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Počet
Volební strana hlasů
SNK ED

1 202

SNK ED

842

SNK ED

766

SNK ED

659

SNK ED

626

SNK ED

479

ODS

618

ODS

612

ODS

416

ODS

400

KDU – ČSL

449

KDU – ČSL

410

KDU – ČSL

398

ČSSD, NK

562

ČSSD, NK

349

ČSSD, NK

321

SM – ČZ

429

SM – ČZ

381

KSČM

252

KSČM

204

TOP 09

336

SM – ČZ = Sdružení mladých – Čas změny

Po uzávěrce

Máme opět senátora

Po druhém kole senátních voleb, které se konalo 22. a 23. října, je to jasné. I dalších
šest let bude senátní obvod č. 52 zastupovat v horní komoře Parlamentu senátor z Telče. Miloš Vystrčil v něm nahradí svého předchůdce Václava Jehličku.
Bývalý telčský starosta a hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil porazil ve druhém kole
Vratislava Výborného (ČSSD) z Jihlavy, když získal 59,37 % hlasů. Pro Výborného
hlasovalo 40,62 % voličů. Druhé kolo voleb provázela, jako v celé republice, malá
účast voličů. V našem senátním obvodu jich k urnám přišlo jen 22,58 %.
Senátní obvod Jihlava tak bude mít ve dvacetileté historii, kterou Senát oslaví v roce
2016, ojedinělou kuriozitu. Po celou dobu jeho existence jej v něm zastupoval jen občan Telče.
Více v příštích TL

Ustavující zasedání zastupitelstva města
8. listopadu v 16 hodin
v ZŠ v Masarykově ulici

Jan Štokr. Bojovník z Telče

Na právě skončeném mistrovství světa ve volejbalu v Itálii patřil mezi opory úspěšného
českého národního týmu Honza „Drobek“ Štokr z Telče.
Více čtěte na str. 17.
Foto: ČTK/AP/Massimo Pinca

Z jednání rady města
97. schůze - 14. září

- RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na akci „Telč, Oldřichovo náměstí
- obnova parku“.
- RM vzala na vědomí informaci o žádosti
společnosti ETIC Films o ﬁlmovém natáčení.
- RM rozhodla, že zhotovitelem díla „Zvýšení
bezpečnosti podél komunikace I/23 – I. Etapa“ bude společnost SATES ČECHY, Telč.
- RM schválila účast města na projektu 6.
Mezinárodního zimního tábora 2011.

98. schůze - 29. září

- RM schválila podání žádosti v rámci projektu „Města v rozletu“ do programu - Cíl
Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007—2013.
- RM schválila výpůjčku bytu č. 4 v čp. 186
v Batelovské ulici občanskému sdružení
C.A.F.E. za účelem realizace terénních programů zaměřených na práci s dětmi a realizaci sociální rehabilitace.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na akci „Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ
Hradecká – vybavení“ a jmenovala komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek.

Konzultační den
rady města
středa 10. listopadu

15.00 - 17.00 hod.
doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ

26. zasedání zastupitelstva

Uděleny Ceny města za rok 2010

V pondělí 11. října se v zasedací místnosti v přístavbě Základní školy v Masarykově ulici uskutečnilo v tomto volebním
období poslední, v pořadí 26. zasedání zastupitelstva města, kterého se zúčastnilo
15 členů. Omluveni byli Jan Heralecký,
Jan Bartošek, Zdeněk Vojta, Václav Hercík, Stanislav Máca a Jiří Plachý.
Na programu zasedání bylo několik
důležitých bodů. Zastupitelé zejména
jednali o návrhu nového plánu odpadového hospodářství na období let 20102015, jehož vypracování je uloženo
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Nový plán odpadového hospodářství byl
zastupitelstvem schválen.
Dalším bodem programu bylo rozpočtové opatření, které umožňuje provést
rozšíření kamerového systému města, což
zastupitelé svým usnesením podpořili.
Na 26. zasedání byla dále schválena i aktualizace Programu regenerace MPR Telč
a MPZ Telč-Staré Město pro období 20102015. To umožní další čerpání ﬁnančních
prostředků na opravy nemovitých kulturních památek v těchto lokalitách.
Jedním z hlavních bodů programu 26.
zasedání zastupitelstva bylo udělení Cen
města Telče za rok 2010.

