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Bude stát 80 mil. Kč

Lannerův dům. Velká obnova přichází!
Konečně. Plány několika generací se 

začínají naplňovat. Kde?  Ve využití tzv. 
Lannerova domu v Hradecké ulici. „V 
těchto dnech konečně ožívá stavební čin-
ností. Jsou prováděny bourací práce, při 
nichž jsou odstraňovány nevhodné pří-
stavby hlavní budovy a samostatný objekt 
se skladovými prostory.  Na základě opa-
kované soutěže získala zakázku a.s. Star-
kon Jihlava CZ,“ uvedl to nejpodstatněj-
ší, co zajímá veřejnost ředitel Národního 
památkového ústavu v Telči Ing. Libor 
Karásek.

Náklady na stavební práce dosáhnou 
79 mil. Kč a budou hrazeny z prostřed-
ků Ministerstva kultury a programu IS-
PROFIN. S dokončením stavby se počítá 
v polovině roku 2011. K tomu ředitel 

Přílohy:
Kulturní přehled pro 

advent, Vánoce 
a konec roku

 Kalendárium 2009

Premiéra filmu 
Dům 

u Zlatého úsvitu
 ČT 1 o Vánocích

V době uzávěrky TL nebylo známé 
přesné zařazení  pohádky v televiz-

ním programu.  
Podstatná část pohádkového filmu 
byla natočena letos v létě v Telči

Karásek pro jistotu dodal: „Jakým způso-
bem se na průběhu rekonstrukce  projeví 
úsporná opatření ve státním rozpočtu, 
nelze nyní vůbec odhadnout.“ A tak ne-nelze nyní vůbec odhadnout.“ A tak ne-nelze nyní vůbec odhadnout.“
zbývá než spolu s ním doufat, že stavba 
bude dokončena co nejdříve, aby mohlo 
být ukončeno provizorní umístění pra-
covišť památkářů a Telč se dočkala po 
dlouhých osmdesáti letech  opraveného 
bývalého jezuitského dispenzáře (dnešní 
terminologií nemocnice s domovem dů-
chodců).

Letos je to právě zmíněných osmdesát 
roků kdy 5. dubna 1929 zakoupilo město 
objekt od Richarda Lannera. 

Co s ním naši předci zamýšleli? Pů-
vodně měl sloužit jako základní pavilon  
okresní nemocnice, k jejímuž zřízení se 

v té době v Telči schylovalo. Později byl 
vybrán za  sídlo okresního úřadu. Ani 
jeden záměr z různých důvodů nevyšel. 
Jako projev  renomovaného prognostika 
by ale mohla být brána slova pana sta-
rosty Eliáše Wernera, když v roce 1928 
odůvodňoval koupi domu takto: „Jedná 
se o reality, které mohou sloužit pro potře-
by úřední, nemocniční či  školské.“  

Naděje na splnění původních zámě-
rů  se znovu objevila v roce 2004. Tehdy 
město prodalo Lannerův dům, který byl 
mezitím prohlášen kulturní památkou,  
Ministerstvu kultury, aby zde, po nezbyt-
né rekonstrukci, mohlo najít sídlo pra-
coviště Národního památkového ústavu 
pro kraj Vysočinu. To se nyní začíná na-
plňovat.                                                   /z/

Lannerův dům se dočká nového využití.  Po osmdesáti letech.         
                                                                                                                        Foto: archiv MěÚ
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Konzultační den 
rady města

středa 16. prosince
 15.00 - 17.00 hod.

doporučujeme se předem
 objednat v sekretariátu MěÚ

Z jednání rady města
74. schůze - 7. října
- RM vzala na vědomí informaci o pří-
jmech a výdajích v turistické ubytovně za 
leden až září 2009.
- RM vzala na vědomí informaci o výši 
daňových příjmů za leden až září 2009.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky na akci „Ochrana vod v povodí řeky 
Dyje - II. etapa - výstavba vodovodu v ul. 
Třebíčská, Na Posvátné a Oldřichovo ná-
městí v Telči“.
- RM rozhodla, že dodavatelem veřejné 
zakázky „Instalace Městského kamero-
vého a monitorovacího systému v Telči“ 
bude společnost Coma, s.r.o., Polička.
75. schůze - 21. října
- RM vzala na vědomí vyhlášení ředitel-
ského volna 16. listopadu na ZŠ Hradec-
- RM vzala na vědomí vyhlášení ředitel-
ského volna 16. listopadu na ZŠ Hradec-
- RM vzala na vědomí vyhlášení ředitel-

ká a Masarykova.
- RM rozhodla, že zhotovitelem akce „Re-
konstrukce a dostavba ZŠ Hradecká“ bude 
společnost Podzimek a synové, Třešť.
- RM schválila Nařízení č. 2/2009 „O pro-
vádění zimní údržby na místních komu-
nikacích“ a plán zimní údržby.
- RM schválila podání žádosti o dotaci do 
programu Zelená úsporám na výměnu 
oken v bytových domech č.p. 614 a 615 v 
ul. Komenského.
- RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se 
společností AS PROJECT CZ, s.r.o., na 
vypracování územního plánu města.
- RM schválila uzavření koordinační do-
hody o vzájemné spolupráci při zabez-
pečování místních záležitostí veřejného 
pořádku s Policií ČR.
pečování místních záležitostí veřejného 
pořádku s Policií ČR.
pečování místních záležitostí veřejného 

- RM schválila jmenování Bc. Luboše Ja-
novského ředitelem Domu dětí a mláde-
že Telč s účinností od 1. 1. 2010.
76. schůze - 4. listopadu
- RM rozhodla, že zhotovitelem akce 
„Ochrana vod v povodí řeky Dyje - II. 
etapa - výstavba vodovodu v ul. Třebíč-
ská, Na Posvátné a Oldřichovo náměstí v 
Telči“ bude společnost VHS Bohemia.
- RM schválila použití investičního fondu 
Mateřská škola Telč k nákupu odvětrání 
a zařízení do kuchyně, dle požadavků 
Krajské hygienické stanice Jihlava.
- RM vzala na vědomí informaci o pohle-
dávkách města k 15. 10. 2009.
- RM rozhodla, že zhotovitelem akce 
„Rekonstrukce veřejného prostranství 
– nám. Bratří Čapků v Telči“ bude spo-
„Rekonstrukce veřejného prostranství 
– nám. Bratří Čapků v Telči“ bude spo-
„Rekonstrukce veřejného prostranství 

lečnost SATES ČECHY, Telč.

Na základě podnětu majitelů nemovitostí v ulici Na Hrázi nechalo město, jako vlastník 
Ulického rybníka, provést kontrolu technického stavu hráze. Její závěr je neradostný. 
„Prohlídka prokázala, že vzhledem k rozsahu dopravy dochází k poškození základových 
zdí domů a zhoršení jejich statiky,“ přiblížil pro TL závěry odborníků Ing. Pavel Chro-zdí domů a zhoršení jejich statiky,“ přiblížil pro TL závěry odborníků Ing. Pavel Chro-zdí domů a zhoršení jejich statiky,“
mý z odboru dopravy městského úřadu. To následně vedlo zmíněný odbor k přijetí 
opatření omezit dopravní zatížení této frekventované části města. Novou úpravu do-
pravního režimu pak Pavel Chromý popsal  takto: „Do ulice Na Hrázi bude povolen 
vjezd motorovým vozidlům, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, 
pouze k  zajištění dopravní obsluhy provozoven v této  ulici.  Zvláštní výjimku jim  bude 
vydávat náš  odbor dopravy.“
Změna se dotkne i průjezdu autobusů ulicí. Nově jí budou moci projíždět pouze lin-
kové autobusy, které mají v jízdním řádu uvedeny zastávky v Hradecké a Svatoanenské 
ulici, a to opět na základě výjimky, kterou jim vydá odbor dopravy.                    /z/

19. zasedání městského zastupitelstva

Zastupitelé provedli škrty v rozpočtu
V pondělí 16. listopadu se zastupite-

lé sešli ke svému 19. zasedání v tomto 
volebním období. Již poněkolikáté se 
místem jednání stala zasedací místnost 
v nově postavené přístavbě Základní 
školy v Masarykově ulici. Přítomno bylo  
18 členů zastupitelstva. Omluveni byli 
Václav Hercik, Milena Kopečná a Miloš 
Vystrčil.

Prvním bodem, který byl projedná-
ván po obvyklých procedurálních bo-
dech programu, byla rozpočtová opat-
ření navržená v souvislosti s propadem 
daňových příjmů, ke kterému došlo v 
důsledku celosvětové hospodářské kri-
ze. Bylo potřeba provést ve výdajové 
části rozpočtu škrty ve výši více než 7,7 
mil Kč tak, aby byl zachován vyrovna-
ný rozpočet. Vzhledem k tomu, že při 
schvalování rozpočtu byla ve výdajové 
části vytvořena rezerva, která měla ak-
tuální výši 6 mil. Kč, a vzhledem k tomu, 
že se podařilo provést úsporu zejména 

ve výdajích na platy zaměstnanců, bylo 
možné schválit rozpočtová opatření, ji-
miž došlo ke změně rozpočtu.

Zastupitelé na 19. zasedání dále jed-
nali o tom, zda využít možnosti dané 
novelou zákona o dani z nemovitostí, 
kterou by se upravila výše této daně pro 
rok 2010. Po proběhlé rozpravě nakonec 
zastupitelé schválili, že se těchto zákon-
ných zmocnění nevyužije.

V souvislosti s pořizováním nového 
územního plánu města bylo přijato i 
usnesení, kterým byl určen člen zastu-
pitelstva Ing. Jan Heralecký pro spolu-
práci s pořizovatelem k další fázi řízení 
o územním plánu.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitel-
stva města je zveřejněn na úřední des-
ce v podloubí radnice, internetových 
stránkách města a je k nahlédnutí i na 
městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Foto: Ilona Jeníčková

Na Hrázi se mění dopravní režim
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Radosti a starosti telčského starosty
V Nerudově se bude pokra-
čovat

Počasí nám přeje, a tak nic nebrání za-
hájení další rozsáhlé investiční akce pod-
pořené dotací z  Regionálního operačního 
programu.  Firma SATES, která uspěla ve 
výběrovém řízení, zahájí práce na revita-
lizaci náměstí Bratří Čapků a Nerudovy 
ulice. Společně s firmou HVS Bohemia, 
která pracuje na vodovodech a kanaliza-
cích, a firmou EON, která bude zajišťovat 
kabelizaci rozvodů elektřiny, dají novou 
podobu této části města. V součtu za více 
než 20 milionů korun, které se podařilo 
dát dohromady z dotací EU, státu, kraje, 
zdrojů města a firmy EON.

Pan starosta, jak ho neznáme. Igor Bareš v pohádce Dům U Zlatého úsvitu na telčském 
náměstí. Filmovou pohádku poprvé uvidíme o Vánocích na ČT 1.

  Foto: Martin Veselý

Zhruba do října příštího roku tak dosta-
ne nové inženýrské sítě, osvětlení, povrchy 
silnic a chodníků Nerudova ulice a cesty 
kolem náměstí Bratří Čapků. Tam také 
vzniknou i nová parkovací stání. Nový po-
vrch dostane i pěší cesta do ulice Jana Žiž-
ky. Vše v kombinaci dlažeb a asfaltu. Kom-
pletní revitalizací projde zeleň v parku na 
náměstí, ale i kolem areálu mateřské školy. 
Škola navíc získá nový, pro děti atraktivní 
vstup, ale i dovybavení dětského hřiště. A 
pro starší děti i sportovní veřejnost vznik-
ne v zadní části areálu školky hřiště s umě-
lým povrchem pro míčové hry. 

Jak to bude příští rok ve 
Štěpnici

To je zásadní otázka, která se nyní 
řeší. Jak jsem již dříve avizoval, Ředitel-

ství silnic a dálnic projektově připravilo 
kompletní rekonstrukci průtahu silnice 
I/23 městem. Při realizaci této stavby je 
však nutné vyřešit havarijní nebo chy-
bějící kanalizace a vodovody vedené v 
této silnici. Město se proto prostřednic-
tvím SVAK Jihlavsko zapojilo do velké-
ho projektu Dyje II, který společně řeší 
podobné problémy v řadě měst Vysočiny 
a jižní Moravy. Je to v této oblasti jeden 
z největších projektů v České republice. 
Byla to asi jediná šance, jak získat peníze 
na tak rozsáhlou akci. A ta v Bruselu vy-
šla a dokonce s dotací pro Telč ve výši 80 
% z uznatelných nákladů ve výši cca 50 
milionů korun. V praxi to tedy znamená, 

že v roce 2010 by měly být kompletně vy-
budovány vodovodní a kanalizační řady 
a přípojky v ulicích Na Posvátné, Štěp-
nická a části ulice Nerudova, v roce 2011 
pak v ulici Třebíčská. Stejně by to mělo 
být i s průběhem rekonstrukce průtahu 
silnice I/23. V roce 2010 by měl být zre-
konstruován most ve Štěpnici a ulice Na 
Posvátné a Štěpnická. V roce 2011 ulice 
Třebíčská a v roce 2012 ulice Slavatovská. 
V současné době se v těchto ulicích pro-
jektují i chodníky. Ty by se měly opravo-
vat souběžně s oběma akcemi. Takový je 
prozatímní scénář koordinace akcí, který 
byl koncem října projednáván na Minis-
terstvu dopravy. Má to ale jeden háček a 
tím je státní rozpočet na příští rok. Krá-
cení rozpočtu pro Ministerstvo dopravy 
by totiž mohlo celou tuto rozsáhlou in-

vestici ohrozit. Věřme, že se tak nestane. 
O dalším vývoji situace vás budu v TL 
průběžně informovat.    

