
důvod místa našeho setkání. „Možná jsme si měli zvolit oficiální
název Hostětice - Částkovice,“ zauvažoval nahlas. Na námitku, že
by byl název příliš dlouhý, nacházíme společně argument: Když
může existovat Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, proč by něco
podobného nemohly využít dvě malé obce na Vysočině.

Zvonička v Hostěticích

Zvonička v Částkovicích

Zastupitelstvo obce: Ing. Jiří Kadlec, Dana Tománková,
Ilona Ampapová, Vlastimil Bártů, Karel Doležal,
Lenka Křivánková, Libor Máca

Najít „nej“ Hostětic a Částkovic není vůbec těžké. Spojuje je
nejen krásná krajina a blízkost Telče, se kterou sdílí osudy od nejstarší doby. U Hostětic to je pozoruhodná statistika vývoje počtu
obyvatel. Je jich téměř stejně jako na počátku 20. století. S podobným demografickým
vývojem se dnes může pochlubit málokterá
obec. Jiří Kadlec za tímto stavem vidí především práci svého předchůdce, dlouholetého starosty Antonína Misaře, když vypočítává: „Obě obce jsou plynofikované, máme
obecní vodovod, kanalizaci.“ Nedá mu,
aby se nevrátil k našemu úvodnímu tématu: „Antonín Misař byl léta uznávaným starostou Hostětic, ale bydlel v Částkovicích,“ potvrzuje tak zdejší
symbiózu. Pozitivně bilancovat může ale také současné vedení.
Sedm nových rodinných domů, pro které obec připravila inženýrské sítě, sem přivedlo další obyvatele. Důkazem toho je 15
dětí školního a předškolního věku. Proto přišla na pořad dne další obecní investice. Dětské hřiště s houpadly. V plánu pro příští
rok je jeho rozšíření. Zaujal mě termín pana starosty „vícegenerační hřiště“. „Rozšíříme ho o multifunkční hřiště, kde se bude
moci hrát více míčových sportů včetně volejbalu a tenisu,“ má
jasno první muž Hostětic. Jako mimochodem zmiňuje plánovanou opravu chodníků a rekonstrukci kanalizace pod nimi. Za sa-

Obecní úřad Hostětic je Částkovicích.

Foto: Archiv OÚ

na počátku 50. let minulého století. V roce 1952 ji vysvětil telčský farář Otokar Jindra. Bylo to na poslední chvíli. Biskupové
a vyšší církevní hodnostáři byli v té době již ve vězení nebo v internaci. Poté již přišly „nové“ pořádky. Nevyhnuly se ani Hostěticím. Z největšího statku byla rodina Mátlů vystěhována, ostatní
se neubránili vstupu do JZD... A zmizela i jedna velká regionální
pověst Hostětic. Hostětické třešně. Zmíněný JUDr. Pohl zde totiž
založil velké zahrady s třešňovými sady, kterým se na zdejších
svazích mimořádně dařilo.
/z/
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Odpočinkové místo a silnice v Radkově
V Radkově nelení a snaží se svoji obec zvelebovat. Důkazem toho je oprava komunikace na Zvolenovice a úprava veřejného prostranství.
V rámci projektu „Rekonstrukce místní komunikace a veřejného prostranství“ došlo
k rekonstrukci obousměrné silnice Radkov
– Zvolenovice v délce 200 m. Součástí opravy bylo provedeno strojní čištění a sanace
překopů. Na závěr technologických operací
opravy dostal celý úsek dvouvrstvý mikro-

koberec. Součástí projektu byla také úprava
veřejného prostranství. Došlo ke srovnání
terénu, odplevelení a k následnému osetí pozemku. Poté byla vysazena okrasná zeleň.
Do vybavení poklidné zóny patří také dvě
lavičky a odpadkový koš.
Tento projekt byl financován v rámci Programu rozvoje venkova – Evropský zemědělský fond. Celkové výdaje se pohybují kolem 510 116 Kč, dotace je 379 424 Kč.
Magda Pojerová

Nová střecha na kapli v Třeštici
Kaple sv. Antonína v Třeštici, která patří
pod farnost Růžená, se dočkala nového zastřešení.
Novou střechu dostala kaple sv. Antonína
v Třeštici díky Programu rozvoje venkova
– Evropského zemědělského fondu. Kaple byla postavena v roce 1939. Mimo běžných oprav v dřívějších letech byla prove-

dena velká oprava před setkáním rodáků
v roce 1994. V minulém roce došlo díky
projektu k výměně střešní krytiny, která je
z pálené bobrovky. Byla tak prodloužena
životnost stavby, která je významným architektonickým prvkem v obci. Celkové
výdaje projektu činily 221 597 Kč, z toho
dotace 199 437 Kč.
Magda Pojerová

Mikroregionální střípky
Stará Říše
sobota 17. ledna v 18 hodin
kostel Všech svatých
Mše sv. s gregoriánským chorálem; zpívá
místní chorální schola