Podle rozhodnutí zastupitelů je letos
obdrží Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Telči za aktivní spolkovou činnost, za dlouholetou
organizaci tradičních výstav a Zdeněk
Hrůza za mimořádné sportovní výkony a získání titulu mistra republiky v
rallye.
Oﬁciální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce
v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

TJ Sokol Telč
oslaví 120. výročí

samostatné sokolské jednoty
v Telči

slavnostní akademií
v neděli 28. listopadu
od 14.30 hod v sokolovně.

Program akademie na plakátech.

Volby v Telči v číslech
Počet volených
členů zastup.

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

21

4 690

2 175

46,38

2 167

40 956

Pozvánka na

Školení dobrovolníků
a pečovatelů

5. a 6. listopadu
v Klubu důchodců v Telči
Masarykova 330 (poliklinika zezadu)
Pátek 5. listopadu
17.00 – 20.00 hod.
Mgr. Terezie Štokrová
Skupinové setkání pro dobrovolníky a
pečující
Sobota 6. listopadu
9.00 – 15.00 hod.
Dopolední blok:
Mgr. Radka Alexandrová
Hospicová péče
Komunikace s umírajícím a jeho rodinou, její zásady, možnosti a cíle.
Odpolední blok:
Osobní zkušenost s doprovázením
umírajícího v rodině
hovoří dobrovolníci Sdílení, o.s.

Kandidátní listina
1
2
3
4
5
6
7

Hlasy
abs.
v%

3 000
Sdružení nezávislých a SNK ED 11 596
Komunistická str. Čech a Moravy 3 485
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
5 669
Občanská demokratická strana
7 182
Sdružení mladých - Čas změny
4 837
Sdružení ČSSD, NK
5 187
TOP 09

7,32
28,31
8,51
13,84
17,54
11,81
12,66

Počet
Přepočtené %
Počet
kandidátů platných hlasů mandátů

21
21
21
21
21
21
21

7,32
1
28,31
6
8,50
2
13,84
3
17,53
4
11,81
2
12,66
3
Zdroj: http://www.volby.cz/

Krajské medaile. Dvě skoro do Telče

Nejvyšší ocenění kraje Vysočina v podobě skleněných a kamenné medaile převzalo
22. října v Horáckém divadle z rukou hejtmana kraje Jiřího Běhounka šest výjimečných osobností regionu. Dva z oceněných mají bezprostřední vztah k Telči.
Zdeněk Geist obdržel skleněnou medaili za stále aktivní připomínání nezákonností
minulého režimu a šíření odkazu PTP mezi mladou generací. Pan Geist prožil část
svého nelehkého života v Telči, kde v roce 1949 maturoval na gymnáziu.
Děkan Filozoﬁcké fakulty University Karlovy Michal Stehlík pak dostal stejné ocenění
za mimořádný odborný přínos při přípravách a realizaci Dolnorakouské zemské výstavy v
roce 2009, která mimořádným způsobem přispěla k propagaci Telče a Vysočiny.
(z)
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Kdo dostal naše hlasy