Telč má nový film
Naše město v minulosti přivítalo řadu 

filmových štábů a bylo svědkem několika 
předpremiér filmů natočených v Telči. Ta 
poslední se odehrála začátkem listopadu. 
Bohužel, ne v kině, jak bývalo zvykem, 
ale v sokolovně. Za účasti režiséra Pavla 
Jandourka, jeho štábu a početného he-
reckého zastoupení v čele s Vladimírem 
Javorským zhlédl našlapaný sál první 
produkci filmu Dům U Zlatého úsvitu. 
Film, který vznikal v létě v Telči a v Třeš-
ti, nabídl řadu rolí i místním komparsis-
tům. A při natáčecích dnech byl i atrakcí 
pro mnohé návštěvníky Dolnorakouské 
výstavy. A i přes řadu omezení, které lo-
gicky natáčení přináší, byl určitě i příno-
sem pro místní ubytovatele a restaurace. 
Po městě asi nebudou kolovat legendy 
známé z natáčení Kocoura, ale pár „pří-
hod z natáčení“ se určitě dochová. Vy, co 
jste neviděli film v sokolovně, nenechte si 
jej ujít o Vánocích v České televizi.  Kro-
mě vtipu a kvalitních hereckých výkonů 
je v něm spousta nádherných záběrů z 
našeho města i okolí. Filmaři, děkujeme 
a zase se brzy vraťte. 

Bez postihu to zkrátka nejde
Začátkem října vstoupil v účinnost 

nový systém parkování v Masaryko-
vě ulici a na přilehlých parkovištích. 
Někteří pacienti polikliniky, lékaři či 
vlastníci firem a obchodů v Masarykově 
ulici kritizovali, že parkoviště jsou plná 
turistů a pro ně není potřebné místo. A 
dožadovali se časového stání či parko-
vacích karet. Rada města tedy schválila 
v mezích zákonů a předpisů možný re-
žim. Ten byl, jak je u nás zvykem, ihned 
kritizován, dokonce i těmi, kteří po něm 
předtím volali. Ale je v platnosti.

Záměrně jsme nechali dva měsíce na 
to, aby se režim zažil a mohly se případ-
ně upravit detaily provozu. Po tu dobu 
nikdo nedodržování nepostihoval. Byl 
jsem zvědav, kolik lidí bez sankcí dobro-
volně zareaguje na značky upravující re-
žim parkování. Kdo tam chodíte, asi zná-
te výsledek. Parkovací kartu si koupilo 7 
zájemců a parkovací hodiny nebo lístek 
s časem příjezdu má za oknem jen mini-
mum aut. Všichni ostatní bez problémů 
režim porušují. Je k tomu potřeba něco 
dodávat??? Od 1. prosince končí „doba 
hájení“ a porušování předpisů začne být 
postihováno pokutou. Bohužel, asi to v 
Telči jinak nejde.                 
                                               Roman Fabeš
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Pomozte při organizaci
Tříkrálová sbírka se 
blíží

Až k vám přijdou tři králové a prokáží 
se pověřením Charity Česká republika, 
otevřete jim nejen dveře, ale také svá 
srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, 
lidem na pokraji společnosti, osamoce-
ným ve stáří i opuštěným dětem, lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí, píší ve svém 
společném prohlášení k nadcházející 
Tříkrálové sbírce kardinál Miloslav Vlk 
a arcibiskup Jan Graubner.

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky 
je upozornit na potřebné lidi kolem nás 
a pomoci jim.

Do projektu Tříkrálové sbírky je, jako 
každý rok, také zapojena Oblastní cha-
rita Jihlava. Ta pro zdárný průběh sbír-
ky potřebuje zajistit tříčlenné skupinky 
„koledníků“. V každé skupince musí být 
alespoň jedna osoba starší osmnácti let.

Z případů, které v  říjnu šetřili policisté z 
Obvodního oddělení Telč.

Odcizené jízdní kolo
4. října mezi 19. až 20. hodinou odcizil 
na fotbalovém stadionu v Tyršově ulici 
neznámý pachatel nezajištěné jízdní pán-
ské kolo zn. Maxbike. Majiteli způsobil 
škodu za téměř 20 tis. Kč.
Vykradené vozidlo v Řásné
V noci ze 7. na 8. října vnikl v Řásné ne-
známý pachatel do Škody Felície, ze které 
odcizil autorádio a u automobilu prorazil 
palivovou nádrž. Z té pak odčerpal ben-
zin. Majiteli vozidla způsobil škodu ve 
výši 7 tis. Kč.
Potřebovala se vyspat?
V nočních hodinách z 15. na 16.října 
vnikla mladá žena neuzamčenou bran-
kou oplocení na pozemek domu ve Sráz-
né ulici. Dostala se tak do neuzamčeného 
apartmánu, ve kterém přespala. Nyní ji 
hrozí trestní stíhání za trestný čin poru-
šování domovní svobody.
Další vykradené vozidlo 
Pod rouškou tmy 17. října vnikl dosud 
neznámý pachatel do Škody Octavie 
Combi postavané na parkovišti u České 
pošty v Telči. Z vozidla odcizil autorádio, 
navigaci, rezervní kolo, hever, hasicí pří-
stroj a autolékárničku. Majiteli způsobil 
škodu za téměř 25 tis. Kč.
Ztratily se kamenné sloupky
V době od 20. do 25. října odcizil nezná-
mý pachatel od samoty nedaleko  Nové 
Říše 8 ks volně položených kamenných 
sloupků. Majiteli vznikla hmotná škoda 
okolo 24 tis. Kč.
Vloupání do domu v Mráko-
tíně
V noci z 30. na 31. října vnikl neznámý 
pachatel do rodinného domu v Mráko-
tíně, odkud odcizil finanční hotovost ve 
výši 6 tis. Kč a digitální fotoaparát s pa-
měťovou kartou za téměř 4 tis. Kč.

npor. Miloš Novák
vedoucí OO PČR Telč

Policie ČR Telč 
informuje

Charita se touto cestou obrací na ši-
rokou veřejnost s prosbou o pomoc při 
zajištění úspěšného průběhu Tříkrálové 
sbírky v nadcházejícím roce.

Organizátoři hledají občany - dobro-
volníky, kteří by ve spolupráci s pracov-
níky Oblastní charity Jihlava byli ochotni 
se sbírky v roli koledníků zúčastnit. Ti, 
kteří chtějí pomoci se mohou přihlásit u 
Charitní pečovatelské služby Telč na tlf. 
567 213 418, 736 523 657.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky po-
řádané Oblastní charitou Jihlava v  lednu 
2009 činil 844 292,- Kč a byl použit na 
její projekty. 

Z výtěžku letošní sbírky chce Chari-
ta  financovat především zdravotnické 
vybavení Charitní ošetřovatelské služby 
a nákup automobilu, nezbytného pro za-
jišťování terénních služeb. Část výnosu 
sbírky bude také určena na podporu práce 
se seniory v charitních zařízeních.   /r/

Město hlídají kamery
Jsme to zvláštní národ. Kašleme a na-

dáváme na pravidla a předpisy, snažíme 
se je obejít nebo podfouknout. A pokud 
je máme dodržovat, tak jen pod hrozbou 
pokuty. Ale přitom všichni společně na-
dáváme, jaký je u nás bordel. Bohužel, 
poslední dobou neustále narůstá i agresi-
vita a s tím spojené ničení majetku. Roč-
ně nás toto ničení společného majetku a 
následky vandalství stojí statisíce korun. 
A co s tím? Na městskou policii nemá-
me peníze a státní policie to nestíhá. Na 
základě zkušeností z jiných měst a po 
domluvě s policií jsme zvolili kamerový 
systém. Celý systém se skládá s technic-
kého zázemí a prozatím ze čtyř kamer. Ty 
monitorují náměstí, Masarykovu ulici a 
parkoviště. V příštím roce bychom rádi 
počet kamer rozšířili a doplnili i kame-
rami přenosnými. V souladu s platnými 
zákony může záznam z kamer pomoci 
policii, která je jako jediná oprávněna 
využívat tato data, objasnit spáchané 
trestné činy. Hlavně by ale celý systém 
měl mít preventivní význam.  

Vzdělávali se dobro-
volníci SDÍLENÍ

Pod záštitou občanského sdružení SDÍ-
LENÍ proběhlo 7. a 17. listopadu v Telči 
vzdělávání dobrovolníků a osob pečují-
cích o svého blízkého doma. Témata byla 
věnována  komunikaci se seniory, ukáz-
kám péče o nemocného na lůžku a  zátě-
žím a emocím, které pomáhající provází. 
Školení se zúčastnilo 29 zájemců včetně 
stávajících dobrovolníků SDÍLENÍ. Vět-
šina účastníků je hodnotila velice kladně 
s častým opakováním přání znovu se se-
tkat a pokračovat ve vzdělávání.

14 účastníků pak využilo možnost 
hodnotit školení písemně. V něm se také 
objevilo: realita předčila mé očekávání…, 
měla jsem příležitost dovědět se něco no-
vého, viděla jsem  své problémy očima 
jiných…., v mém stereotypu je tento kurz 
povzbuzením k další práci.., přineslo mi to 
nové pohledy na můj život a mé postoje k 
okolí…, pokračujte úspěšně dál!

Na základě kladných ohlasů bude 
vzdělávání pokračovat i v příštím  roce. 
Veškeré informace budou včas uveřejně-
né v TL a jste předem srdečně zváni.

Marie Gregorová

Rotary klub Telč
5. prosince na náměstí Zachariáše z Hradce:

Vánoční punč a halušky s brynzou a zelím
Společně s Mikulášem v Telči!

Výtěžek z příspěvků bude věnován na programy studentských jazykových a pobytových výměn.
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Slovo hejtmanaSlovo hejtmanaSlovo he

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Blíží se konec roku a s ním je završen i první rok období, kdy 

sociální demokracie řídí kraj Vysočina. S jeho počátkem bylo 
spojeno téměř vyděšení mnohých a předpovědi, co všechno 
provedeme. Jak zameteme se všemi, kdo nebyli příznivci sociál-
ní demokracie, jak si neporadíme s tím samostatným vládnutím 
apod. Nic takového se nestalo.

Přiznali jsme slušnou startovní čáru po osmi letech existence 
našeho kraje, kdy jsme byli opozicí. Troufnu si říct – opozicí, 
která se na rozvoji kraje také podílela. Neházeli jsme nikomu 
klacky pod nohy a potřebné kroky jsme i podpořili. A tak v těch 
osmi letech obecného celostátního i celosvětového růstu kraj 
hospodařil i s přebytkem. Před rokem jsme začali řídit kraj v 
situaci, jakou náš nový stát od let 1995-1998 nepamatuje. Pod-
statně snížené příjmy jsou v současnosti našimi omezujícími 
mantinely. Přesto jsme vše zvládli – k žádnému kolapsu nedošlo. 
Vše funguje, i když všichni víme, že situace není jednoduchá.

Ale nechci se vymlouvat na momentální podmínky. Jsou jaké 
jsou a musíme se s nimi poprat. Na druhé straně si myslím, že 
životní úroveň je v naší zemi i na Vysočině pořád slušná, neži-
jeme si špatně. Bolestným problémem je, když se živitelé rodin 
nebo i celá rodina ocitnou bez práce, zvláště u lidí pár let před 
penzí. Snažíme se i v krizi potřebnými investicemi nezaměstna-
nost přinejmenším brzdit. 

Bohužel vnímání současnosti mezi lidmi není příliš pozitiv-
ní, výrazná je otrávenost úrovní chování a jednání našich elit. 

Zvláště ve vrcholné politice vidíme často nedostatek tolerance, 
hádky a hrubosti motivované i osobními animozitami místo 
hledání společného prospěchu nás všech. To je dnešní realita. 
Nejde ovšem jen o problém „těch nahoře“, mnohdy se ta vulga-
rita a útočnost projevuje i v našem běžném životě. Každý by si 
proto měl zamést i před svým soukromým prahem a ne jen uka-
zovat prstem jinam. Mrzí mě i obecný nedostatek vlasteneckého 
cítění, sounáležitosti se svou zemí či regionem. Na druhé straně 
je důležité si uvědomit, že to zdaleka neplatí o většině, to špatné 
je pouze více vidět a slyšet.

Na krajském úřadu a ve městech jsem cítil před rokem jistou 
nedůvěru, místy i strach. Nakonec se mi potvrdilo mé očekávání 
–  časem všichni poznají, že se schopnosti a vlastnosti lidí neliší 
jen podle zavedených stranických triček a že i ti méně zkušení 
mohou poměrně brzy dokázat své profesionální i lidské kvality. 

Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se setkávám 
s množstvím lidí ochotných poctivě makat pro společný pro-
spěch. Poznal jsem jich za ten rok nemálo. Starostové měst a 
obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnic-
kých zařízení, pracovníci v obchodě a ve firmách nejrůznějšího 
zaměření – všude lze nalézt lidi, kterým o něco jde a umí za-
brat.

Všem bych za to chtěl teď na sklonku roku poděkovat, popřát 
hezké Vánoce a vyjádřit své přesvědčení, že rok 2010 bude pro 
nás všechny úspěšnější.              Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny                              

Vzpomínáme na 20. století
Seriál Vzpomínáme na 20. století má dnes malé jubileum a 

pro své příznivce zároveň překvapení. Je to již deset let, co ne-
přetržitě v Telčských listech vychází! Zatím vždy k zveřejněnému 
obrázku vyšla jeho popiska. Dnes ale děláme výjimku. Obrázek 
rodiny, který uveřejňujeme, vznikl zřejmě na počátku století, na 
které vzpomínáme v neznámém fotografickém ateliéru. Našel se 
při vyklízecích pracích na půdě Lannerova domu, jehož obnova 
minulý měsíc právě začala.

Obrázek tak vychází tentokrát bez popisky s prosbou ke čte-
nářům, zda rodinu či někoho z fotografovaných na snímku 
nepoznají. Prostě – pomozte nám napsat popisku pod snímek 
neznámé rodiny.