Sedlejov
17. ledna Ples SDH Sedlejov
31. ledna Ples Mysliveckého sdružení

Mrákotín
23. ledna Myslivecký ples
Hraje ROOKIES

Telč
23. ledna Ples města Telče a Mikroregionu
Telčsko

Nová Říše
17. 1. 2015 Zdravý den
kulturní dům

Volby v Růžené budou
Jak jsme psali v minulém čísle TL, ministr
vnitra Milan Chovanec vyhlásil dodatečné
volby do Obecního zastupitelstva v Růžené na 31. ledna 2015. To ale neznamenalo,
že se zde volby určitě uskuteční. Podmínkou pro jejich konání je podání a registrace nejméně jedné kandidátní listiny registračnímu úřadu. Tím je pro Růženou
Městský úřad Třešť. Ten 10. prosince zaregistroval dvě volební strany a současně
vylosoval jejich pořadí. Volby v Růžené
se 31. ledna tedy uskuteční. Voliči si zde
budou vybírat z kandidátních listin volebních stran nezávislého kandidáta Lukáše
Laubeho a sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Růženou.
Zdroj: http://www.trest.cz

Foto: Archiv MAS Telčsko

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

16. – 17. ledna 2015

Novoroční přání
ŠIMON. Nový obecní pomocník v Třeštici. Traktor Zetor Proxima s čelním nakladačem
a štěpkovačem. „Dostal jméno Šimon, protože Matouše (také traktor) již máme,“ prozradil TL starosta Martin Kodys. Obec na jeho pořízení získala dotaci ze SFŽP ve výši 1,3
mil. Kč. Sama musela přispět částkou 185 tis. Kč.
Foto: František Bureš
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Do nového roku 2015 Vám MAS Mikroregionu Telčsko, Mikroregion Telčsko a Rozvojové sdružení Zdeňkov přejí hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů. Těšíme se na další spolupráci.

SOUSTŘEDĚNÍ. ABY NEZHASLO. 20. prosince přijelo na telčské nádraží Betlémské světlo.

ŽIVÝ BETLÉM PODJAVOŘIČANU. Již řadu let patří k vánoční Telči.

V ČEM CHODIL PRADĚDEČEK A PRABABIČKA? 10. prosince připravili památkáři v Lannerově domě módní přehlídku
historických oděvů.

NEZNÁMÝ VANDAL. Nejznámější obyvatel města dal o sobě zase vědět. V době, kdy ti slušní vítali na náměstí nový rok, rozbil
na Oslednicích šest světel veřejného osvětlení!

ZETOR, KAM SE PODÍVÁŠ. Křtu Šimona, obecního traktoru v Třeštici, se 27. prosince zúčastnilo jeho třicet (!) starších sourozenců.
Nejstarší se „narodil“ v roce 1954. Starostlivě se o něj stará Pavel Marek z Třeštice.
Foto na této straně: Stanislav Bartoň, František Bureš, Ilona Jeníčková, Radek Bock, Viktor Mašát
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Doplňte si Kdo je kdo
Díky vstřícnosti Marie Jiráskové – Jelínkové (dceři JUDr. Miroslava Jiráska) jsme
získali životopisná data o zapomenutém
telčském rodákovi JUDr. Miroslavu Jiráskovi. Když před více než 20 lety vycházel
sborník Kdo je kdo z telčských osobností,
jeho redakce neznala osudy muže, který se
v Telči narodil, po celý život měl ke svému
rodišti citový vztah a jeho život z větší části
kopíroval stinné stránky 20. století.

Miroslav Jirásek.
Zapomenutý telčský rodák
Narodil se 15. března 1913 v Telči. Jeho otec Josef, později profesor na katedře
slovanských jazyků Masarykovy univerzity v Brně, byl ve školním roce 1912/13
na zdejší reálce profesorem češtiny a němčiny. Rodina se poté odstěhovala do Bratislavy. Zde Miroslav Jirásek absolvoval středoškolská a vysokoškolská studia. V roce
1937 získal na Univerzitě Komenského titul
doktora práv. Část právnických studií absolvoval ve francouzském Dijonu. Po vzniku
Slovenského štátu se rodina vrátila do Brna, kde se oženil a pracoval jako právník
ve Všeobecném penzijním ústavu. Od roku
1946 působil v Kanceláři prezidenta republiky Edvarda Beneše. Na počátku roku 1950
byl zatčen a později ve vykonstruovaném
politickém procesu odsouzen k 15 letům
vězení. Původní návrh byl pro něj dokonce
trest smrti. Vězněný byl v Jáchymově, Bytízi u Příbrami, Ilavě a Leopoldově. Na svo-

Charita Jihlava informuje:

Vít Wodák
je Dobroch roku
Ve středu 10. prosince oznámila jihlavská
Charita výsledky letošní akce DOBROCH.
Jedná se o hodnocení dobrovolníků, kteří
ve volném čase pracují v sociálních a zdravotních službách. Mezi 13 nominovanými
z celého kraje vybrala porota jako nejobětavějšího Víta Wodáka z Jihlavy. Úctyhodných 239 hodin odpracoval mladý Jihlavan v telčském nízkoprahovém zařízení
ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici. „Vítek je
pro nás novou silou a pomocí, snaží se být
osobitým partnerem, povzbuditelem a též
rádcem. Chtěla bych mu za nezištnou službu moc poděkovat. Ocenění si určitě zaslouží,“ okomentovala úspěch V. Wodáka vedoucí ZASTÁVky Petra Nováková.
Současně vyslovila přání, aby Vítek Wodák měl další následovníky.
Podle TZ
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bodu se dostal až na základě amnestie v roce 1959. Po návratu z vězení pracoval jako
jeřábník v bývalém ČKD Praha, později jako figurant v Montovaných stavbách Praha.
V roce 1968 podepsal Dva tisíce slov a angažoval se v činnosti KAN 231. Až v závěru pracovní kariéry pracoval jako podnikový právník v Praze. Zemřel 27. března
2002 v Praze.
Svoji životní pouť se pokusil zachytit
v knihách Z deníku vlastizrádce (Panorama 1990), Tempus fugit… léta běží vážení (Frank 1999), Návrat do pekla (PhDr
R. Janošík 1999) a Sonety (Maroli 2001).
Jak sám říkal, útržky svých vzpomínek
na prožitá utrpení svěřil papíru proto, aby
už nikdo nikdy nic takového psát nemusel.

Ibrahima Sory Sylla.
„Utajený“ žák gymnázia
Marně byste ho hledali v seznamu studentů telčského gymnázia nebo střední odborné školy. Přesto tam patnáctiletý Ibrahima
Sory Sylla z keňské Konakry patří. Je totiž adoptovaným žákem školy. „Do Adopce na dálku jsme zapojeni z iniciativy někdejších studentů od roku 2004. Ibrahima
Sory Sylla je již druhý student, který díky naší podpoře může v rodné zemi studovat,“ popsala pro TL učitelka Helena
Volavková, která má komunikaci s neofi-

V Leopoldově...
Husáka jsem viděl z okna: chodil se svým
pobočníkem Šaňo Machem, který byl velitelem Hlinkových gard. Byli ve velmi srdečném vztahu. Husáka znám ze svých studentských let. Když bylo 10. výročí vzniku
ČSR (1928), studoval jsem v Bratislavě na gymnáziu. Tuto školu tehdy navštívil prezident T. G. Masaryk, který nám řekl: „Když se na vás, studenti, dívám, není
vyloučeno, že je mezi vámi budoucí prezident.“ A Husák tam seděl ve třetí řadě
za mnou…
Miroslav Jirásek v roce 1999 v rozhovoru s Rostislavem Janošíkem pro internetové Svobodné noviny. Více http://
www.i-sn.cz/

Nabídka volného bytu
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
„Zásady pro nájem bytů ve výlučném
vlastnictví města Telče“, nabízí město
k pronájmu následující byt

v Domě s pečovatelskou službou
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 29 (1+0) ve 3. podlaží
Celková plocha: 26,50 m2
Nájemné celkem: 956 Kč
Termín pro přijetí žádostí:

do 30. ledna 2015
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města (www.telc.eu)
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování, Jana Vyhlídalová,
tel.: 567 112 425.

ciálním žákem školy na starosti. Na potřebnou částku, 7 500 Kč, ze které je Ibrahimovi placeno školné, učební pomůcky
a dvě uniformy, studenti dobrovolně přispívají drobnou částkou. Kdo nechce přispět, nemusí. „Letos vychází příspěvek
na jednoho studenta 25 Kč,“ upřesnila H.
Volavková. Škola posílá Ibrahimovi dvakrát ročně dopis, který překládají studenti francouzštiny. Většinou k němu připojí
malý dárek, fotografie, tričko, pastelky...
V dopise totiž nesmí být peníze, nebo třeba čokoláda a musí vážit do 100 g.
Od Ibrahima pak na zdejší školu také přichází korespondence. Ve francouzsky psaných dopisech informuje české kamarády
především o svém studiu. Komunikaci se
vzdáleným žákem zprostředkovává obecně prospěšná společnost Centrum Dialog,
která se věnuje projektům rozvojové spolupráce a výchovy. Telčští studenti se s ní
pak mohou seznámit na nástěnce ve škole. „A také na internetových stránkách
Centra Dialog. Našeho Ibrahima najdete
na adrese http://www.centrumdialog.cz/
adopce?dite=30665, kde je také řada jeho
fotografií,“ upřesnila Helena Volavková.
Ředitel školy Stanislav Máca popsanou
aktivitu studentů vítá a podporuje. „Nejen
proto, že současní žáci navazují na humanitární počin svých předchůdců, ale hlavně proto, že projekt v nich aktivně rozvíjí
sociální cítění,“ dodal ředitel.
/z/

Za císaře pána

CET v České televizi

Úcta k předkům je určitě jeden z pozitivních rysů obyvatel Vysočiny. Řada rodin zde i po stu letech pietně uchovává památky
na ty, kteří bojovali ve Velké válce. Pekař Adolf Marek z Vanůvku poslal domů fotografii „své“ polní pekárny. Právě až tento