Do Zastupitelstva města v Telči kandidovalo 147 občanů. Přinášíme přehled první stovky uchazečů o mandát v zastupitelstvu,
seřazený podle získaných hlasů. 21 členů nového zastupitelstva je zvýrazněno.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Fabeš Roman Mgr.
SN a SNK ED BEZPP 1202
Navrátil Karel Mgr. SN a SNK ED BEZPP 842
Čermák František
SN a SNK ED BEZPP 766
Novák Miloš Bc.
SN a SNK ED BEZPP 659
Macků Pavel RNDr. SN a SNK ED BEZPP 626
Vystrčil Miloš RNDr.
ODS
ODS
618
Müllerová Hana
ODS
ODS
612
Máca Stanislav RNDr. ČSSD, NK
BEZPP 562
Peichlová Věra
SN a SNK ED
BEZPP 532
Kaupa Jindřich
SN a SNK ED
BEZPP 529
Vojta Zdeněk MVDr.
SN a SNK ED
BEZPP 520
Kříž Radek Ing.
SN a SNK ED
BEZPP 489
Doskočil Ivan
SN a SNK ED
BEZPP 487
Návratová Jana
SN a SNK ED
BEZPP 481
Bláhová Alena
SN a SNK ED BEZPP 479
Švec Vladimír DiS.
SN a SNK ED
BEZPP 476
Plachý Jiří
SN a SNK ED
BEZPP 475
Rux Luděk Mgr.
SN a SNK ED
BEZPP 464
Švec Jaroslav
SN a SNK ED
BEZPP 462
Křížková Renata
SN a SNK ED
BEZPP 456
Doskočil Michal Ing. SN a SNK ED
BEZPP 455
Liška Jiří Mgr.
KDU-ČSL
BEZPP 449
Bureš Stanislav MVDr. SN a SNK ED
BEZPP 449
Norek Bohumil
SM - ČZ
BEZPP 429
Vystrčilová Jana Ing.
ODS
BEZPP 416
Komín Pavel
KDU-ČSL KDU-ČSL 410
Staněk Jan
SN a SNK ED
BEZPP 407
Brzek Miroslav Ing.
ODS
ODS
400
Heralecký Jan Ing.
KDU-ČSL KDU-ČSL 398
Podsedník Petr JUDr.
ODS
BEZPP 393
Šenekl Jan MVDr.
ODS
BEZPP 388
Ondráček Václav Ing.
SM - ČZ
BEZPP 381
Brzková Ludmila MUDr.
ODS
ODS
379
Tripal Bohumil Ing.
KDU-ČSL
KDU-ČSL 371
Kopečná Milena
ODS
ODS
359
Jahoda Antonín
ČSSD, NK
BEZPP 349
Drdácká Emilie
ODS
BEZPP 347
Kopejtka Jan
ODS
ODS
344
Mejdrech Tomáš
SN a SNK ED
BEZPP 340
Remeš Jiří Mgr.
TOP 09
TOP 09 336
Ondráček Jiří Ing. arch.
SM - ČZ
BEZPP 336
Brtník Vladimír Mgr.
ODS
ODS
333
Nedorostová Monika
ODS
BEZPP 333
Policar Jiří Ing.
ODS
BEZPP 332
Bína Antonín
TOP 09
BEZPP 327
Nosek Oldřich MUDr.
KDU-ČSL
BEZPP 324
Muranský Josef
ČSSD, NK
BEZPP 321
Plunder Jiří
KDU-ČSL
BEZPP 320
Taras Ivan Mgr.
SM - ČZ
BEZPP 317
Sláma Jan Mgr.
KDU-ČSL
BEZPP 313
Machová Ivana
ČSSD, NK
BEZPP 309

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Svatoň Petr Ing.
Vyhlídal Jan
Šmikmátor Josef Ing.
Peichl Miroslav Ing.
Jirásek Tomáš Ing.
Kotíková Eva Mgr. Ph.D.
Kameník Karel
Šimková Veronika DiS.
Bartošek Jan Ing.
Nosek Miroslav
Lojka Vít
Nerad Lubomír
Plunder Michal
Kouba Miroslav
Norková Lucie DiS.
Boček Pavel
Štancl Karel
Šimánková Renata Ing.
Janková Ludmila
Lustigová Petra Mgr.
Mitisková Ida
Trojan Pavel
Sedláček František
Frýdecký František
Havlíček Jiří Ing. Bc.
Zadina Martin Ing.
Pavlíček Jiří
Němeček Aleš
Svoboda Milan
Novák Petr
Husták Václav
Petrů Jan
Svoboda František Ing.
Pavlíček Jan
Zlatuška Bohumír Bc.
Kresa Antonín Ing.
Tesařová Marie
Šoulák Ladislav
Vyvadil Stanislav
Kadlec Jaroslav
Burian Bedřich
Jackwerth Robert
Mikeš Jan
Machek Pavel
Habermann David
Stará Jaroslava
Nevrkla Pavel
Cambálek Zdeněk
Jaroš Božek

ODS
ČSSD, NK
ČSSD, NK
ČSSD, NK
KDU-ČSL
ODS
KDU-ČSL
ODS
KDU-ČSL
TOP 09
SM - ČZ
SM - ČZ
SM - ČZ
KSČM
SM - ČZ
KDU-ČSL
ODS
SM - ČZ
KDU-ČSL
SM - ČZ
ODS
KDU-ČSL
ODS
ČSSD, NK
ČSSD, NK
ČSSD, NK
ČSSD, NK
SM - ČZ
TOP 09
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS
ČSSD, NK
KDU-ČSL
ČSSD, NK
TOP 09
KDU-ČSL
ČSSD, NK
KSČM
KDU-ČSL
KSČM
SM - ČZ
ČSSD, NK
ČSSD, NK
TOP 09
ČSSD, NK
KSČM
KSČM
KSČM