Ozvat se můžete na tl@telc-etc.cz, tlf. 774 584 841, vzkazem v 
Informačním středisku radnice nebo také PhDr. Martině Veselé, 
náměstkyni ředitele Památkového ústavu v Telči ve Slavatovské 
ulici, která fotografii starostlivě opatruje.

Pokud čtenáři TL vlastní dokumenty o činnosti vojenské 
meteorologické jednotky na věži sv. Jakuba v letech 1946 až 
1953  (fotografie, poštovní  zásilky apod.) prosí redakce TL 

o jejich zapůjčení ke zdokumentování.  

Více k tomuto tématu na stranách 14 a 15.

Kontakty:
osobně - IS MěÚ, tlf. 774 584 841, tl@telc-etc.cz
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Makovičkovy známky 
sbírají úspěchy

Na celostátní výstavě poštovních 
známek v říjnu v Jihlavě získal Bohu-
slav Makovička za exponát Historie 
poštovnictví na jihozápadní Moravě 
v letech 1664 – 1918 velkou pozlace-
nou medaili. V současné době před-
seda telčských filatelistů intenzivně 
pracuje na dalším výstavním exponá-
tu, který mapuje historii poštovnic-
tví v našem regionu v letech 1918 až 
1945.

V něm bude i tato obálka s málo 
obvyklou frankaturou, odeslaná z 
Okresního úřadu v Telči na poštu do 
Nové Říše 12. listopadu 1942.

Náš člověk v Americe                                             

Na přelomu října a listopadu uspořá-
dalo české velvyslanectví ve Washingto-
nu výstavu starých map Čech a Moravy 
ze soukromé sbírky Michala Peichla a 
Arader Galerie. Ve středu 4. listopadu 
si ji také prohlédl, při své návštěvě USA, 
prezident Václav Klaus. 

Na snímku v rozhovoru s autorem vý-
stavy (vlevo).

Michal Peichl pochází z Telče, v roce 
2004 vystudoval Vysokou školu výtvar-
ných uměni v Bratislavě, obor restaurová-
ni. Od roku 2005 působí v USA. Věnuje se 
zde restaurováni děl na papíře se zaměře-
ním na mapy ze 16. - 19. století a dekora-
tivní grafiku z 19. století.

Telčské listy připravují rozhovor s Mi-
chalem Peichlem.

Foto: Archiv Arader Galerie

Přijměte pozvání starosty města Telče Romana Fabeše,
pana Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna na

Renesanční ples města Telče
a Mikroregionu Telčsko
v pátek 29. ledna 2010 ve 20 hodin v sokolovně v Telči

Hraje Marathon Live Band
předtančení akrobatický rokenrol Rock and Roll club Elvis Jihlava

Vstupné 100 Kč. Nekuřácký ples. Bohatá tombola zajištěna.
Předprodej vstupenek v Informačním středisku Městského úřadu v Telči, 
tel. 567 112 407-8, info@telc-etc.cz

�P�ijm�te pozvání starosty m�sta Tel�e Romana Fabeše,
pana Zachariáše z Hradce a Kate�iny z Valdštejna na

Renesan�ní ples m�sta Tel�e
a Mikroregionu Tel�sko
v pátek 29. ledna 2010 ve 20 hodin v sokolovn� v Tel�i

Hraje Marathon Live Band
p�edtan�ení akrobatický rokenrol Rock and Roll club Elvis
Jihlava

Vstupné 100 K�. Neku�ácký ples. Bohatá tombola zajišt�na.
P�edprodej vstupenek v Informa�ním st�edisku M�stského
ú�adu v Tel�i, tel. 567 112 407-8, � HYPERLINK "mailto:info@telc-etc.cz" �info@telc-etc.cz�
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I když jsme již o letošních držitelích Cen 
města informovali v minulém čísle TL 
uvádíme jejich přehled společně s drži-
teli Uznání města, která uděluje měst-
ská rada především úspěšným mladým 
lidem. Zmíněná ocenění předal starosta 
města Roman Fabeš 26. října, tedy až po 
uzávěrce listopadových TL.

Ceny města:
Marie Závodská a Ivana Macků
za propagaci města prostřednictvím uni-
kátní pěstitelské sbírky fuchsií a každo-
roční realizaci výstavy pro veřejnost.

Sbor dobrovolných hasičů 
Nevcehle
za přínos k netradiční propagaci města 
a dlouholetou organizátorskou činnost 
akce Hasičský den na telčském náměstí.

Poprvé jsme o něm v TL psali v roce 
2001. Vyhrál pěveckou soutěž Domu dětí 
a mládeže. Poté ještě několikrát. Vždy v 
souvislosti s jeho úspěchy v soutěžích ve 
hře na klarinet. V letošním roce v tomto 

oboru obsadil třetí 
místo v ústředním 
kole ZUŠ ve Vyso-
kém Mýtě. V říjnu 
převzal od staros-
ty Romana Fabeše 
Uznání města.   

Dotazník TL 
vyplnil student 
sexty telčského  
gymnázia Otakar 
Dolák.

Otakar a klarinet. V  kolika letech 
vzniklo  toto spojení?
V roce 2003. To mi bylo asi deset let. 
Stáli za ním rodiče?
Rodiče mě vždycky hodně podporovali.
Kolik času věnuješ hudebním cviče-
ním?
Jak kdy, ale většinou tak hodinu denně.
Další nástroj?
Nad tím jsem ještě nepřemýšlel, myslím, 
že klarinet mi stačí.
Kterého hudebního skladatele bys chtěl 
potkat?
Myslím, že by bylo zajímavé si popovídat 
s panem Brahmsem nebo s panem Sta-
mitzem.
V které historické době bys chtěl být 
hudebníkem?
Tato doba mi docela vyhovuje.
Předmět, který nemusíš mít?
Bez občanské výchovy bych se určitě 
obešel.
Kam po gymnáziu?
Rád bych na vysokou. Zaměření ještě ne-
vím.
Jiné záliby?
Už devět let chodím na historický šerm.
Otakar a sport?
Kromě toho šermu se moc sportu nevě-
nuji. Typické sporty jako fotbal nebo ho-
kej mě moc nebaví.
Kniha, nebo televize?
Nejvíc asi počítač, potom kniha a televize 
nakonec.
Oblíbený spisovatel?
Andrzej Sapkowski.
Místo, které máš v Telči nejraději?
Jednoznačně náš dům.
Jaký jsi strávník?
Asi se moc neliším od vrstevníků. Ne-
mám rád školní jídelnu. 
Co ti udělá radost?
Nová počítačová hra.                             /z/

Dotazník Otakara Doláka Ceny a Uznání města 2009

Český organizační tým Dolnora-
kouské zemské výstavy 2009
za realizaci významného mezinárodního 
projektu. Cenu převzali kurátor výstavy 
Michal Stehlík a Karel Malý.
Rakouský organizační tým Dol-
norakouské zemské výstavy 
2009
za realizaci významného mezinárodního 
projektu – Cenu převzali kurátor výstavy 
prof. Stefan Karner a  Hermann Dikowitsch.

Uznání města:
Divadelní soubor NEGATYV při 
GOB a SOŠ Telč - Ondřej Horník, 
Petr Kolář, Jan Krejčí, Ondřej Lanč, Ve-
ronika Šmikmátorová a Jan Šteflíček
za úspěšnou reprezentaci školy a města 
na divadelních festivalech.

Otakar Dolák, student ZUŠ Telč,
za vynikající výsledky ve hře na klarinet 
a za 3. místo v národním kole soutěže zá-
kladních uměleckých škol.
Zdeněk Chalupa, žák ZŠ Masaryko-
va Telč,
za úspěšnou reprezentaci školy a za po-
stup na celostátní přehlídku v sólové re-
citaci v Trutnově.
David Lupač
za mimořádné sportovní výkony a za 2. 

místo na Mistrovství světa v silovém troj-
boji juniorů a dorostenců v kategorii do 
110 kg v Brazílii.

Z rukou starosty Romana Fabeše přebírají Cenu města Marie Závodská a Ivana Macků.                                                                                              
                                                                                                                     Foto: Bohumil Bína

Schůzky Klubu filatelistů Telč v Klubu důchodců
pravidelně

každou druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hod.

Poradenská činnost pro veřejnost: - posouzení a ohodnocení
sbírek známek,dopisů, pohlednic apod.

Hodinářství Na Můstku 37
je od 1. prosince přemístěno

do ulice Na Posvátné 40 
v Telči - Štěpnici. 

10 m od silnice Brno – Č. Budějovice.

Tlf. 602 821 662
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Ochotníci z DDM vystoupili v Praze

Vystoupení mladých ochotníků z DDM uvidí veřejnost na jaře příštího roku. 
„Aby nebyla Telč ochuzena o tuto jedinečnou akci, tak se Národní památkový ústav se 
správou telčského zámku rozhodly, že tímto představením otevře zámek turistickou sezó-
nu v příštím roce,“ uvedla pro TL Martina Veselá z Památkového ústavu v Telči. Právě nu v příštím roce,“ uvedla pro TL Martina Veselá z Památkového ústavu v Telči. Právě nu v příštím roce,“
její pracoviště organizačně zajišťovalo účast telčského souboru v projektu Průsečíky 
evropských dějin. Na rozdíl od některých krajů jeho telčská část neprobíhala v časo-
vém stresu, o kterém se zmiňuje autorka reportáže.                          Foto: Lucie Bláhová

Památkáři publikují
V závěru roku spatřila světlo světa prv-

ní odborná publikace telčského pracoviště 
Národního památkového ústavu. Obsáhlá 
práce je věnována historii a obnově koste-
la sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u 
Žďáru nad Sázavou. Ten, spolu s Vnitřním 
Městem Telče a Židovskou čtvrtí a bazili-
kou sv. Prokopa v Třebíči, patří ke třem 
kulturním památkám na Vysočině  zapsa-
ným na Seznam světového kulturního dě-
dictví UNESCO.

Žďárský kostel mají telčští památkáři 
stejně jako ostatní památky v odborné 
kompetenci, ale současně jej spravují v 
zastoupení státu jako jeho vlastník. „Zří-
zením pracovišť Národního památkového 
ústavu ve všech krajích jsme nejen sledova-
li splnění záměrů reformy veřejné správy. 
Naší představou bylo také to, že se nová 
pracoviště památkářů stanou přirozenými 
krajskými centry výchovy a vzdělávání v 
oblasti památkové péče a kultury vůbec. 
Držíme-li v ruce tento ediční počin, v re-
lativně krátké době po vzniku telčského 
pracoviště, mohu zodpovědně říci, že se v 
tomto případě náš záměr bezezbytku napl-
ňuje,“ napsal v úvodu pozoruhodné pub-ňuje,“ napsal v úvodu pozoruhodné pub-ňuje,“
likace senátor Václav Jehlička ještě v roli 
ministra kultury.

Knihu Kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, kterou připravil redakční 
kolektiv pod vedením Martiny Veselé, na-
jdete v nabídce městského informačního 
střediska.                     /z/

Vánoční prázdniny 
se vrací na zámek

Vzhledem k probíhající rekonstrukci 
Univerzitního centra MU na náměs-
tí Zachariáše z Hradce není v provozu 
ani univerzitní aula v suterénu koleje,  v 
posledních letech tradiční místo pro Vá-
noční prázdniny. 

Ty se tak po řadě let vrací do míst kde 
původně začaly, do Justičního sálu zdej-
šího zámku. TL to potvrdil organizátor 
prázdnin Milan Medvěd Kolář. „Naše 
setkání se bude muset uskromnit co do 
počtu diváků, ale doufám, že bude stejně 
příjemné, jak tomu bylo v posledních le-
tech,“ uvedl Milan Kolář doslovně. Pro-tech,“ uvedl Milan Kolář doslovně. Pro-tech,“
gram Vánočních prázdnin je letos tradič-
ní. „Vystupující mají u nás takovou malou 
„definitivu“ a ve svých programových ka-
lendářích s vánočním vystoupením v Telči 
počítají,“ dodal Milan Kolář.počítají,“ dodal Milan Kolář.počítají,“

27.12. NEZMAŘI • 28.12. Jan HRUBÝ
29.12. ŽALMAN a spol. • 30.12. JARRET

Všechny koncerty v Justičním sále zámku

Divadelní soubor Drdivadlo, které 
působí při DDM Telč, se zúčastnilo pro-
jektu Národního památkového ústavu 
Průsečíky evropských inspirací – otisky 
antiky v českých a moravských památ-
kách UNESCO.

Úkolem divadelníků pod vedením 
Emílie Drdácké bylo napsat divadelní hru 
na antické motivy, které se váží k Telči. 
Byl jim vybrán příběh Narcise a Hyacinta, 
tedy Ovidiovy proměny. Jejich ztvárnění 
je v Císařském sále telčského zámku.

Po dobu tříměsíčního zkoušení se zú-
častnění měli nenásilnou formou dozvě-

dět něco blíže o antické kultuře. Velký 
důraz telčští kladli hlavně na kostýmy a 
atributy všech bohů.

Do projektu se zapojila i další města, 
ve kterých se nachází památky zapsané 
na Seznamu UNESCO, Praha, Litomyšl, 
Valtice, Český Krumlov a Kroměříž. Nej-
dříve se Drdivadlo vydalo navštívit Val-
tice, kde odehráli svůj příběh. Návštěvu 
spojili také s prohlídkou místních pamá-
tek. Za tři dny později přijely děti z Valtic 
do Telče.

Vyvrcholení projektu Průsečíky evrop-
ských inspirací se uskutečnilo 6. a 7. lis-
topadu v Praze. Soubory byly pozvány na 
dvoudenní návštěvu spojenou s prohlíd-
kou některých pamětihodností. V pátek 
absolvovali prohlídku Senátu, Valdštejn-
ské zahrady a Palácových zahrad pod 
Pražským hradem. V sobotu nastala pře-
hlídka jednotlivých divadel.