Celou hodinu věnovala Česká televize (ČT24) v sobotu 13. prosince
večer vědeckému pracovišti Centrum excelence Telč.
Na základě dotazů diváků zpovídal v pořadu HYDE PARK CIVILIZACE moderátor Daniel Stach postupně prof. Miloše Drdáckého, ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd
ČR, otce projektu CET Telč, Stanislava Pospíšila, vědeckého garanta klimatického větrného tunelu, a Daniela Vavříka, vědeckého garanta Laboratoře rentgenové a neutronové radiografie. Pořad zajímavým způsobem informoval o činnosti telčského vědeckého pracoviště.
O zařazení pořadu do vysílacího schématu ČT jsme se bohužel dozvěděli až po uzávěrce prosincového vydání TL. Celý pořad, který byl také skvělou propagací města (moderátoři na celostátním kanálu nikdy
nepoužili tolik oblíbené u regionálních novinářů „Telč na Jihlavsku“),
můžete zhlédnout v archivu ČT na adrese http://www.ceskatelevize.
cz/specialy/hydepark-civilizace/13.12.2014/. I když jste ve škole nemilovali fyziku a mechaniku, tak doporučujeme.
/z/

dlouhotrvající válečný konflikt, s jakým do té doby vojenští stratégové nepočítali, ukázal význam dobře fungujícího týlu, ve kterém
Adolf Marek díky svému povolání sloužil. Zcela unikátní pozdrav

Nové knihy městské knihovny
Rádi čteme a cestujeme, protože to jsou nejpříjemnější náhražky myšlení.
Aldous Leonard Huxley.

Beletrie
Vondruška: Ďáblův sluha; Boyd: Čtvrtky v parku; Di Fulvio: Dívka, která se dotkla nebe; Collins: Hunger games. Síla vzdoru; Ebert:
Krev a stříbro; Bauer: Krysařovy děti; Whitton: Kunhuta Přemyslovna; Walden: Maorská princezna; Erskine: Nejtemnější hodina; Seghers: Nevěsta ve sněhu; Higgins-Clark: Nikdy není pozdě;
King: Pan Mercedes; Smith: Řeka bohů. Bůh pouště; Parks: Tady
a teď; Edwards: Strom v srdci; Jackson: Všechno mi řekni; Grafton: W…jako Western; Tremayne: Symbol smrti; May: Šachové
figurky; Janouchová: Tygří žena; Formánek: Úsměvy smutných
mužů; Gordon: Tajemný diamant

Naučná
dostal 29. září 1915 Petr Novotný ve Vystrčenovicích od synovce
Jana Nováka. Ten sloužil na základně Rakousko - uherského námořnictva v dnešní chorvatské Puli. Sestřelená italská vzducholoď, to byl mimořádný úspěch císařské armády, se kterým se mohla pochlubit. Třetí snímek připomíná krutost války. Vlevo stojící,
někde ve fotoateliéru v Tyrolích, František Sedláček (*1873) ze
Starého Města se z války šťastně vrátil a dál se staral o rodinné
hospodářství. Jeho o rok mladší bratr Leopold takové štěstí neměl.
Absolvent telčské reálky a později řídící učitel v Růžené padl 28.
ledna 1918 na italské frontě. Připomíná nám ho jen několik strohých řádků na pamětních deskách v kostele sv. Jakuba.
Na počátku roku 1915 bylo již
zřejmé, že se nebude jednat o krátký válečný konflikt. Že bude ale
trvat téměř další čtyři roky, určitě nikdo netušil. Na stránkách TL
se ke 100. výročí I. světové války
budeme proto občas vracet. I díky
zájmu, který jste o náš seriál projevili. Vážíme si všech dokumentů, které jste nám poskytli, případně ještě poskytnete. Uveřejněné
snímky tentokrát pochází z archivů Ludmily Bartoškové, Miroslava
Dvořáka a Jiřího Lišky.

Jaroš: Hory shora 2; Aldort: Vychováváme děti a rosteme s nimi;
Rowe: Veselé čepičky; Biddulph: Tajemství výchovy šťastných dětí; Valenta: Přehled speciální pedagogiky; Vacek: Přes Altiplano
na svatbu; Sobotková: Psychologie rodiny; Říčan: S dětmi chytře
a moudře; Vágnerová: Současná psychopatologie pro pomáhající
profese; Haškovcová: Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi

Dětská
Walliams: Ďábelská zubařka; Hlaváčková: Vládci Sedmihoří. Magická cesta; Brezina: Po stopách yettiho; Pastis: Timmy Nezdárek. Chybička se vloudí; Pospíšilová: Školní strašidlo; Urbánková:
Zmrzlina; Krolupperová: Mizící hmyzíci
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Martin Herzán: Utajené dějiny Jihlavy 20. století; Alena a Vlastimil Vondruškovi: Církev; Michael Carroll: Integrativní přístupy
k supervizi; Sven Frotscher: 5000 znaků a symbolů světa; Jan Svoboda: Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku;
Stuart Clark: Velké otázky. Vesmír; Slavomil Fischer: Sociální patologie; Marie Hrušková: Příběhy památných stromů Čech a Moravy; Zuzana Grofová: Nutriční podpora; Alena Ježková: Kláštery
a jejich lidé. Tichá srdce
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Půjčovní doba Knihovny UC do 13. února
Pondělí – pátek: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
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Dan Svátek pro TL