SM – ČZ = Sdružení mladých – Čas změny
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ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
KDU-ČSL
ODS
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
TOP 09
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
KSČM

304
299
299
286
283
272
271
268
266
263
263
260
260
252
250
249
248
247
243
238
235
234
226
226
225
223
218
217
215
214
214
213
213
210
208
207
205
205
204
202
201
199
199
199
192
192
191
186
181

Seriál ke 40. výročí vyhlášení MPR Telč Mezinárodní úspěch
ZŠ Hradecká
1990 – 2000 II. část
Poslední dekáda dvacátého století začala v Telči sporem o výstavbu komína
nově plánované lakovny v areálu státního podniku Interiér. Neřešila se pouze
otázka ochrany ovzduší pro obyvatele
města, ale především jeho výška 42 m,
kterou by Telč dostala novou a nepřehlédnutelnou dominantu. Po půlročním
vyjednávání byla stavba komína povolena s podmínkou snížení výšky na nutné
minimum.
K počátku 90. let se rovněž váže poměrně zásadní změna v komunikačních trasách
v samotném centru města. V pěší zónu se
proměnila hráz Štěpnického rybníka a při
rekonstrukci ulice Na Baště se na své pů-

Dopravní ruch na náměstí se bezesporu
snížil, ovšem pocitu, že se z tohoto prostoru občas stává jedno velké organizované
parkoviště (zvláště v letních měsících), se
nelze vyhnout. A to i navzdory faktu, že
Telč je jedno z mála měst, které disponuje
dostatečnými parkovacími kapacitami v
bezprostředním okolí městského jádra.
Další výrazná změna se rovněž váže na
komunikační síť. V roce 1998 byla postavena Belpská lávka přes Ulický rybník,
která podstatně zkrátila cestu pro pěší z
náměstí do Hradecké a dalších ulic. Díky
demolici klempířské dílny bylo možné
protáhnout ulici U Masných krámů až k
břehu rybníka v místech, kde kdysi stáva-

Žáci 6. – 9. ročníku se v loňském roce
v hodinách fyziky účastnili celoročního
mezinárodního e-twinningového projektu. Jde o internetový projekt zemí Evropské unie a Turecka. Naši žáci pracovali
na projektu „Young scientist in the laboratory“ s tureckými, italskými, rumunskými, slovinskými a polskými partnery.
Projekt spočíval v natáčení videí s fyzikálními pokusy, některé doplněné anglickými titulky. Dále pak tvořili plakáty
a počítačové prezentace např. na téma
„Water, water everywhere“ nebo „Alternative sources of energy“.
Na konci září Národní podpůrné středisko České republiky ocenilo náš projekt certiﬁkátem kvality (Quality label),
který v České republice obdrželo pouze
35 projektů (z toho 22 ze základních
škol). V prosinci pak budeme projekt
prezentovat na konferenci „O formálním
a neformálním vzdělávání“ pořádanou
krajem Vysočina. Protože už jsme za
naši práci získali Quality label v Turecku, můžeme nyní usilovat o Evropský
certiﬁkát kvality. Držte nám palce!
Mgr. Ivana Dvořáková, učitelka fyziky

Borgiové budou
z Telče

V roce 1998 změnila Belpská lávka zásadním způsobem komunikační systém ve městě
pro pěší. K lepšímu.
Foto: Ilona Jeníčková
vodní místo mohla vrátit socha sv. Prokoly středověké lázně. V případě Ulického
pa. Největší změna se však týkala náměstí
rybníka se nejedná o první přemostění,
Zachariáše z Hradce, které přestalo být
jelikož z historických dokumentů vyplýprůjezdné a jedinou možností pro vjezd
vá, že lávkou byl propojen už jezuitský
a výjezd automobilů je tak Horní brána,
areál kolem dnešního Kyptova náměstí
které by jako jednomu z dochovaných
se zahradou tzv. jezuitského dispenzáře
dokladů původního fortiﬁkačního systé(dnes Lannerův dům).
mu nějaká další částečná redukce dopravy
Martina Veselá
rovněž v dobrém slova smyslu pomohla.
náměstkyně ředitele NPÚ ÚOP v Telči