Je důležité říci, že projekt byl realizo-
ván velice narychlo a některé soubory 
neměly dost času představení připravit. 
Pražskému souboru tak nezbylo nic ji-
ného, než ztvárnit divadelní hru Šípková 

Růženka v antických prostěradlech. Sou-
bor z Kroměříže zase udělal z Dia módní 
ikonu a z Théb taneční klub.

Telčský soubor pojal hru jako detektiv-
ku, kdy se vyšetřuje, jak Narcis a Hyacint 
zemřel. Ve hře vystupují postavy jako 
bohyně moudrosti Athéna, bohyně lovu 
Artemis nebo bohyně lásky Afrodita. 
Představení už v Telči zhlédly děti ze zá-
kladních škol.

Pavla Janoušková
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Školka. Máme modrou, žlutou…Michal Stehlík je opět 
děkanem FF UK

12. listopadu byl PhDr. Michal Stehlík 
opakovaně zvolen děkanem Filozofic-
ké fakulty Univerzity Karlovy. Nejméně 
do roku 2013 tak bude prestižní fakultu 
v Česku řídit náš krajan, dačický občan. 
Telčské listy Michalu Stehlíkovi ke znovu-
zvolení samozřejmě blahopřály, protože 
od poloviny 90. let mohou uvádět, že je 
jejich spolupracovníkem. Za tu dobu jsme 
publikovali jak jeho příspěvky speciál-
ně napsané pro TL, tak některé převzaly 
z revue Krasohled, kterou jako student v 
Dačicích vydával. 

Michal Stehlík (vpravo) v rozhovoru se 
senátorem Václavem Jehličkou na zámku 
v Telči                  Foto: Stanislava Bártová

Michal Stehlík sám vystudoval fakultu, 
kterou dnes vede. Pracovně působil v 
dačickém muzeu, na Ministerstvu kul-
tury a v Národním muzeu v Praze, kde 
byl náměstkem ředitele. V roce 2005 byl 
zvolen děkanem Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy. Letos tento úspěch zopa-
koval, hlasovalo pro něj 24 ze 27 volitelů 
akademického senátu (další 3 volitelé se 
zdrželi hlasování). Telčské veřejnosti se 
v současné době stal blízkým také jako 
autor scénáře zdejší části Dolnorakous-
ké zemské výstavy a vedoucí odborného 
týmu výstavy.                                          /z/

Mateřská škola v Komenského ulici 
stojí stále na stejném místě, novou škol-
ku v Telči nemáme. Přesto po právě kon-
čící velké rekonstrukci objektu můžeme 
napsat, máme školku modrou, zelenou, 
žlutou a červenou. „Opravdu spontánně 
tu změnu přijaly děti. Původní šeď fasá-
dy navrhl projektant změnit tak, že kaž-
dý blok  je v jiné barvě. A děti jeho nápad 
přijaly za svůj. Chodím do modré školky, 
dneska jsme byli v červené – je teď přiro-
zený slovní projev našich žáků,“ říká ředi-
telka mateřské školy Blanka Hauzarová. I 

Mateřská škola na vycházce na náměstí. Vděčný cíl fotoaparátů zahraničních turistů. 
Foto: Ilona Jeníčková

když barevnost fasády je určitě pozitiv-
ní změna, nebyla hlavním důvodem pro 
zmíněnou rekonstrukci. „Osobně jsem 
přesvědčena, že původní topný systém 
elektrických akumulačních kamen by již 
letošní zimu nepřežil. A to nemluvím o 
finančních nákladech,“ říká ředitelka finančních nákladech,“ říká ředitelka finančních nákladech,“
Hauzarová. Po rekonstrukci je škola 
vytápěna systémem tepelných čerpa-
del. V tak velkém objektu je to v Telči 
novinka. I když čas jeho zodpovědného 
hodnocení přijde nejdříve po letošní 
zimě, všichni věří, že nový systém zajistí 
optimální vytápění školy a určitě dojde 
k úsporám nákladů. Přispět by k tomu 
mělo i kompletní zateplení, nová okna a 
dveře a nový střešní plášť. „Střecha byla 
naší další noční můrou. Po větším dešti či 
náhlém oteplení v zimě jsme sem přichá-
zeli s obavou, kde zase zateklo,“ připomí-zeli s obavou, kde zase zateklo,“ připomí-zeli s obavou, kde zase zateklo,“
ná paní ředitelka. I když objektu zůstala 
na Vysočině nepopulární rovná střecha, 
její nový kryt by měl zmíněné neduhy 

odstranit. „Jsem ráda, že se v rámci re-
konstrukce podařilo i vyměnit dlažbu na 
lodžiích a jejich izolaci. Hodně je za pěk-
ného počasí s dětmi využíváme,“ je další ného počasí s dětmi využíváme,“ je další ného počasí s dětmi využíváme,“
pohled ředitelky na rekonstrukci.

Že by se ale škola s řemeslníky na del-
ší dobu rozloučila, se nestane. Čeká ji 
ještě modernizace kuchyně a sociálních 
zařízení. 

Mateřská škola v Komenského ulici 
má letos 150 žáků. Podle ředitelky byly 
přijaty všechny děti, které rodiče do 
školy přivedli k zápisu. Spolu se čtyřice-

ti místy ve škole v Nerudově ulici je tak 
kapacita předškolních zařízení ve městě 
plně využita. Vedle běžného programu 
škola každý měsíc připravuje pro děti 
kulturní a výchovné akce. Letos se velké 
pozornosti dětí těšil program občanské-
ho sdružení zrakově postižených Slepí-
ši z Brna, které provozuje keramickou 
dílnu. Nevidomí učí děti zajímavým 
způsobem pracovat s hlínou. Podle ře-
ditelky je to jedna z možností, jak dětem 
ukázat svět zdravotně postižených a 
vzájemně obě skupiny integrovat. Telč-
ská mateřská škola umožňuje pod jejím 
vedením samozřejmě docházku i dětem 
s různým zdravotním postižením. „Je 
to důležité pro obě skupiny. Zdravé děti 
vidí potíže hendikepovaných, učí se jim 
pomáhat a přijímají je jako rovnocenné 
partnery. Pro ty druhé je to pak ta nejlep-
ší terapie, která jim pomáhá překonat je-
jich problémy,“ zdůraznila Blanka Hau-jich problémy,“ zdůraznila Blanka Hau-jich problémy,“
zarová.                                                  /z/

Po uzávěrce

Změna na Gymnáziu?
Podle informace z odboru školství 

Krajského úřadu Vysočiny se do výbě-
rového řízení na místo ředitele GOB a 
SOŠ Telč přihlásili ve stanovené lhůtě 
čtyři uchazeči. Výběrové řízení vyhlásil 
Krajský úřad na konci října a skončilo 
26. listopadu.



- 10 -

Nezaměstnanost
říjen

Město Telč 10,8
ČR    8,5
Oblast Telč 10,8
Okres    9,1
Kraj Vysočina   9,1

M�stská�organizace�KDU�–��SL�v�Tel�i
Vás�srde�n��zve�na�setkání�s

Mirjam�a�Pavlem�Baldýnských,
kte�í�p�ipravili�p�ednášku�na�téma

�eská�misie
v�Tanzánii

Sou�ástí�p�ednášky�je�promítnutí
30�minutového�videodokumentu

����

�tvrtek�3.�12.�2009�v�18:00�hod
v�Konviktu�sv.�And�l�

(nám.�Jana�Kypty��p.�74,�Tel�)

VSTUP��VOLNÝ
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MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
 mobil: 604 897 982

e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

Nově otevřeno
Řeznictví a uzenářství

na náměstí Zachariáše z Hradce
Nabídka:

maso, uzeniny, grilovaná kuřata,
teplá sekaná

SILVESTR 2009 V HOTELU ANTO�

P�IJ�TE OSLAVIT P�ÍCHOD NOVÉHO ROKU 2010
DO ZBRUSU NOVÉHO SPOLE�ENSKÉHO SÁLU

HOTELU ANTO� S KAPELOU KALÍŠCI, KTERÁ VÁS BUDE
CELÝM VE�EREM PROVÁZET A BAVIT.

PO CELÝ VE�ER PRO VÁS BUDE P�IPRAVENÝ
RAUTOVÝ ST�L S MNOHA DOBROTAMI A O P�LNOCI

KAŽDÝ DOSTANE SKLENKU SEKTU CHATEAU RADYN� PRO
SLAVNOSTNÍ P�ÍPITEK NA UVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU.

TO VŠE PRO VÁS P�IPRAVÍME ZA CENU VSTUPENKY, KTERÁ
�INÍ 450,- K�.

P�edprodej vstupenek bude zahájen v pond�lí 9.11.2009 a bude
probíhat v restauraci Lihovar v hotelu Anto�.

Rezervace vstupenek m�žete volat na telefon 567 243 862
nebo e-mailem na ofice@hotel-anton.cz.

Zakázkové truhlářství
Ladislav Nežerka

Štítného 256, Horní Cerekev
vyrobí z lamina i dřeva – kuchyně, dět-vyrobí z lamina i dřeva – kuchyně, dět-v
ské pokoje, ložnice, kanceláře, podlahy, 

dveře a zárubně, okna
Tel. 565 396 279, 728 522 455

www.nezerka.webnode.cz
Vše podle Vašich představ a požadavků.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich za da va te lé.
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• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i staro-
žitného. 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.

•  Zajímá vás rodinná historie? Zpracuji rodokmen vaší rodiny, 
cena dle individuální dohody. Kontakt: tel. 775 660 525, e-mail: 
blanka.lednicka@psinec.com

•  Půjčovna společenských oděvů + zakázkové šití.
   Dagmar Burianová, IČO 12430838, adresa Radkovská 582, Telč 

(žlutý panelák u marketu JMB), telefon 739 669 238.
   Pracovní doba pro půjčovnu: út, st 16 – 18 h. Zakázkové šití po 

telefonické domluvě. Otevřeno od 15. září.
•  Na PC - www.internetjob.cz/kov
• Přírodní léčba všech onemocnění, alternativní medicína, de-

toxikace organismu, homeopatie pro děti i dospělé. Léčba 
probíhá přírodními přípravky, vše je bez chemie. Ordinace se 
nachází na náměstí v Dačicích 39/I – 1. patro budovy GE Mo-
ney bank. Nutno se předem objednat. Tel. 724 914 079, mail 
- blankazuzankova@centrum.cz, Blanka Zuzánková - terapeut 
detoxikační medicíny a homeopatie

• Koupím garsonku nebo jednopokojový byt v Telči. Tel. 737 113 
690.

• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Učebna v Telči, 
Myslibořská ulice 317. Kurzy na osobní automobil zahajujeme 
každé první pondělí v měsíci v 15,30 hod. na učebně. Informa-
ce na tel. 607 185 517.

• Provádíme výkopové práce pásovým minibagrem. Izolační 
rýhy domu, plynové, vodovodní přípojky. Základy pro malé 
stavby. Tel. 605 278 407.

• Prodám rodinný dům v Telči, Komenského ulice. Tel. 737 113 
690.

Malý oznamovatel

Inzerujte
v Telčských listech

Předplatné, inzerce:
Informační středisko MěÚ

tel. 567 112 406-407, e-mail: tl@telc-etc.cz

GE Money Bank

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

V GE Money Bank víme, že peníze navíc se mohou hodit. 
Proto vám nabízíme bonus 5 % z částky, kterou si u nás 
půjčíte. Například k půjčce 100 000 Kč získáte dalších 
5 000 Kč, které nám nemusíte splácet. Nabídka platí 
pro půjčky od 30 000 Kč do 100 000 Kč s dobou splat-
nosti 72 měsíců. Bonus získáte po řádném splacení 
prvních 4 splátek. RPSN od 18,03 %. Nabídka platí do 
31. 12. 2009.

ZÍSKEJTE I VY BONUS 5 % 
Z PŮJČENÉ ČÁSTKY.

ŠVEJK Restaurant 
na Zámecké Tel

si Vás dovoluje pozvat v termínu 

19. 12. 2009 – 3. 1. 2010 
na speciality kuchyn z as, 

kdy se psalo c. a k. 
Chuti Monarchie 

Tšíme se na Vaši návštvu 
S pozdravem Josef Švejk 

Tel. 567 213 151 

   Satelitní komplet obsahuje zna�kový satelitní p�ijíma� Topfield TF6000CR, parabolu
   Mascom Fe 60 cm, konvertor Maximum, a neomezenou p�ístupovú kartu Skylink

   AKCE! Zna�kový satelitní komplet – již od 4.490,- K�
    V nabídce i jiné satelitní komplety dle p�ání zákazníka. Doprava zdarma! Odborná montáž!

    Prodávame i na splátky, také s 0,- akontací. Splátky již od 200,- K�/m�síc

                          Satelitní technika, p. Dobiš  Mat�jovec 70, 378 83 �eský Rudolec
                                  Tel: 722 632 639, E-mail: eni.sat@seznam.cz

Dop�ejte si na Vánoce více program� v digitální kvalit�
za 0,- K� m�sí�n�!