Telč - bílá a krásná
Bohužel až po uzávěrce vydání se uskutečnila v Konírně zámku dlouho očekávaná
premiéra filmu Telč - bílá a krásná. Autor
snímku Dan Svátek, kterého jsme v TL před
časem představili obsáhlým rozhovorem,
přesto pro čtenáře TL prozradil něco ze zákulisí natáčení. A hlavně. Poslání filmu, se
kterým ho autoři (kameramanem je Tomáš
Drdácký), předkládají budoucím divákům.
„Film jsme natáčeli čtyři roky ve všech ročních obdobích. Šlo mi o to, aby alespoň hodinu, co film trvá, vnímali diváci Telč tak,
jak ji vnímám já, resp. takhle bych chtěl,
aby ji vnímal každý návštěvník. Aby zde

ná definice, kam film zařadit: „Jde o lyrický dokumentární film. Použili jsme verše
Otokara Březiny, který měl úžasný dar vnímat Telč nádherným způsobem.“ A několik
„obyčejných“ glos: Tento film jsem natáčel
moc rád. ● Nejsložitější záběry byly letecké.
Nejen z balónu, kde jste závislí na směru větru, ale pak i záběry z vrtulníku. Mnohokrát
jsme zrušili natáčení pár hodin před plánovaným začátkem. Přišly mraky nebo vítr... ● Právě při těchto záběrech se nám otevřely naprosto nové a neokoukané pohledy
na Telč. ● Malý dron s kamerou se dostal
do míst, kde před tím nikdo s kamerou ne-

strávil víc než jeden den a nasákl atmosféru, která je skrytá ve staletých zdech města,“ popsal D. Svátek. Jeho další zajímavou myšlenkou je: „Film jsme se snažili
natočit v jakémsi bezčasí. Vyhýbali jsme
se současným dopravním prostředkům i lidem, neboť za pět let budou vypadat jinak
a najednou by film ztrácel aktuálnost. To,
že jsme se snažili vnímat ho očima někoho,
kdo nasedl do stroje času, snad diváky naučí vnímat Telč jinak než dosud.“ A struč-

mohl být... ● Věřím, že tohle divák, a hlavně
ten, který zná Telč, ocení. ● Měli jsme výhodu, že s kameramanem Tomášem Drdáckým Telč velmi dobře známe. ● S jistotou
však teď, po dokončení filmu, mohu říct, že
Telč je opravdu studna hluboká a čerpat se
z ní dá do nekonečna. ● Už teď nás samozřejmě napadají věci, které bychom chtěli
do filmu ještě přidat. Třeba natočíme někdy pokračování. Z obsáhlého materiálu
Dana Svátka vybral /z/.

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy
veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd.
Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec.
Učebna v Telči na Myslibořské ulici, školné i splátkově bez navýšení ceny, jezdíme
str. 18

i o víkendech. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a na tel. 607 185 517.
• Rekvalifikační kurz STRÁŽNÝ - vhodný pro osoby evidované na Úřadě práce
i se ZTP. Za splnění podmínek zdarma.
Zakončený zkouškou odborné způsobilosti. Tel. 777 320 057, email: rekvalifikace-strazny@seznam.cz, www.rekvalifikace-strazny.cz

Dějiny Telče v dílech místních
historiků opět v prodeji

Poklad. Nemusí být
jen zlatý
Podoba pokladu může být pro každého jiná.
Pro zájemce o historii Telče je určitě pokladem soubor nejstarších písemností věnovaných městu. Považte! Stručný dějepis města a panství Telč Jana Kypty vyšel tiskem
v Brně v roce 1857, Beringerovo a Janouškovo Město a panství Telč v roce 1891. Kritické pojednání profesora Rampuly Pověsti
a názory o vzniku Telče spatřilo světlo světa
téměř před 70 lety, v roce 1946. A další práce téhož autora, jako třeba Vývoj telčského
náměstí? Nevyšly tiskem
nikdy! Že získání těchto publikací je pro
zájemce prakticky nemožné, je nasnadě.
To před časem
změnil telčský
rodák profesor
Miloš Drdácký, když výše
zmíněné práce vydal v jednom souboru pod názvem Dějiny Telče v dílech místních historiků. Ojedinělé dílo je
poté, co bylo vyprodáno, opět v nabídce Informačního centra telčské radnice.
/z/

Pohlednice pro sběratele
Další pohlednici vydal v letošním roce Jan
Stříteský ml. Je věnována památce obětí
I. světové války, především námořníkům.
Na lícní straně použil grafiku Petra Tamchyny a reprodukce obrazů Rudolfa Škáby
a Leopolda Drdáckého.

Čekání na zimu

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 11. do 27. 12. 2014.

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

5,5 °C
1016,7 hPa
19,0 mm
15,3 °C, 5. 11.
ve 13,44 hod.
-1,2 °C, 28. 11.
ve 2,40 hod.
18,5 km/h, 16. 11.