Pokračování přednáškového cyklu, který pro širokou veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči
I továrna může být kulturní památkou

Industriální dědictví
a technické památky v kraji Vysočina

10. listopadu v 18 hodin, Obřadní síň radnice v Telči
Přednáší: Mgr. Bc. Tomáš Vícha, NPÚ v Telči
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První čtyři díly dvanáctidílného seriálu Borgia se natáčely na konci října na
telčském zámku. Další exteriéry si ﬁlmaři vybrali v Praze. Do ﬁlmové historie
města tak přibude další díl.
Nový televizní seriál je velkým mezinárodním projektem. Podílí se na něm francouzská společnost Atlantique Productions
s německými a českými ﬁlmaři. Autorem
scénáře je Američan Tom Fontana.
Díly natáčené v Telči režíroval německý režisér Oliver Hirschbiegel. V minulosti se podílel na ﬁlmu Pád Třetí říše a
režíroval některé díly známého seriálu
Komisař Rex.
Seriál se věnuje historii rodu Borgia,
jednomu z nejmocnějších v renesanční
Evropě. Náš zámek využili ﬁlmaři pro
scény ze středověkého Říma, Pisy a dalších míst. Tentokrát si „zahraje“ i půda
zámku. Podle odborníků věrně připomíná stejný prostor slavné Sixtinské kaple.
Jako ve většině ﬁlmových projektů natáčených ve městě se v komparsu a epizodních rolích objeví také řada obyvatel
/z/
Telče.

Radosti a starosti telčského starosty…
Praha, Brno či Ostrava závidí.
V EU je poráží malá Telč.

Takovým nadpisem prezentoval internetový server aktuálně.cz úspěch našeho
města. I když to obvykle nedělám, vypůjčil jsem si pro svůj příspěvek do TL i text,
který vše vysvětluje:
Nejlepším místem k životu jsou sice
v Česku Domažlice, ale pokud byste
vybírali místo k životu podle toho, kde
se nejlépe využívají peníze přitékající z
evropských fondů, pak byste mezi třemi
sty českými městy museli vybrat Telč.
Vyplývá to z rozsáhlého hodnocení, na
jehož základě sestavil deník Aktuálně.

peníze ze všech operačních programů
dostupných radnicím. Čerpala z regionálního, sociálního, ekologického i tzv.
integrovaného programu, který spravuje
Ministerstvo pro místní rozvoj. Telč se
přitom nesnažila k získání peněz využít
své památky. V tom se liší například od
Litomyšle, Českého Krumlova a Jindřichova Hradce, kde opravují zámek a
kláštery, respektive obnovují muzeum
fotograﬁe. Tři zmíněná historická města
se tak dostala do první dvacítky radnic
s největším přílivem ﬁnancí z Bruselu,
na školy nebo opravu chodníků jim ale
tolik peněz jako v Telči nezbylo. Telč má

A to hned na dvou místech. Mezi křižovatkami s ulicemi Jihlavská a Nerudova
by měla probíhat rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu, pokládka
kabelů veřejného osvětlení a hned za ním
rekonstrukce chodníku. A v ulici Na Posvátné se začne pokládat vodovodní řad.
Obě dvě akce budou probíhat za částečné
uzavírky komunikace. Logicky to přinese řadu omezení jak pro řidiče, tak i pro
chodce. Chtěl bych vás všechny požádat
o pochopení a ohleduplnost, protože to
bude zásah do života celého města. Ale
šance, že se podaří kompletně opravit s
přispěním peněz EU a státu vodovody,
kanalizaci, veřejné osvětlení, chodníky,
přechody pro chodce a část silnice při jedné akci během necelého roku, se už nemusí opakovat. Jen Ministerstvo dopravy
prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic
zatím odkládá opravu havarijního stavu
mostu a celé silnice. A to i přesto, že celou akci vyvolalo a při společné realizaci
by ušetřilo nemalé peníze?!