�T1          �T2 �T4Sport �T24      TV Prima    TV Nova

N.Cinema   Public TV    Noe TV       Ó�ko           Z1 TV Barrandov

  STV1        STV2        TV JOJ          JOJ Plus      TA3   Prima Cool

V základní nabídce až 21 program� v �eském a slovenském jazyce za 0,- K� m�sí�n�!
Dalších 19 program� je možno si p�edplatit za 250,- K�/m�síc
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Vánoce v roce X
ních na Podolí k babičce, kde to pěkně 
frčelo Furchovou ulicí až skoro ke Korá-
bu. Scházely se tam děti z celého okolí a 
bylo tam vždycky živo, protože ve městě 
je málo svahů, na kterých by si malí sáň-
kaři užili. Cestou domů jsme se zastavily 
na náměstí na nějaký nákup a prohlíže-
ly jsme výklady, které se snažily navodit 
atmosféru Mikuláše a Vánoc. Dnes, při 
bombastické reklamě, by byly k smíchu 
ty laciné ozdobičky a sem tam červená 
žárovička, těch pár třpytivých řetězů a 
čertíci z chlupatých drátků s vyplazený-
mi červenými jazyky – ale my děti jsme 
byly tehdy okouzlené, co je to za krásu, 
a celé nás ta podívaná rozechvívala štěs-
tím z blížícího se Ježíška. Krámů bylo v 
té době na náměstí více než dnes, byly té-
měř v každém domě. Mě nejvíce okouz-
lovalo holičství na Velkém podloubí, kde 
za výkladem byla porcelánová malovaná 
hlava kluka jako váza a v otevřené te-
menní části byla zem a v ní zasetá tráva, 
kterou pan holič udržoval střihem ve tva-
ru ježka. Ten se tak zelenal i o Vánocích. 
Strašně se mi líbil černoch s turbanem 
v cukrárně jako reklama na kávu nebo 
Číňanka v koloniále u Čápů, coby rekla-
ma na čaj. Obě figury kývaly po vhození 
drobné mince totiž hlavami.

1940
Strach z gestapa a lístky
Gestapo nám ve vánočním týdnu dalo 
pokoj. Začínají platit odběrní lístky 
na prádlo a šatstvo. Jeden lístek má sto 
bodů na rok. Na 1 oblek se čítá 60 bodů, 
1 košile 20 bodů. Na nové odběrní líst-
ky na tuky a sádlo se dostane 35 dkg na 
týden a osobu. Přišel výnos, že všechny 
obrazy dr. Beneše musí být ihned zni-
čeny - spáleny. Také musí být zabaveny 
všechny sešity Rodokapsů vydané před 
15. 3. 1939. Celkem se zabavují sešity až 
do čísla 198.

1944
Máme německého hejtmana

Okresnímu úřadu v Telči vládl až 
do Vánoc dr. Kurt Wildhage, jsa sou-
časně v téže funkci i představeným 
okresního úřadu v Jihlavě. Poté, co byl 
pověřen jinými úkoly, stal se na Vá-
noce jeho nástupcem dr. Eckoldt, jsa 
současně i oberlandratem v Jihlavě a v 
Brně. Na těchto všech svých funkcích 
si nesmírně zakládal, neboť do tele-
fonu se vždy hlásil „Hier Oberlandrat 

in Brünn und Iglau und Bezirkshaupt-
mann und Teltsch dr. Eckold.“

1953
Ztratil se Ježísek. 
Přijel děda Mráz

Na chodbě národní  koly na Stalin-
gradském náměstí (dnes nám. Zachari-
áše z Hradce, pozn. red.) se v polovině 
prosince objevila na hlavní chodbě vel-
ká nástěnná mapa, na které byla zakres-
lena cesta Dědy Mráze z daleké Kam-
čatky přes Moskvu do Telče. Dokonce 
se na ní rozsvěcovaly žárovičky, jak se 
děda Mráz k nám blížil. Těsně před po-
sledním vyučovacím dnem před Vá-
noci už svítila i ta blízko Telče. To byl 
důvod pro to, aby se žáci shromáždili 
v sokolovně a dědu Mráze v Telči při-
vítali. „Tatraplán s dědou Mrázem už 
projel přes Kasárna, musíme na něj ještě 
chvíli počkat,“ uklidňoval hlučící so-
kolovnu jeden ze soudruhů učitelů. A 
pak se to stalo. Děda Mráz byl v Telči! 
Jaké písničky mu hudebně nadaní žáci 
zpívali, už nezjistíme. Určitě to ale ne-
byly koledy. Děda Mráz, známý telčský 
recesista té doby, později rád vyprávěl: 
„Seděl jsem Na Růžku a do sokolovny se 
mi vůbec nechtělo. Ale když už z pódia 
oznamovali, že jsem blízko Telče, musel 
jsem jít. 20 korun, které jsem za „Zdráv-
stvujtě rebjata“ dostal, byly po měnové 
reformě velké peníze…“

1957
Kdo mně zachránil život?

O Vánocích v roce 1947 jsem měl ze-
mřít na těžký oboustranný zápal plic. 
V Telči působil lékař MUDr. František 
Karásek. Když zjistil můj zdravotní stav, 
zajel do Počátek, kde měl kontakty a kde 
ještě působili američtí lékaři. Od nich 
získal tzv. surový penicilin, který mně 
zachránil život. Pochopitelně přivezl pe-
nicilin nejen pro mě, ale i pro další paci-
enty a do zásoby. Tím vlastně zachránil 
dalších několik občanů Telče. Když jsem 
psal v roce 1957 svůj první životopis na 
osmiletce, tak jsem napal, že mně za-
chránil život Skot (A. Fleming, vynálezce 
penicilinu. Ten po válce ještě nebyl vůbec 
běžným lékem. Pozn. red.), Američané a 
dr. Karásek. Po konzultaci třídní učitel-
ky s mými rodiči mně bylo doporučeno, 
abych radši napsal „život mně zachránil 
penicilin“.

Pro stránku čtení o Vánocích jsme vycházeli z 
Farního věstníku a ze  vzpomínek a zápisků Jana 
Brothánka, Radvana Klimeše, Otokara Mašky, Olgy 
Ondrkové, Emila Pavelky, Simeona Zapletala ad.

Na počátku 20. století
Bez vánočních prázdnin

Brzo po Mikuláši přijíždívali už stu-
denti z vysokých škol a tím nabyl život a 
ruch ve městě, na loubí i na kluzišti ještě 
veselejší ráz. Akademici měli tehdy mno-
hem delší vánoční prázdniny. Zato na re-
álce byla svátky jen krátké. Čtyři dny vá-
noční (24. až 27. 12.), potom tři dny školy 
a zase tři dny volna, 31. 12. až 2. ledna. 
Nám, kteří jsme byli v Telči doma, to ani 
tolik nevadilo, brali jsem to za samozřej-
mé. Hůře na tom byli ovšem studenti z 
jiných míst, kteří byli v Telči na bytě. Ti 
se vraceli vždycky smutní ze svátků, jichž 
doma tak málo užili. Ředitel Maška snažil 
se těmto žákům alespoň trochu pomoci 
tím, že v den před Štědrým dnem skon-
čilo odpolední vyučování již před 15. ho-
dinou, aby hoši mohli stihnout vlak ještě 
v tu dobu z Telče odjíždějící. Vždyť tehdy 
nebylo ještě polední vyučování, učilo se 
od 8 do 12 hodin a pak do 14 do 16 ho-
din, k tomu ještě v další hodině nepovin-
ný zpěv a těsnopis. Jenom ve středu a v 
sobotu byla škola do 13 hodin. Prosinec 
tedy ubíhal za mrazů, chumelenice a vá-
nic, svátky vánoční se blížily…

1918
Válka má stále oběti

Josef Kadeřávek, ženatý tesař v Telči 
narozený zde 1891, rukoval v srpnu 1914 
do Štokravy k 11. pluku dragounskému. 
V roce 1915 onemocněl na ruské fron-
tě na břišní tyfus, z něhož se pozdravil. 
V roce 1917 byl opět na Rusku, v lednu 
pak 1918 přešel s plukem svým na italské 
bojiště. Cestou z Tridentu k Assiagu one-
mocněl španělskou chřipkou a na konci 
října zemřel vzdálen od milované ženy a 
synáčka. Pohřben na hřbitově v Campo 
Rossato, okres Assiago. Smutná ta zpráva 
dorazila do Telče až před Vánocemi.

1920
Divadlo, schůze, zloději

O Vánocích sehrála Jednota sv. Josefa 
po třikráte hru Narození Páně. Kona-
la se také schůze Spolku sv. Vincence. 
Byla zdařilá. Vánoční svátky byly dešti-
vé, sanice zmizela. Po Vánocích vloupali 
se zloději do místního Hospodářského 
družstva. Ukradli látky, boty a jiné věci.

1938
Na Podolí se sáňkuje

Někdy mě maminka odtáhla na sa-
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Vojenští meteorologové slaví. Telč s nimi.

Na vojně v Telči

Na ochozu věže sv. Jakuba, kde se dnes v sezóně tísní turisté měli před 60. roky vojenští  
meteorologové své přístroje.                                                                      Foto: Ilona Jeníčková

V roce 1884, tedy před 125 lety, defini-
tivně rozhodlo tehdejší c.k. ministerstvo 
války, že v Telči nadále nebude dislokována 
vojenská posádka. Tou v té době byla rota 
polních myslivců 25. pluku z Brna. Stalo se 
tak přes velký odpor města, který vyústil 
dokonce bezúspěšnou intervencí starosty 
Aloise Petzla a dalších dvou radních u sa-
motného císaře Františka Josefa I. Ztráta 
statutu posádkového města přinesla pak 

civilních letadel,“ znělo odůvodnění kro-civilních letadel,“ znělo odůvodnění kro-civilních letadel,“
ku, který na čas přivedl vojáky opět do 
Telče. Od svého založení do října 1947 
byla zdejší jednotka v podřízenosti  Ško-
ly povětrnostní služby v Praze – Kbelích, 
poté přešla do podřízenosti Povětrnostní 
ústředny II Brno. Určitě nebylo náhodou, 
že náčelníkem brněnské ústředny byl v 
té době štábní kapitán František Bohdan 
– Bauer, telčský rodák a absolvent zdejší-
ho gymnázia.

Vojáci byli ubytováni v části Lanne-
rova domu, stravovali se v tehdejších 
hostincích U Hauzarů na Starém Městě 

Telči na řadu let velkou hospodářskou stag-
naci. Padla také možnost, že mladí muži z 
Telče a okolí  mohli, byť jen ojediněle, část 
tříleté vojenské služby prožít doma. Mož-
nost „být na vojně v Telči“ se znovu krátce 
objevila až v letech 1946 až 1953, kdy zde 
byla umístěna malá jednotka vojenských 
meteorologů. I když se nejedná o nijak 
vzdálenou historii, i ta pomalu upadá v 
zapomnění. V prosinci si bude česká, resp. 
československá,  vojenská meteorologie při-
pomínat 90. výročí svého vzniku. S trochou 
nadsázky se dá napsat, že s vojenskými me-
teorology může slavit také Telč. Dokonce 
dvakrát. Pojďme se na to podívat.

V létě roku 1946 byla rozhodnutím Mi-
nisterstva obrany dislokována do Telče 
speciální jednotka vojenských meteoro-
logů. Za pozorovatelnu byla určena věž 
kostela sv. Jakuba. „Cílem opatření je zajis-
tit sledování a popisování složitých povětr-
nostních jevů v této oblasti Českomoravské 
vysočiny a zajistit tak optimální podmínky 
pro bezpečné průlety jak vojenských, tak i 

a U Macků na náměstí. V pětičlenné až 
sedmičlenné posádce byli meteorologo-
vé, radiotelegrafisté a samozřejmě velitel. 
Prvním byl Miroslav Kovařík, který po 
letech na službu v Telči vzpomíná takto: 
„Jedna směna trvala dvacet čtyři hodin. 
Část přístrojů jsme měli instalovaných v 
meteobudce v zámeckém parku, část na 
ochozu věže. Údaje o počasí,  zakódované 
v číselných kódech, jsme ve stanovených 
relacích vysílali do hlavní sběrné stanice v 
Brně. Samozřejmě, že výstrahy o probíha-
jících nebezpečných povětrnostních jevech 
jsme vysílali ihned.“

Vojáci se v Telči rychle zabydleli. Byli 
vítanými pomocníky třeba při stavbě vá-
nočního stromu, odzvonili nejedno zvo-
nění za nemocného zvoníka. V té době 
ještě mohl při náročném úklidu kostela 
poznamenat kostelník pan Přinesdomů 
„zavoláme vojáky“ a oni ochotně přišli. 
Mirek Kovařík se také stal platným hrá-
čem fotbalového SK. Modré uniformy 
určitě budily pozornost široké veřejnosti, 

ale především u telčských děvčat. Vojáků, 
kteří se v Telči oženili, nebylo málo. Mi-
rek Kovařík, který s námi na vojnu v Telči 
vzpomíná, byl jedním z nich.

Rok 1953 byl posledním, kdy jednotka 
vojenských meteorologů v Telči působi-
la. Ten rok přešla do působnosti Státního 
meteorologického ústavu Ministerstva 
národní obrany. 31. prosince 1953 pak 
skončila osmiletá éra, kdy Telč byla na-
posledy posádkovým městem.

1. ledna 1954 totiž vznikl Státní hyd-
rometeorologický ústav, kam telčská 
meteostanice přešla i s tehdejším vojen-
ským osazenstvem. To už ale bylo v no-
vých prostorách na kopci Buzový mezi 
Telči a Kostelní Myslovou. 

Služba na věži určitě nebyla lehká. 
Vše potřebné tam bylo nutné dopravit 
lanovým výtahem nebo vynést. Byla ale 
také spojena s řadou úsměvných příhod, 
jako třeba s tou, kterou také připomněl 
pan Kovařík: „Pod vlivem různých stra-
šidelných příhod, které nám rád vyprávěl 
zvoník pan Veselý, jsem jednou večer přes 
sebe přehodil bílé prostěradlo zespodu pro-
svícené lucernou a vstoupil do otevřeného 
okna věže směřujícího na náměstí. Zamá-
val jsem rukama a sledoval zděšení, které 
mé vystoupení pode mnou způsobilo. Di-
vadlo se ale neobešlo bez následků. Druhý 
den se na věži objevil příslušník četnické 
stanice. Naštěstí bez dalších následků pro 
pachatele.“

Předchozí text snad vysvětlil, proč by 
Telč mohla slavit letošní výročí s vojen-
skými meteorology. Byli zde několik let 
také „doma“.           Pokračování na str. 15

Muž, který to  vše způsobil. František 
Bohdan – Bauer. Letos v listopadu oslavil 
95. narozeniny. U počítače s mobilním 
telefonem.                         Foto: Jan Novák

Jeden z mála dochovaných dokladů o 
poslední vojenské jednotce v Telči. Otisk 
razítka.
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Čtenáři besedovali s V. Vondruškou

Tichý jazyk. 
Dozvíme se někdy 
více?