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

Počasí v listopadu
Pokud si představíme den se skoro nebo úplně zataženou oblohou
nízkou oblačností, mlhavým a pošmourným počasím často se srážkami a bez sluníčka, potom kromě asi pěti dnů tak bylo po celý listopad. Jen ojediněle se oblačnost navečer nebo v noci přechodně
protrhala. Sluníčko jsme vlastně viděli na několik hodin jen během
tří dnů začátkem měsíce a potom ještě dvakrát ve zbytku měsíce –
úhrnem jen necelých 7 hodin. Celkově depresivně působící počasí.

Maximální denní teploty se asi do poloviny listopadu pohybovaly
v rozmezí +6 až 14°C, ale většinou kolem 10°C. Ve druhé polovině
měsíce se postupně snižovaly pod 10°C a v závěru bylo i několik ledových dnů, kdy i maxima zůstala slabě pod nulou. Minimální a přízemní teploty byly po většinu měsíce plusové, ale v chladném konci
klesaly do -2°C. Srážky byly většinou jen občasné ve formě slabého
deště nebo mrholení. Více, kolem 10 mm, napršelo 18. 11. Alespoň
na zimu trochu zalilo. Koncem měsíce srážky i namrzaly a na zemi
se tvořila nebezpečná ledovka. K té se přidala i námraza z mrznoucí
mlhy a zledovatělé námrazky dosáhly síly kolem 20 mm. To už významně zatěžovalo stromy a nadzemní vedení.
Měsíc jako celek byl velmi teplý, hodnotíme jej jako mimořádně
nadprůměrný, srážkově jako slabě podprůměrný. Mimořádně podprůměrná byla délka slunečního svitu, která činila jen asi desetinu obvyklé průměrné hodnoty.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Zdravý den v Nové Říši
MAS Mikroregionu Telčsko společně s Novoříšským kulturním
spolkem (NOKUS) připravily na leden Zdravý den.
Po Vánocích plných dobrého jídla a pití si určitě do nového roku dáte předsevzetí žít zdravěji. Proto se MAS Telčsko, Novoříšský kulturní spolek a Rozvojové sdružení Zdeňkov domluvily a společně
pro vás připravily Zdravý den. Tak neváhejte a přijďte v sobotu 17.
ledna do kulturního domu v Nové Říši. Začneme ve 13.00 hodin.
Po krátkém uvítání se můžete seznámit s velice zázračnou houbou
Reishi, kterou nám představí pan Ladislav Šíma. Budete mít možnost ochutnat kávu z této houby. Petra Lustigová bude povídat o bolesti zad aneb o tom, jak zdravě sedět. Třešničkou na Zdravém dni
bude přednáška Jiřího Lustiga s názornými ukázkami první pomoci. Dozvíte se základy a zásady první pomoci, jak řešit jednotlivé situace, naléhavé stavy atd. Vedle těchto zajímavých přednášek bude
probíhat cvičení pro děti nejen na míčích, ochutnávka dobrých čajů
a zdravá dílna pro děti. Stačí přijít a poznat něco nového pro naše
zdraví. Těšíme se na viděnou!
Magda Pojerová
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Zubní pohotovost

Bohoslužby

o víkendech a svátcích

v lednu

Římskokatolické

17. ledna
Jihlava, MUDr. Jana Zedníčková
Vrchlického 2497/57, 567 574 575
18. ledna
Jihlava, MUDr. Taťána Vrbková
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
24. ledna
Jihlava, MUDr. Eva Zdobinská
Březinova 62a, Jihlava, 567 333 465
25. ledna
Jihlava, MDDr. Zuzana Zlámalíková
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
31. ledna
Janštejn, MUDr. Marie Berková
Janštejn 172, 567 374 205
Pohotovost od 8 - 12 hodin. V případě
potřeby doporučujeme prověřit na uvedených tlf. číslech. Služby v obvodu
Nemocnice Jihlava i na Infocentru Nemocnice Jihlava na 567 157 211. Změna služeb není vyloučena.
Aktuálně na www.telc.eu, www.nemji.cz. Zubní pohotovost v Dačicích
na www.nemda.cz

Kolik žáků mají školy?
Nepříliš radostnou statistiku o počtech žáků v základních školách ve správním obvodu Telče v právě probíhajícím školním
roce, v porovnání se stavem před pěti lety, vylepšuje pohled na počty dětí v mateřských školách. Zatímco letos je navštěvuje 437 dětí, ve školním roce 2009/10 to
bylo téměř o 50 méně. Setrvalý stav zájemců o studium vykazuje telčská základní umělecká škola. Letos i před pěti roky
měla téměř stejný počet žáků, 203 (209).
Do kroužků DDM je zapsáno 742 žáků
a děti. Před dvěma roky jich bylo jen 660.
školní rok
2014 - 2015 2009 - 2010
Nová Říše
Mrákotín
Urbanov
Stará Říše
Krahulčí
Telč,
Masarykova
Telč,
Hradecká

153
41
14
28
23

166
35
22
41
20

344

374

347

420

Zdroj: Statistika MěÚ Telč, útvar školství
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Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

18. 1. - DFA - Dance Floor Attack
Kongresové centrum Aldis. DFA je nejprestižnější akcí svého druhu v Čechách
i na Slovensku. Taneční souboj nejlepších teamů ve street dance. Nese podtitul - Battle o nejlepší Česko - Slovenskou
street dance crew.