Volila téměř polovina Telčanů

Tankodrom připomíná řidičům silnice ve Štěpnici, která patří státu. Ten její opravu
opět odložil.
Foto: Ilona Jeníčková
cz před komunálními volbami pořadí
jednotlivých měst v České republice.
Jedním z kritérií, z nichž jsme vycházeli, byly právě eurodotace. Šestitisícové
městečko v kraji Vysočina vyhrálo s velkým náskokem.
V letech 2007-2010 prosadila Telč celkem 13 projektů v hodnotě 154 milionů
korun. To je zdaleka nejvíc v přepočtu
na obyvatele. Bez ohledu na velikost
obce získalo město z evropských fondů
27. nejvyšší částku. Překonalo takové
aglomerace, jakými jsou Hradec Králové, Olomouc, Kladno nebo Karviná. V
počtu projektů s nárokem na evropské
peníze je Telč na 25. místě a jejich výběr může sloužit ostatním za vzor. Telč
získala peníze na nákup nového vybavení základních škol, rekonstrukci jedné
z nich, na zateplení mateřské školy, na
přesun autobusového nádraží blíž k železnici, na nový územní plán, na úpravu
dlažby na náměstí a okolí léčivého pramene za městem. Radnice dosáhla na

výhodu, že patří do kraje Vysočina, kde
si s evropskými dotacemi obecně umějí
nejlépe poradit.

Ve Štěpnici se začne ještě letos

Ten scénář se pravidelně opakuje. Připraví a vyprojektuje se investiční akce,
podá se žádost o dotaci a čeká se na její
výsledek. Pokud se jedná o rekonstrukci
ulice, projedná se koordinace prací na sítích, chodnících a povrchu a čeká se jen na
peníze. A ty, jak je to u nás zvykem, přijdou
až na podzim, ale s tím, že část se jich ještě
musí do konce roku utratit. A je na vás, zda
se těmto pravidlům přizpůsobíte, nebo ne.
A když se do toho ve Štěpnici ještě přidají
komplikace s výběrovým řízením a zastavení opravy státní silnice, která měla letos
proběhnout, je to téměř neřešitelný rébus.
Stojíte před rozhodnutím, zda vrátit těžce
získané peníze na kanalizace, vodovody a
chodníky, anebo začít kopat.
Rozhodli jsme se pro to druhé. A tak
pokud to počasí dovolí, bude v listopadu
probíhat ve Štěpnici čilý stavební ruch.
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V době, kdy píšu svůj příspěvek, je po
komunálních volbách a po prvním kole
voleb senátních. Až budete tyto řádky
číst, bude už znám nový senátor za náš
volební obvod. První zasedání nového
zastupitelstva města a volby starosty,
místostarosty a rady města se však uskuteční pravděpodobně osmého listopadu.
Chtěl bych tedy alespoň poděkovat
vám, obyvatelům Telče a Studnic, kteří
jste se rozhodli jít k volbám a zapojit se
tak do rozhodování o další budoucnosti
našeho města. Díky vaší volbě mají v novém zastupitelstvu zastoupení všechny
kandidující strany a uskupení. Současně
bych chtěl poděkovat všem volebním
uskupením za slušně a korektně vedenou
předvolební kampaň.
R. Fabeš

Nevyměníš – nepojedeš!

Již jen 30 pracovních dnů zbývá držitelům řidičských průkazů vydaných
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 na jejich
výměnu!
Co je k výměně potřeba:
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
- platný doklad totožnosti
- 1 fotograﬁe 3,5 x 4,5 cm
Kde se ŘP mění:
- na úřadu obce s rozšířenou působností
podle místa trvalého pobytu držitele ŘP
- v Telči na odboru dopravy MěÚ, pracoviště Na Sádkách
Výměna ŘP je zdarma!
www.vymentesiridicak.cz

Centrum excelence Telč (CET)

Záplaty nejen pro Žižku
Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře.
Analýza malt a kamenů na Karlově mostě v Praze. Klášter v Emauzích, povodněmi zasažené stavby v Českém Krumlově.
Nová dlažba z metakaolinové mazaniny
na Karlštejně. A nejnověji rekonstrukce
obřího pomníku Jana Žižky na pražském
Vítkově, jedné z největších soch na světě.
To jsou kulturní památky, na jejichž obnově a ochraně se podílel Ústav teoretické a
aplikované mechaniky Akademie věd ČR.
Pracoviště nyní připravuje Centrum excelence Telč (CET), jež by mělo vzniknout
do roku 2013.

zařadil mezi tři centra excelence podporovaná Evropskou komisí v 5. rámcovém
programu; těmi dalšími se staly katedra
kybernetiky ČVUT a Ústav experimentální
medicíny AV ČR.
„Motivací bylo propojit výzkumná pracoviště kandidátských a členských zemí EU,
v našem případě pak zkonsolidovat evropskou platformu výzkumu kulturního dědictví,“ připomíná Drdácký, jehož ústav je do
panevropských projektů stále zapojen.