Na konci října uspořádala městská 
knihovna zajímavý večer s jedním z 
nejčtenějších českých spisovatelů sou-
časnosti Vlastimilem Vondruškou.

Pracovnice knihovny, ještě před zmí-
něnou besedou, pro něj také samozřej-
mě připravily prohlídku města a zám-
ku.

Spisovatel Vondruška, původní profe-
sí historik, nebyl v Telči poprvé. V jeho 
detektivní povídce Tichý jazyk se mih-
ne, byť jen krátce, i postava Zachariáše 
z Hradce. Vedoucí knihovny Lenka Za-
mazalová využila spisovatelovy návště-
vy, aby se v zastoupení redakce TL Vlas-
timila Vondrušky zeptala: Neuvažujete 
o tom, že byste v budoucnu zasadil děj 
některé Vaší práce přímo do Telče?

„Tak trochu se bojím vstoupit na půdu, 
kterou již literárně kultivoval František 
Kožík. Ovšem v autorské tvorbě platí to-
též co v lásce – nikdy neříkej nikdy! Větši-
na mých příběhů vzniká tak, že mne ně-
jaké místo „osloví“. Jako by se najednou 
objevili lidé, kteří začnou mluvit a jednat. 
Teprve pak mohu začít psát.  Telč je pro 
historika a spisovatele inspirující město. 
Určitě se sem ještě vrátím a kdo ví...? Tím 
spíše, že mne v Telči zaujaly nejen rene-
sanční památky, ale i příjemní lidé na 
besedě, pořádané Vaší knihovnou. Telč je 
město mnoha tváří, takže neříkám ne.“ 
                                                    lz

Dokončení ze str. 14

Na vojně v Telči
Tím druhým důvodem k oslavě je oso-

ba plk. Ing. Františka Bohdana – Bauera. 
9. listopadu se dožil v Náměšti nad Osla-
vou úctyhodných 95 roků. Při příležitosti 
oslav 90. výročí vzniku vojenské hydrome-
teorologické služby jej 9. prosince ocení  
ministr obrany Martin Barták Záslužným 
křížem MO ČR III. stupně za dlouholeté 
vynikající plnění služebních povinností a 
za zásluhy o výstavbu a rozvoj vojenské 
hydrometeorologické služby.

A tak i tento příspěvek je malým bla-
hopřáním jubilantovi do Náměště. Jen 
připomeneme, že v roce 1999 obdržel 
František Bohdan - Bauer Cenu města 
Telče právě za rozhodný podíl na vzniku 
vojenské povětrnostní stanice v Telči. 

Za poskytnutí materiálů pro tento člá-
nek děkuji panu Miroslavu Kovaříkovi z 
Hradce Králové a vyššímu ministerskému 
radovi Ministerstva obrany v Praze Ing. 
Miroslavu Flajšmanovi, který do roku 
2001 působil jako Náčelník hydrometeo-
rologické služby AČR.                             /z/

Počasí v říjnu
Letošní říjen nás trochu překvapil. Po-
čátek měsíce byl vzhledem k roční době 
ještě velmi teplý. Až do 9. 10. byla teplot-
ní maxima mezi 15 až 25 °C. Do 7. 10. 
se oteplovalo, potom už nastalo pozvolné 
ochlazování. Prakticky od 10.10. až do 
konce měsíce už maximální teploty ne-
přestoupily 15 °C. Od 8.10. teploty kle-
saly až do 15.10., kdy denní maximum 
bylo jen necelý 1 °C a noční minimum 
– 1 °C. Dne 13. 10. se objevily první sně-
hové srážky ve formě sněhových krupek, 
ale ještě se střídaly s deštěm. Ve večer-
ních hodinách a během noci ze 13. na 
14. 10. do rána padal už jen sníh a ráno 
ležel na zemi sněhový poprašek. Během 
14. až 16.10. překvapivě napadlo 14 cm 
sněhu. Jako by snad chtěla už takhle brzy 
začít zima. V noci z 16. na 17. 10. se ale 
sněhové srážky změnily opět na dešťové a 
během dne 18. 10. sníh zmizel. Do konce 
měsíce pak byly srážky už jen dešťové. Co 
se týká oblačnosti, ta byla střídavá, srážky 
byly časté a během celého měsíce. V po-
sledních dvou dnech měsíce už se dostala 
noční minima až 2 °C pod nulu.

Pěkný podzim
Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
21. 10. do 20. 11. 2009.
Říjen v číslech
Průměrná teplota: 7,2 °C
Průměrný tlak:1018,0 hPa
Srážky: 38,4 mm
Maximální teplota: 24,7 °C, 7. 10. v 15,41 
hod.
Minimální teplota: -2,7 °C, 31. 10. ve 
23,07 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 16. 10.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč

588 56 Telč, Hradecká 235, tel.: 567 584 551
e-mail: info@gymnsostelc.cz, http://www.gymnsostelc.cz

 79-41-K/81 všeobecné osmileté studium
 79-41-K/41 všeobecné čtyřleté studium
 63-41-M/01 ekonomika a podnikání

Dny otevřených dveří
pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče

(všechny akce se konají v budově školy Hradecká 235)
Čtvrtek 3. 12. 2009 Zahájení ve 13:30 hodin v jídelně školy
Středa 13. 1. 2010 Individuální prohlídky školy od 15:00 do 17:00 hodin 

Informace o přijímacím řízení a prohlídka školy

Měsíc hodnotíme jako teplotně slabě 
podprůměrný, srážkově mírně nadprů-
měrný. Srážky byly v tomto suchém pod-
zimu velmi vítané.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer



- 16 -

O výsadku parašutistů Out Distance za 
II. světové války u Ořechova a jeho dal-
ších osudech je v našem regionu již řadu 
let poměrně hodně informací. Podobně 
je tomu i u výsadku Bivouac, jehož část 
také, byť krátce, našla útočiště Na Ko-
zinci díky hajnému Janu Novákovi. O 
aktivitách výsadku Spelter v našem regi-
onu zatím ale mnoho informací nebylo, 
stejně tak jako o jeho úzkém spojení s 
relativně známou partyzánskou skupi-
nou Lenka-jih, která operovala na celé 
jihozápadní Moravě.  Od letošního roku 
je toto „bílé“ místo v historii II. světové 
války podrobně zmapováno v publika-
ci Operace Spelter Lenka-jih Vlastimi-
la Janíka. Překvapivě se v ní objevuje i 
řada nepříliš známých informací o jejím 
působení ve východní části současného 
správního obvodu Telče, na Novoříšsku 
a v Krasonicích.

Není účelem tohoto příspěvku psát 
recenzi na zmíněnou publikaci, ani pro-
zradit případným čtenářům složité osu-
dy čtyřčlenného výsadku, který započal 
v noci 5. května 1944 na dopadové plo-
še u Kramolína na Třebíčsku. Jeho členy 
potkaly podobné problémy jako ostatní 

Operace Spelter Lenka- jih

Nové knihy městské knihovny
Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně 
tím, co otevírá dveře zlu.                                     Václav Havel

Beletrie
Žilák: Jehla; Vondruška: Adventní kletba; Braunová: Kal-
várie; Kubátová: Nášup; Atkinson: Tekuté slunce; Bauby: 
Skafandr a motýl; Singer: Bratři Aškenaziové; Rowland: 
Ohnivé kimono; Viewegh: Povídky o lásce; Chamberlain: 
Před bouří; Nálepková: Ráj na dosah; Patterson: Sedmé 
nebe; Enright: Shledání; Murakami: Sputnik, má láska

Naučná
Janík: Operace Spelter Lenka-jih; Sklenář: Biografický slov-
ník českých, moravských a slezských archeologů; Feynman: 
O povaze fyzikálních zákonů; Hauptman: Půda v České re-
publice; Špilarová: Severní Amerika

Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň, přejeme 
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné 
zdraví a mnoho krásných knih.

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

paravýsadky z Anglie na území protek-
torátu – složité osobní vztahy, zrada,  
nezištná pomoc a v případě dvou jeho 
členů Jana Vavrdy a Rudolfa Novotného 
i šťastný konec v květnu 1945 korunova-
ný dobře splněným úkolem. Spíš se patří 
připomenout to, co se dá shrnout pod 
obrat „o čem se dříve nemluvilo“.

Spojení výsadku Spelter s naším regio-
nem nám mezi 
jiným připo-
mínají fakta, že 
výsadkáři byli 
již v Anglii vy-
baveni záchyt-
nou adresou 
na náčelníka 
Sokola v Nové 
Říši nebo že 
byli přechod-
ně ubytováni 
v Krasonicích. 

V této obci se podařilo odvrátit popravu 
mužů v posledních dnech války místní-
mu faráři.

Co musí čtenáře publikace také za-
ujmout? Jednoznačné vyvrácení léta bu-
dovaného mýtu, že partyzánská skupina 

Lenka – jih byla komunistickou skupinou. 
V jejím čele stáli dva bývalí českoslovenští 
vojáci, vyslaní exilovým vedením odbo-
je z Anglie, její spojení prostřednictvím 
vysílačky Lenka, mimochodem po ztrátě 
té originální, díky náhradnímu přístroji 
sestrojenému dvěma šikovnými a odváž-
nými muži v Želetavě, bylo také do Ang-
lie. Většina zbraní, kterými partyzánská 
skupina disponovala, pocházela ze shozů 
zajišťovaných vedením exilu v Anglii. Do 
protektorátu byly dopraveny americkými 
transportními letadly z Itálie. Mezi členy 
rozvětvené Lenky – jih najdeme relativně 
bohaté mlynáře a sedláky, hajné, učitele, 
ale také faráře a řadu dalších. Za všechny 
se patří zmínit Antonína Plichtu ze Šeb-
kovic, který patřil mezi první, kdo para-
šutistům nezištně pomohl a opakovaně 
jim poskytl úkryt. Podobně je to se jmé-
nem P. Jana Podveského z Jaroměřic. I on 
několikrát aktivně pomáhá členům Len-
ky – jih. Za pár roků se s oběma jmény (a 
řadou dalších) setkáváme v jiné situaci. 
V roce 1951 jsou souzeni a odsouzeni 
za napomáhání nepřátelům socializmu 
v babickém procesu. Pak že se historie 
neopakuje. Pozornému čtenáři nemůže 
také uniknout, že metody práce gestapa 
a pozdější StB v 50. letech byly jako přes 
kopírák.                                                    /z/

Knihovna o Vánocích
pondělí 21. prosince: 13 – 16 hod.

úterý 22. prosince: 9 – 11,  13 – 17 hod.
zavřeno 23. – 31. prosince 2009

otevřeno v pondělí 4. ledna 2010: 13 – 16 hod.

Folklorní soubory Podjavo�i�an a Kvítek Tel� Vás zvou na tradi�ní

Živý betlém
� na druhém nádvo�í tel�ského zámku

v sobotu 19. prosince v 17:00 a 18:15 hodin
v ned�li 20. prosince ve 14:00 a 15:00 hodin

� pásmo sestavené p�evážn� z horáckých koled

Na osmdesát ú�inkujících v autentických kostýmech Vám za doprovodu
živé hudby p�edstaví komponovaný po�ad vycházející z biblického p�íb�hu

o narození Ježíška.

Vstupné dobrovolné

D�kujeme M�stu Tel�, Státnímu zámku Tel�, FOS �R, Chesterton a PVE
PROFI za podporu.
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Národní památkový ústav Telč a sprá-
va zdejšího  zámku připravili ve spolu-
práci s Muzeem hraček v Rychnově nad 
Kněžnou překvapení na letošní Vánoce 
i příští sezónu. V prostorách zámecké 
galerie otevřou 20. prosince novou ex-
pozici Hračky nestárnou. Ta bude vě-
nována hračkám nejen našich dětí, ale 
i předchozích generací. Zvláštní pozor-
nosti se určitě budou těšit většinou málo 
vystavované hračky dětí ze šlechtických 
rodin.

Pozorný návštěvník bude moci na vý-
stavě sledovat vývoj hraček jak po jejich 

Na zámku bude zajímavá výstava

Hračky nestárnou
technické úrovni, tak v průběhu posled-
ních dvou století.

Dárkem vedení zámku pro všechny 
telčské děti je otevření výstavy na Štědrý 
den od 13 do 15 hod. za jednotné dětské 
vstupné. 

Výstava hraček v zámecké galerii potr-
vá až do 31. října příštího roku.

Betlém, jak ho neznáme
Vánoce, Telč, betlém manželů Vos-

trých. Spojení, které k největším svát-
kům v roce patří již téměř 100 let. 

Letos po druhé to ale nebude platit. 
Betlém byl na podzim loňského roku 
rozebrán a již více než půl roku je v 
péči restaurátora Kamila Andrese v 
Třebechovicích pod Orebem.