CHEB

1. 1. - Novoroční výstup na Bismarckovu rozhlednu na Zelené hoře u Chebu
17. 1. - Divadelní ples Západočeského
divadla v Chebu

JINDŘICHŮV HRADEC

23. - 25. 1. - Sochu! Sochej! Sochejme!
Tvorba uměleckých děl z ledu, nám. Míru

KUTNÁ HORA

do 25. 1. - Antonín Mužík – Obrazy
a kresby
Galerie Středočeského kraje - galerie
a jezuitská kolej - Café Fatal. Vystavené
cykly čerpají náměty a inspirační zdroje
především z elementárního řádu přírody.

LITOMYŠL

do 6. 4. - Večerníček Chaloupka
na vršku - výstava
Regionální muzeum. Výstava pro malé
i velké návštěvníky je přehlídkou tvorby Šárky Váchové a přenese vás do světa loutek, venkovského života, lidových
zvyků a řemesel.

POLIČKA

3. 1. – Carl Orff - Carmina Burana
Slavnostní koncert k zahájení oslav
750. výročí založení města Poličky
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.
Na jevišti i mimo jeviště Tylova domu
vystoupí cca 150 účinkujících.

TELČ

11. 1. – Rozloučení s vánočním časem
V kostele Jména Ježíš v 15 hod. s Pěveckým sborem Smetana Telč, Triodam
a Festivia Chorus.

TŘEBOŇ

22. 1. v 19:00 hod. - Třeboňská nocturna - Tónobraní
Divadlo J. K. Tyla, Jiří Hlaváč uvádí Jiřího Dědečka a Michala Prokopa
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

17. 1.
18. 1.

so
ne

24. 1.
25. 1.

so
ne

31. 1.

so

17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00

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

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

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

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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v nízkoprahovém zařízení ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Památky UNESCO
v Třebíči
PhDr. Rudolf Fišer

14. ledna v 18 hodin
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči

Nabídka zimního
stadionu
SK Telč nabízí pronájem ledové plochy na zimním stadionu. Sezóna potrvá
do konce února 2015. Cena 1 hodiny ledu
je 1.500 Kč včetně použití vyhřívaných kabin a sprch. V případě rezervace nebo jakéhokoliv dotazu kontaktujte SK Telč, Lukáš
Mazal, 602 944 173 nebo obsluhu zimního
stadionu na tel. 721 869 764. Po domluvě
se výjimečně dá vybrat i jiný termín. Přehled ledů naleznete na www.sktelc.cz

Sport

Kulturní kalendář

Zatímco mužstva hokejistů a basketbalistů vedou své soutěže, stolním tenistům se
nedaří. Hrající trenér a vedoucí týmu v jedné osobě Jaroslav Švec to okomentoval:
„Do nové sezóny jsme nevstoupili šťastně.
Pronásleduje nás zranění hráčů a také nepřítomnost klíčové opory Radka Švece, kterému start neumožnily pracovní povinnosti.“

Hokej
Krajská soutěž
Telč : Lokomotiva Brno 5 : 4
Telč : V. Meziříčí B 7 : 0
Telč - V. Bíteš B 4 : 2
Zastávka - Telč 2 : 5
Podrobné a velmi zajímavé zpravodajství
z jednotlivých zápasů najdete na http://
olh-sk-telc.webnode.cz/
1. Telč
10 55:24 27
2. Lokomotiva Brno 11 96:46 25
3. Veverská Bítýška
10 39:31 20
4. Zastávka
10 49:40 19
5. Náměšť n. O.
10 28:53 9
6. V. Meziříčí B
10 26:48 7
7. Velká Bíteš B
11 18:08 1

Stolní tenis
Divize Vysočiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

H. Brod
Tenis Polesí A
Pelhřimov A
Třebíč A
Žďár n. S. B
HB Ostrov B
Světlá n. S.A
Chotěboř A
Rovečné A
Pelhřimov B
M. Budějovice A
Telč A

11 108:42 41
11 106:47 41
11 104:39 41
11 91:01 33
11 79:18 29
11 79:31 24
11 65:33 23
11 71:35 22
11 73:31 22
11 62:41 20
11 68:32 19
11 43:50 11

Basketbal
Waldviertler Sparkasse Cup
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telč
N. Bystřice
Gmünd
J. Hradec
Slavonice
Studená

5 147 10
5
0 9
4
20 6
4
13 6
4 -66 4
4 -128 4

Turistika
Silvestrovská Javořice
17. ročníku výstupu na Javořici 31. prosince se zúčastnilo 5 400 turistů. „ Z toho bylo 156 cyklistů, 241 dětí do 15 let a také asi
249 psů,“ uvedl pro TL jeden z organizátorů,
předseda KČT Telč, Vladimír Mazal. Pořadatelé prodali 3 100 knoflíků a 1 040 Čtyřlístků. Na podporu humanitárních akcí tak
vybrali 18 902 Kč.