Klimatický tunel pro Čechy

Centrum excelence Telč počítá s výstavbou dvou objektů. Stavební povolení jsou

(CSTB) poblíž Nantes, kde se aerodynamicky testují též rychlovlaky AGV. „V
Telči bude zařízení, které by stejné úkoly
plnilo v menším měřítku i pro jiné obory,
třeba strojírenství,“ říká Drdácký.

Nová místa, nové šance

V Telči vzniknou místa pro třicet výzkumníků. Třetina má přijít ze zahraničí. Akademický ústav spolupracuje s vysokými
školami, přímým partnerem nového centra
bude Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT. Další vazby jsou na Fakultu
restaurování Univerzity Pardubice, Českou zemědělskou univerzitu v Praze, ale
i brněnskou Mendelovu univerzitu, kde
se vědci podílejí na výuce dřevařského inženýrství. „V zahraničí spolupracujeme s
univerzitami ve Florencii, Padově, Guimaraesi nebo v Bristolu,“ tvrdí řešitelé.
Výhodou telčského centra by prý mohla
být i poloha na půli cesty mezi Prahou a
Vídní. Centrum slibuje také vývoj přístrojů pro diagnostiku poruch materiálů. Mateřské pracoviště AV ČR kromě jiného již
nyní připravuje studie pro jeden z dalších
národních projektů v rámci operačního
programu pro megalaser Extreme Light

Čtvrt miliardy korun z EU
do Telče!
Více v následujícím rozhovoru
TL s prof. Milošem Drdáckým

„CET – úspěch na obzoru“

Foto: Archiv MD

Profesor Miloš Drdácký.
„Půjde o středisko v první prioritní ose
operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace, které se zaměří na výzkum životnosti historických materiálů a konstrukcí.
Infrastruktury by měly rovněž přinášet
inovace například v oblasti stavebních materiálů. Na tyto účely jsme získali 238 milionů korun. Oproti původním plánům byl
náš rozpočet krácen asi o desetinu,“ řekl
týdeníku EURO profesor Miloš Drdácký,
ředitel ústavu na pražském Proseku.

Ve velekulturním prostředí

Proč bude CET zbudován v Telči? „Je to
logické pokračování předchozího centra
ARCHISS, které bylo zřízeno v roce 1995
a má detašované pracoviště právě v Telči,
čili městě, které patří na seznam památek
UNESCO,“ dodává Drdácký. Středisko
umožní rozvoj výzkumu kulturního dědictví a dostalo se mu i mezinárodní oblasti.
Počátkem třetího milénia se ARCHISS

připravena, stavět se začne letos na podzim. „Vznikne klimatický větrný tunel,
radiograﬁcké pracoviště pro mikrotomograﬁi rentgenovou i neutronovou a konečně laboratoře pro chemické a fyzikální
analýzy spolu s mobilním systémem, který
by umožnil práci v terénu – třeba při havarijních situacích, jako jsou povodně,“
říká zástupce ředitele Stanislav Pospíšil.
„Díky tunelu můžeme sledovat vliv zrychlených klimatických jevů na stavební materiály. Už dříve jsme testovali několik
stavebních prvků například z chrámu sv.
Barbory a porovnávali dopady na restaurátorsky ošetřené a naopak neupravené
části,“ dodává Pospíšil. Měří se pronikání
vlhkosti a simulované vlivy větrů, deště či
sněhu na zrychlenou degradaci povrchu.
Významným centrem, s nímž akademici
spolupracují, je velká infrastruktura Centre Scientiﬁgue et Techniques du Batiment
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Infrastructure (ELI). „Naším základním
oborem je dynamika a statika konstrukcí, takže s nimi konzultujeme problémy v
oblasti mikrovibrací, neboť laser k tomu
bude extrémně citlivý,“ říká Pospíšil. Styčné body by CET mohl najít i s brněnským
centrem CEITEC – tím spíše, že „otcovská“ Masarykova univerzita údajně hodlá
zbudovat v Telči jednu ze svých fakult.