Ten pro TL aktuálně odpověděl, v 
jaké fázi jsou restaurátorské práce: 

„Celý betlém bylo nutno nejdříve zba-
vit prachu a odstranit neodborné zása-
hy provedené v minulosti. šechny dře-
věné části byly chemicky ošetřeny proti 
dřevokazným škůdcům. Velmi napade-
né části, u kterých již z mechanického 
hlediska není možné zajistit dostateč-
nou pevnost, se musí nahradit v míře 
nezbytně nutné novým materiálem stej-
ného druhu.“

Z obsáhlé zprávy restaurátora vyplý-
vá, že renovace betlému přišla v hodi-

ně dvanácté. Ve špatném stavu našel 
jak jeho konstrukci, tak mechaniku. 
Zub času se podepsal i na kulisách ar-

Otevírací doba výstavy 
 v závěru roku a v prvních měsících 

příštího roku
23. 12. až 3. ledna

leden – březen 2010:
10 - 12 a 13 – 15 hod.
24. 12.: 13 – 15 hod.

Každé pondělí vč. 28. 12. zavřeno 

chitektury i figurách, které knihař Vo-
strý vytvořil mistrně z papíru. A jaká 
je odpověď na otázku, která o Váno-
cích zazní nejčastěji, kdy opět uvidíme 
„náš“ betlém? „Restaurátorské práce 
budou odhadem probíhat do podzimu 
roku 2011,“ jsou slova pana Andrese. Z roku 2011,“ jsou slova pana Andrese. Z roku 2011,“
toho je zřejmé, že i další Vánoce v Telči 
budou bez betlému manželů Vostrých.                                          

/z/

Správa Státního zámku 
Telč

se obrací na širokou veřejnost 
s prosbou o zapůjčení zajímavých 

hraček pro výstavu 

Hračky nestárnou
Kontakty pro nabídky:

info@zamek-telc.cz 
nebo 567 243 821

Lidová malírna
Před sto lety, v roce 1909, spatřily svět-

lo světa první výrobky Lidové malírny 
v Telči. Pokud se dochovaly v našich 
domácnostech, patří k rodinným „po-
kladům“, řada z nich je ve sbírkových 
fondech nejednoho muzea a stále jsou 
vyhledávány sběrateli starožitností.

V Telčských listech jsme si výročí celý 
rok připomínali ukázkami méně zná-
mých prací, které v  malírně v její čtyřice-
tileté historii vznikly. 

Na závěr jsme zařadili ozdobný závěs-
ný talíř, který je nejen pozoruhodným 
uměleckým dílem, ale také dokládá to, 
že škola při malírně učila své žačky nejen 
výtvarnému umění, ale také je vychová-
vala. Třeba lásce k rodičům, jak dokazuje 
nápis na talíři, který v roce 1930 namalo-
vala její žákyně Marie Dolská.

Redakce TL děkuje panu Petru Krchňa-
vému, majiteli telčského starožitnictví, za 
přípravu celého seriálu. 
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Na Myslibořské je:

NOVÁK maso – 
uzeniny

Od 19. listopadu má Telč novou vel-
koprodejnu masa, uzenin a lahůdek. V 
areálu bývalé mlékárny, v těsné blízkos-
ti supermarketu TESCO v Myslibořské 
ulici, ji otevřela firma Zimbo Czechia, 
s.r.o. 

Ta v současné době provozuje v Česku 
na 80 podobných prodejen pod obchod-
ní značkou NOVÁK maso – uzeniny. 

Podle Petry Plevové ze společnosti  
Zimbo Czechia bude v sortimentu nové 
prodejny široký výběr  čerstvého  výse-
kového  masa - vepřové, hovězí, telecí, 
jehněčí, drůbeží včetně

krůt, králíků a kachen. Nabídka uzenin 
bude jak  od renomovaných tuzemských, 
tak i zahraničních výrobců.

Dalším sortimentem prodejny budou  
sýry, saláty, rozpékané pečivo, chléb včet-
ně čerstvého pečiva z místní pekárny.

V  prodejně, která má plochu 60 m2, je 
zaměstnáno sedm zaměstnanců. 

Petra Plevová také upozornila na tra-
diční, pro zákazníky vstřícnou, otevírací 
dobu prodejen Novák maso – uzeniny. 
Ta je i v Telči v pondělí až v pátek od 7 do 
20 hodin a v sobotu od 7 do 15 hodin. 

Zimbo Czechia, s.r.o., je dceřiná spo-
lečnost mezinárodního holdingu RZ 
– Zimmermann, který od roku 1953 
působí na německém trhu. V současné 
době má výrobní provozy také ve Francii 
a Maďarsku. 

„Kvalita zboží, vysoká úroveň prodeje, 
to jsou hlavní znaky prodejen naší společ-
nosti. Přijďte se podívat do nové prodejny 
v Telči a uvidíte, že budete spokojeni,“
uzavřela svoji informaci Petra Plevová.   
                                                   /z/

Akciová společnost SELMA vznikla 
transformací bývalého Společného druž-
stevního podniku pro živočišnou výrobu v 
Jihlavě v roce 1992. Dnes má 6 provozů. 
Jeden z nich najdeme v Telči při silnici do 
Kostelní Myslové. Není vůbec nadsázkou 
napsat, že řada svátečních obědů v telč-
ských domácnostech pochází právě odsud. 
Společnost zde totiž chová 6500 prasat! 
Laika překvapí, že se o ně stará pouhých 
10 zaměstnanců.

Před časem zde byla zásadně mo-
dernizována technologie chovu, která 
umožnila zvýšení produkce.  Jednalo se o 
rekonstrukci bývalých poroden pro pras-
nice na stáje pro výkrm prasat s využi-
tím nejmodernějších technologií. Ty   při 
vysoké intenzitě výroby zajišťují i životní 
pohodu ustájených zvířat.

Obilní GPS
V odpovědi ředitele a.s. SELMA Jihla-

va Ing. Stanislava Vorálka na otázku, co 
vše bude nová bioplynová stanice v jejím 
telčském provozu zpracovávat se objevil 
také termín „obilní GPS“. Protože se s 
ním zřejmě budeme stále častěji setkávat, 
přinášíme kvalifikované vysvětlení, které 
nám ředitel Selmy poskytl:

„Obilní GPS je siláž celých rostlin obilo-
vin sklízených v mléčně-voskové zralosti. 
Sušina se v této době pohybuje přibližně 
mezi 30 % a 40 %, stébla jsou v této fázi 
ještě asi z 50% zelená a z 50% žlutá.“

Telčská farma, a.s. SELMA.                                                                Foto: Tereza Jeníčková

SELMA patří také k Telči

K vepřovému masu budou vyrábět i elektřinu!

V současné době zde vedení společ-
nosti připravuje další velkou investici, 
výstavbu bioplynové stanice. Ta zásad-
ně vyřeší jak nakládání s exkrementy 
zvířat, tak by měla zlepšit hospodářské 
výsledky provozu. O investici za cca 70 
mil. Kč jsme hovořili s ředitelem SEL-
MY Ing. Stanislavem Vorálkem: „In-
stalovaný elektrický výkon kogenarační 
jednotky v bioplynové stanici bude 560 
kW a tepelný výkon 640 kW. Projekt 
předpokládá,  že zařízení bude v provozu 
prakticky celý rok, min. 8000 hodin. Za 
tuto dobu vyrobí přibližně 4500 MWh 
elektřiny a 5100 MWh tepla,“ uvedl pro elektřiny a 5100 MWh tepla,“ uvedl pro elektřiny a 5100 MWh tepla,“
TL ředitel Vorálek.

Objem vyrobené elektrické energie tak  
pokryje polovinu roční spotřeby obyva-
tel Telče! Vyrobené teplo bude využito 
pro vytápění sousedního zemědělského 

areálu a také pro potřeby samostatného 
procesu fermentace. V bioplynové stani-
ci bude zpracovávána výhradně vepřová 
kejda a také cíleně pěstované plodiny na 
orné půdě. Především kukuřice na siláž, 
obilné GPS, senážované travní hmoty, 
eventuálně čirok a další plodiny vhodné 
pro výrobu bioplynu. Nejedná se tedy o 
biologický odpad, ale o kvalitní suroviny 
z cílené zemědělské činnosti.

Protože a.s. SELMA je výhradně vý-
robcem jatečných prasat a nehospodaří 
na zemědělské půdě, byla otázka zajištění 
suroviny pro stanici zásadní při plánová-
ní zmíněné investiční akce.

„V současné době máme smluvně zajiš-
těny dodávky potřebných  rostlinných su-
rovin od partnera, který rozsahem svého 
hospodaření splňuje množstevní i kvalita-

tivní potřeby bioplynové stanice,“ konsta-
toval Ing. Vorálek.

Zahájení stavby se podle něj  předpo-
kládá v polovině příštího roku. V jeho 
závěru  by pak měla být stanice uvedena 
do zkušebního provozu.

Selma ročně vyprodukuje cca 5000 tun 
jatečných prasat. Jejich porážková hmot-
nost  je okolo 110 kg. Společnost si chová 
vlastní selata pro naskladnění výkrmo-
vých hal, takže má tzv. uzavřený obrat 
stáda, což je zárukou kvality produkova-
ného masa.

V současné době má na svých farmách 
ustájeno cca 2100 ks prasnic a 13000 ks 
prasat ve výkrmu. Přes mimořádně efek-
tivní způsob výroby se i Selma potýká s 
dlouhodobou krizí v oboru. Jednou z reak-
cí na tento problém je právě připravovaná 
výstavba bioplynové stanice.                 /z/
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S Vlastislavem Janíkem

Jak jsem potkal 
Spelter

Na jiném místě těchto TL informu-
jeme o publikaci, která přináší nová 
fakta o odboji za II. světové války v 
našem regionu Operace Spelter Lenka 
- jih. Jejímu autorovi Vlastislavu Ja-
níkovi jsme položili dvě otázky, které 
napadnou každého čtenáře jeho prá-
ce.

Jak jste se k danému tématu dostal?
Na počátku 80 .let, kdy jsem se začal 

seznamovat s historií československé-
ho odboje za II. světové války. Tehdy 
jste se jen stěží něco dověděl o parašu-
tistech Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubi-
šovi. A o tom, že první vlna výsadků 
z Anglie do protektorátu čítala bez již 
jmenovaných ještě dalších 9 skupin, 
se člověk nedověděl téměř vůbec. A 
když už se někde něco objevilo, byly 
to jen tendenční informace, že se jed-
nalo o vojáky sloužící zájmům západ-
ních mocností. Chtěl jsem se tedy sám 
přesvědčit, jak to bylo doopravdy. O 
atentátu toho bylo napsáno již dost, a 
tak jsem při tom pátrání zjistil, že pří-
mo v mém rodném kraji v roce 1944 
byla jedna paraskupina ze „Západu“ 
vysazena. A tak to celé začalo. Začal 
jsem objíždět pamětníky, zapisovat 
jejich svědectví a postupně dávat do-
hromady příběh výsadku Spelter.

Jak dlouho jste na publikaci pra-
coval?

Vyplývá to již z mé první odpově-
di. Od roku 1983. Na přelomu 80. a 
90. let šel zájem trochu do pozadí. Až 
volně přístupné archivy mě zase k té-
matu vrátily.

Vlastislav Janík, narodil se v Třebí-
či (1966). Vystudoval stavební fakultu 
ČVUT v Praze. V oboru pracuje stále. 
Zajímá se o historii II. světové války. 
Publikace Spelter je jeho první prací, 
která vyšla tiskem. Je člen sdružení 
Post bellum, které natáčí vzpomínky 
pamětníků z doby obou totalit.

Z Telče až na Teleckou ulici do Jihlavy

Cestmistrovství je jako nové

Areál Cestmistrovství Telč v Radkovské ulici.                                      Foto: Martin Veselý

Telčské cestmistrovství Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny v Radkovské 
ulici září novotou. Po zásadní přestavbě 
a rekonstrukci garáží a technického zá-
zemí za téměř 4 mil. Kč před třemi lety 
došlo letos na hlavní budovu. 

„Rekonstrukce stavby ze 70. let byla 
opravdu důkladná, stála téměř 5 mil. Kč,“ 
uvedl pro TL vedoucí cestmistrovství 
Ladislav Dufek. V rámci rekonstrukce 
byl zateplen obvodový plášť, vyměněna 

všechna okna a dveře a byla provedena 
nová fasáda. Ještě větší změny doznal 
vnitřek budovy. I zde došlo na výměnu 
dveří, rekonstrukci sociálních zařízení, 
nové jsou také podlahy. V  přízemí  našly 
umístění kanceláře cestmistrovství včet-
ně sídla dispečinku. V dalším podlaží je 
pak zázemí pro zaměstnance, jídelna, šat-
ny a další nezbytné sociální zázemí pro 
zaměstnance. Je zde také samostatná su-
šárna pracovní obuvi a ochranných pro-
středků, vybavená moderní technologií. 
„V současné době je toto velmi potřebné 
zařízení pro terénní pracovníky nejmoder-
nější v kraji,“ připomněl Ladislav Dufek, 
který má na velké proměně celého areálu 
velkou zásluhu. Největší změnu pak do-

znalo třetí podlaží. Z dříve nevyužívané 
půdy získalo cestmistrovství  vestavbou 
prostory, které budou sloužit pro odpoči-
nek služeb v zimních měsících. 

V kraji Vysočina působí 14 cestmis-
trovství, která jsou umístěna, až na dvě 
výjimky, v sídlech obcí s rozšířenou pů-
sobností, tzv. malých okresech. To telč-
ské má ve správě 370 km silnic II. a III. 
třídy v celé jižní polovině okresu Jihlava. 
K tomu pak ještě patří úseky silnic I. tří-

dy od Hamru po Hory na Třebíčsku a od 
Stonařova do Želetavy. „Z Telče máme 
rajón až k  Telecké ulici v Jihlavě,“ pozna-
menal s úsměvem Ladislav Dufek. Na to, 
jaká bude letos zima a co v ní čeká silni-
čáře, ale neodpověděl. Pro řízení nároč-
ného provozu v nadcházejícím období se 
spoléhá na informace Českého hydrome-
teorologického ústavu. Ty má k dispo-
zici dispečink každého cestmistrovství. 
Na rozdíl od svých kolegů, vedoucích 
ostatních cestmistrovství v kraji, zná ale 
odpověď na otázku, co by se stalo, kdyby 
zprávy meteorologů přestaly docházet. 
„U nás by to nebyl problém. Meteorologic-
kou stanici máme v Telči na dohled, dá se 
říci přes pole.“                                    /z/říci přes pole.“                                    /z/říci přes pole.“

Rotary klub Telč
10. prosince od 18.00 v přednáškovém sále hotelu U Hraběnky:

Ukázka tradičních  adventních a vánočních květinových vazeb známého floristy Luboše Dobrovolného z Jihlavy.
Závěrem večera bude možné vazby zakoupit.