Akce
1. 1.
16.30
náměstí
Novoroční přípitek a ohňostroj,
Dechový kvintet Jaroslava Čajky

Koncerty
11. 1. 15.00
kostel Jména Ježíš
Rozloučení s vánočním časem
Účinkují: Pěvecký sbor Smetana Telč, Triodam a Festivia Chorus
21. 1. 19.00
Lannerův dům
Smyčcové kvarteto Classic Quartet –
Ostrava
Na programu je Mozart, Bach, Albinoni,
Míča, Corelli.

Výstava
do 31. 1.
vstupní síň radnice
90 let Pěveckého sboru Smetana Telč

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 17
hod. (Pondělí 12. 1. klub uzavřen)
Program v lednu podle nápadů klientů
klubu. Pracovní tým Zastávky Telč přeje
svým klientům a příznivcům hodně pohody
a vše dobré v novém roce.

Klub důchodců
v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Literárně-zábavný
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

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

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi v orlovně, www.krtecek.org
pondělí 9 - 12 Hernička
úterý
9 - 12 Krteček s programem
středa 9 - 12, 15 – 18 Hernička
čtvrtek 9 - 12 Krteček s programem
pátek 9 - 12 Hernička
Nabízíme hlídání dětí podle vaší potřeby
pondělí – pátek 9 – 12 hod. Nutno domluvit předem. Tel. 775 219 362.

Aktivity pro MAMI@mimi
s Petrou Lustigovou
MAMI@mimi (0 - 6. měsíc), od 13. 1.
každé úterý v 9.00 hod., nám. Zachariáše
z Hradce 4 (budova fary, 1. patro)
MAMI@nemluvňátka (od 8. měsíce do 2.
roku) - hrajeme si s říkankou, komunikační
prostředky s nejmenšími. Nový kurz začne
v únoru.
MAMI@pidilidi@svišti od 15. 1. každý
čtvrtek v tělocvičně ZŠ Masarykova. Společné hýbánky pro rodiče a děti na nářadí,
na míčích, nápravné, ale zábavné. MAMI@
pidilidi (od 2 do 4 let) od 16.30 hod. a MAMI@svišti (od 4 do 7 let) od 15.45 hod.
MimiVmami (pro těhotné) od 5. 1. každé pondělí od 16.30 hod., nám. Zachariáše
z Hradce 4
Předporodní kurz - 16. 1. v pátek od 15.30
hod., nám. Zachariáše z Hradce 4
Aktuální informace na tel. 724 415 809
nebo www.balancplus.cz

Telčské podzemí
je od 2. 1. 2015 zavřeno.

Společenská rubrika
Blahopřejeme novomanželům
Jan Šmarda, Jihlava
a Simona Ryšavá, Jihlava

Opustili nás
Josef Hes, Krahulčí
Rudolf Kameník, Řídelov
Alenka Vondráková, Podolí
František Šíp, Vystrčenovice

69 let
84 let
82 let
65 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny
u sňatku na základě písemného souhlasu obou novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

2. ledna se v jihlavském krematoriu konalo rozloučení s panem Karlem Brožkem z Třeště. Házenkář, sportovní funkcionář a velký betlémář byl dlouholetým
a oblíbeným pracovníkem telčského
Motorpalu. V roce 1995 vystavil svůj
rozměrný betlém v Telči.

TL 1/2015 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. IČ: 00286745.
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si
vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O.
Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Uzávěrka příštího čísla
19. ledna
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Všechno bylo jinak. Sv. Martin nepřivezl sníh, Mikuláš přišel v listopadu, pod vánočním
stromem byla zelená tráva. Jen čertíci z mateřské školy dodrželi tradici.

Zveme vás na tradiční

PLES
MYSLIVECKÉHO
SDRUŽENÍ TELČ

Vánoční kamion Coca-Coly dovezl dárek dětem z Dětského domova.

Advent plný hudba a zpěvu. Zpívala Smetana, Santini, Triodam,
Srdíčko, ZUŠ... My jsme vybrali zpěvačky a zpěváky TELČísel
sbormistra Pavla Saláka.
str. 22

v pátek 16. ledna v sokolovně v Telči
s hudbou KLAXON LIVE MUSIC
Přijďte ochutnat vynikající mysliveckou
kuchyni. Předprodej vstupenek
na Informačním centru MěÚ Telč.

JAKO V POHÁDCE. HÁDANKA NEBYLA TĚŽKÁ. Že jsou
na snímku městské hradby z Palackého ulice nám bezprostředně poté, co se prosincové TL dostaly do prodeje, napsali František Havlík,
Pavel Kaupa st., Iva Cveková a Alexandra Železná. Na IS je všechny
čekal malý dárek v podobě propagačních materiálů města. Tentokrát
odměňujeme čtyři nejrychlejší odpovědi, protože maily obou žen se
při cestě do našich počítačů nevyzpytatelně míjely. Krásně opravené
zákoutí středověkých hradeb a parkánové bašty je dílem soukromého investora za přispění Programu regenerace MPR.
Foto: Ilona Jeníčková, Stanislav Bartoň