Výtěžek dobrovolného vstupného  bude použit  na sociální programy Rotary International.
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Dolnorakouská zemská výstava skončila
Návštěvnický úspěch?

1. listopadu se zavřely výstavní pro-
story Dolnorakouské zemské výstavy. 
Konečně číslo počtu návštěvníků je úcty-
hodné: 405 192! Jedná se bezesporu o 
mimořádný úspěch, ve kterém je ovšem 
skryto i několik problémů. Jak je pojme-
noval ten nejpovolanější, vedoucí odbor-
ného týmu výstavy a autor scénáře její 
české části Michal Stehlík?

Předně je to poměr rakouských a čes-
kých návštěvníků. Ten vyznívá 90 pro-
cent Rakušanů ku 10 procentům Čechů. 
Důvodů je zde jistě několik, přičemž já 
osobně vidím především dva. Předně je 
to dáno dobrou organizovaností rakous-
kých návštěvníků a tradicí Dolnorakous-
ké výstavy na rakouské straně, neboť na 
podobnou akci jsou prostě zvyklí. Je při-
tom jistou společenskou nutností výstavu 
navštívit. Na druhé straně byla sice na navštívit. Na druhé straně byla sice na navštívit. Na d
české straně připravena celkem masivní 
mediální kampaň, ale dle mého názoru 
postrádala jasné sdělení, co návštěvník 
na výstavě uvidí, chyběla tak přesvědči-
vá mediální informační linie. 

Fotbal

V kraji je to těžké
Poslední místo v tabulce krajské I.B 

třídy obsadili na konci podzimní části 
telčští fotbalisté po ročním návratu do 
soutěže. Na své soupeře ztrácí 2, resp. 3 
body. Nadějí pro jarní část by mohlo být 
to, že většinu zápasů prohráli tím nejtěs-
nějším rozdílem a často svého soupeře 
herně převyšovali. Mladí fotbalisté SK 
dopadli na podzim lépe. Dorostenci jsou 
v I. třídě dorostu na devátém místě, žáci 
v nejvyšší krajské soutěži si stojí o stu-
pínek hůře, když za sebou mají soupeře 
z Kamenice nad Lipou, Jihlavy – Bedři-
chova, Velkého Meziříčí a Moravských 
Budějovic.

Taekwondo

Prague Open 2009
Na přelomu října a listopadu se výprava 

bojovníků z Telče a Dačic zúčastnila velkého 
turnaje Prague Open 2009. Za soupeře zde 
měli nejen závodníky z Česka, ale také ze 
Slovenska a Německa. Z pětičlenné výpravy 
byli nejúspěšnější Tomáš Mironiuk a Pavel 
Martianov, kteří ve svých kategoriích zvítě-
zili. Trenér Petr Konrád byl ale také spoko-
jený s výkony dalších, především Radomíra 
Peška a Michala Krupila, kteří na tak silně 
obsazeném turnaji startovali poprvé.

Sport

Silový trojboj
7. listopadu se konal ve Zbýšově u 

Brna otevřený závod dorostenců a juni-
orů O pohár starosty města. Jednalo se o 
otevřený závod s účastí nejlepších našich 
a slovenských závodníků.

David Lupač v barvách SK Jemnice  
svou kategorii do 110 kg vyhrál výko-
ny 315, 210 a 280 kg. Současně vyhrál i 
jako nejlepší dorostenec. Jemnický oddíl 
zde reprezentovala také dívka, M. Kout-
ňáková, která stejně jako David získala 
zlatou medaili.

14. listopadu startoval David ve Zlíně 
v barvách tamního B družstva v extralize 
silového trojboje mužů.

Přestože zde patřil k nejmladším, do-
sáhl třetího nejlepšího bodového hodno-
cení. Nádherným výkonem ve dřepu 335 
kg vytvořil nový světový rekord ve své 
kategorii. Výkonem 220 kg v tlaku a 300 
kg v mrtvém tahu vytvořil nové národní 
rekordy.

Marcel Anděl, SK Jemnice

Florbal
I v letošní sezóně bude mezi účastní-

ky  orelské župní florbalové ligy zástupce 
telčské orelské jednoty. 

Na prvním turnaji 7. listopadu v Kně-
žicích  remizoval telčský tým s A muž-
stvem domácích 6:6 a porazil druhé 
mužstvo Kněžic 6:2. 

Hokej
5. 12. 17.00  junioři Technika Brno
6. 12. 9 – 12 přípravka HC Pelhřimov
12 . 12. 17.00  muži Počátky
13. 12. 17.00 junioři Velké Meziříčí
19. 12. 9 – 12  přípravka HC Třebíč
26. 12. 17.00  muži Ledeč n. S.
27. 12. 9 – 15 žáci vánoční turnaj
28. 12. 9 – 15 přípravka turnaj 2. tříd
29. 12. 9 – 17 přípravka turnaj 3. tříd

2. 1. 17.00 junioři Technika Brno
3. 1. 9 – 12 přípravka V. Meziříčí
9. 1. 17.00 muži Světlá n. S.
23. 1. 17.00 muži Humpolec B
24. 1. 11.00 junioři Břeclav
30. 1. 17.00 junioři Pelhřimov
31. 1. 9 – 12 přípravka Ledeč n.S.

Volejbal
začátky v 10.00 hod. v hale
5. 12. ml. žákyně Jihlava - Demlova
12. 12. juniorky Pelhřimov

10. 1. juniorky Žďár n. S.
23. 1. ml. žákyně Havlíčkův Brod
24. 1. juniorky Jihlava - Demlova

Na poslední chvíli

Mažoretky vyhrály 
v Dačicích

V sobotu 14. listopadu se v Dačicích 
konal II. ročník soutěžní přehlídky ma-
žoretek Dačický pohár aneb víte, kde 
vznikla kostka cukru? Telčská děvčata 
se u našich sousedů neztratila. V dětské 
kategorii Telčské růžičky dokonce mezi 
sedmi soutěžícími  skupinami zvítězily!

Starší děvčata, Telčské růže, obsadila  v 
kategorii kadetek v konkurenci 15 skupin  
pěkné 7. místo. 

Dačického klání se zúčastnilo 663 ma-
žoretek z Česka a Slovenska.

V letošním roce dokázaly telčské mažo-
retky ještě zvítězit na soutěži v Kolíně, v 
Děčíně pak byly druhé. Každá jejich účast 
na soutěžích je skvělou reprezentací Telče.

Renata a Marie Křížkovy

V každém případě byla výstava jinak 
úspěšná. Mimo jiné i proto, že podle 
mého dojmu víme o Rakousku stále pře-
ce jen trochu více nežli Rakušané o nás. 
Davy rakouských návštěvníků v Telči by 
mohly tuto jistou nevyrovnanost pomoci 
napravit. Pohledy na společné dějiny se 
odehrávaly na poli politiky, hospodář-
ství i kultury, bylo přitom zjevné, jak moc 
společného stále máme, jakkoliv je to jis-
tým způsobem nevyřčená realita.

Věřím, že podobné akce mohou napo-
máhat vzájemným vztahům, a to nejen na 
poli kulturním. Je totiž zjevné, že statisíce 
návštěvníků výrazně napomohly i v době 
hospodářské krize místním podnikatelům 
a cestovnímu ruchu. Je tak vidět, že i kul-
tura dokáže být významným příspěvkem 
k hospodářskému rozvoji, jakkoliv to tak 
na první pohled nevypadá. 

(Převzato z www.dacice.info)
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Společenská rubrika
Blahopřejeme novomanželům
Zdeněk Kadlík, Velké Meziříčí
 a Blanka Kučerová, Velké Meziříčí
Petr Šmach, Telč

a Hana Bartejsová, Telč
Lukáš Vyhlídal, Nová Říše

a Anna Tichá, Nová Říše
Vladimír Lacek, Herálec
 a Jindřiška Břízová, Habry

Opustili nás
Zdeňka Vicanová, Podolí 74 let
Helena Fišerová, Štěpnice 81 let
Drahomíra Svobodová, Podolí 73 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u sňatku na zá-
kladě písemného souhlasu obou novo-
manželů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypra-
vitelem pohřbu)

Kruh přátel hudby - 
jedeme dál

Třebaže je ekonomická situace složitá 
a dotkla se i našeho KPH, budeme po-
kračovat v činnosti i v příštím roce. Bude 
to v rozsahu menším, úměrném našim 
možnostem. Na co se tedy můžeme v se-
zóně 2010 těšit?

V únoru na starou hudbu se Simonou 
Holubcovou (historické nástroje) a Iva-
nou Krejčiříkovou (zpěv). V březnu na 
naše známé - Jana Páleníčka (violon-
cello) a Jitku Čechovou (klavír). Duben 
bude patřit posluchačům JAMU a na 
druhém dubnovém koncertu představí-
me novou paní učitelku ZUŠ Telč Karlu 
Mynaříkovou (housle). V květnu to bude 
Jakub Pustina (zpěv) a jeho host. Na 
podzim bychom rádi pozvali zase mladé 
umělce Lucii Czajkowskou (klavír).

Organizačně podpoříme i ostatní hu-
dební dění ve městě v oblasti vážné hud-
by - koncerty Francouzsko-české hudeb-
ní akademie, festival PONTES a místní 
hudební dění.

Moc bychom si přáli zachování přízně 
stávajících členů a přivítali členy nové 
(přihlásit se a zaplatit členský příspěvek 
50 Kč je možné na Informačním stře-
disku MěÚ Telč). Především nám však 
půjde o to, abychom se v hojném počtu 
setkávali na akcích pořádaných KPH.

Věříme, že dobře překonáme složitou 
situaci, která vznikla dlouhodobou ne-
mocí mimořádně obětavého předsedy 
kruhu pana Jaroslava Kouby. Tomu ne-
jen za příznivce vážné hudby přejeme 
uzdravení.

Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ Telč

Kulturní kalendář 
v prosinci 2009 a lednu 2010

Výstavy
13. 1. – 28. 2. 2010 vstupní síň radnice
Telč očima Jindřicha Bednáře
výstava fotografií telčského fotografa

Přednáška
16. 12. 18.00           Justiční sál zámku
Šlechtické Vánoce
přednáší Ing. Lucie Bláhová
přednáškový cyklus NPÚ – ú.o.p. v Telči 
určený pro širokou veřejnost, vstup volný

Klub zdraví
9. 12. 16.00 velký sál hotelu Antoň
Předvánoční setkání Klubu zdraví Telč
Srdečně zveme přátele Klubu zdraví Telč 
na předvánoční posezení, kde vystoupí 
s hudebním programem žáci ZUŠ Telč 
a děti ze ZŠ Telč, Hradecká s literárně-
-dramatickým pásmem.
Dětem připravíme několik soutěží. Kdo 
chce přispět, může tradičně přinést troš-
ku cukroví k čaji.

20. 1. 18.00 malý sál hotelu Antoň
Cyklus „Bible a současnost“ pokračuje 
tématem Šelma ze zjevení a světová hos-
podářská krize.
Přednáší Thb. Aleš Zástěra, hudební vy-
stoupení žáků ZUŠ, ochutnávka.

Klub důchodců
                 v budově polikliniky
Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávacíPondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávacíPondělí
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod. 
vyšívání horáckého kroje
Úterý – 14.00 hod. kroužek ručních pra-
cí
Středa – 14.00 hod. trénink paměti
               15.00 hod. biblický kroužek
Čtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičeníČtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičeníČtvrtek
               15.00 hod. dramatický kroužek
Pátek – turistický kroužek – podle doho-Pátek – turistický kroužek – podle doho-Pátek
dy s vedoucí pí M. Zapletalovou
Každou druhou a čtvrtou sobotu v mě-
síci ve 14.00 hod. promítání videofilmů
V případě zájmu se hlaste v klubu dů-
chodců.

Chovatelé
13. 12. a 10. 1.  7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek
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Uzávěrka příštího čísla
20. ledna 2010

Bohoslužby
Římskokatolické
5. 12. so 17.00 Jména Ježíš
6. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
8. 12. út 8.00 Matka Boží
  18.00 Jména Ježíš
12. 12. so 17.00 Jména Ježíš
13. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
19. 12. so 17.00 Jména Ježíš
20. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 12. čt 21.00 Radkov
  22.00 Mrákotín
  24.00 sv. Jakub
25. 12. pá 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
26. 12. so 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
27. 12. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
31. 12. čt 15.00 Radkov
  17.00 Jména Ježíš

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

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Poděkování
Děkujeme za projevy soustrasti a všem, 
kteří se přišli naposled rozloučit dne 30. 
října s naší maminkou, babičkou a pra-
babičkou paní Helenou Fišerovou.

Rodina Fišerova
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Vlastivěda moravská, Dačicko,
Slavonicko, Telčsko

Telecký okres

Pověsti z Telče a okolí

Telč − město příběhů

Čtvrtý

Dějiny Telče v dílech místních
historiků

Z Telče do Afriky a nikdy zpět

Malíř neumírá

Telč −
historické město jižní Moravy

Neznámé Telčsko

Historie poštovnictví v Telči

Telč

Telč − paměť domů

Informační středisko, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel.: +420 567 112 407−8, e−mail: info telc−etc.cz