Dvacet mega uživíme

O spolupráci již projevily zájem asi tři desítky subjektů a ﬁrem. „Náklady na roční
provoz CET mají činit asi dvacet milionů,
které budou ﬁnancovány z institucionálních peněz, dále pak smluvního výzkumu a
grantů,“ říká profesor Drdácký. Do nadnárodních grantů jsou čile zapojeni; připravili
materiály o historických střechách Evropy
nebo podklady pro ochranu památných budov před povodněmi. Letos měl vyjít i atlas
shrnující dopady klimatu na evropské památky. Drdácký uzavírá: „Věříme, že náš
výzkum má celospolečenský smysl.“
Martin Rychlík
EURO č. 26, otištěno a nepatrně
kráceno se svolením autora

S Milošem Drdáckým o investici v Telči za čtvrt miliardy Kč

CET – úspěch na obzoru

Tak takovou optimistickou zprávu pro
Telč, jako se objevila v létě v renomovaném ekonomickém týdeníku EURO, TL
dlouho nepřinesly.
Protože nemalá část čtenářů hlavní postavu reportáže, profesora Miloše Drdáckého, zná, předešli jsme tomu, aby
po vydání TL nestačil zvedat telefony, a
požádali jsme ho o odpovědi na otázky,
které by jej nejčastěji čekaly.
Pane profesore, většina čtenářů je určitě zprávou o projektu CET nadšena,
hodně jich ale také nevěřícně kroutí hlavou. Jak je, v době všeobecného šetření,
uskutečnění celého projektu reálné?
Jedná se o dotaci z tzv. strukturálních
fondů. Konkrétně o peníze z operačního
programu Věda a výzkum pro inovace a
v něm o prioritní osu evropská centra excelence. V pátek 1. října jsem převzal od
pana ministra Dobeše rozhodnutí o dotaci zajišťující převážnou část realizace.
Zbytek budeme ﬁnancovat z vlastních
prostředků AV ČR.
Pokud se tedy vše podaří, co a kde
vlastně v Telči vznikne?
Vybudujeme speciální experimentální
infrastrukturu pro výzkum trvanlivosti
a životnosti technických, zejména historických materiálů. Bude obsahovat klimatický větrný tunel, tedy zařízení, kde
můžeme simulovat současné působení
větru a dalších povětrnostních faktorů,
např. kolísání teploty, deště či slunečního záření. Dále postavíme radiograﬁcké
laboratoře s rtg mikro-tomograﬁí a neutronovou radiograﬁí. K tomu zde bude
soubor dalšího laboratorního vybavení,
monitorovací sítě po celé republice, mobilní laboratoř pro řešení kritických situací při živelních pohromách. Centrum
bude umístěno ve dvou nových objektech
při Batelovské ulici.
V reportáži EURA jste hovořil o tom,
že v CET bude pracovat asi třicet výzkumníků. Z toho část ze zahraničí.

Kde je v Telči chcete ubytovat?
Část ubytovací kapacity je umístěna přímo
v nových objektech. Doufáme, že pro zbytek bude možno využít služeb privátních
ubytovatelů. Ubytování je problém všude.
Kolik asi vznikne v CET pracovních
míst pro „obyčejné“ zaměstnance a
jaká bude přibližně jejich struktura?
Co to je „obyčejný zaměstnanec“? CET má
obvyklou strukturu vědeckého pracoviště
se silným laboratorním zázemím. Budeme
potřebovat pracovníky v laboratořích a dílnách, technicko-ekonomický personál, ale
i uklízečky. Naším cílem je vytvořit i nová
místa pro mladé schopné a kvaliﬁkované
Telčáky, aby nemuseli za prací do světa.
Asi pro většinu čtenářů to nejpodstatnější. Kdy se začne stavět a na kdy
máte naplánované dokončení stavby?
Začít chceme okamžitě po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Díky výborné spolupráci se stavebním
úřadem telčské radnice již máme stavební povolení a v létě už dokonce proběhla
první stavební akce – přeložka vedení
vysokého napětí. Plně vybavené pracoviště by mělo zahájit pilotní provoz 1.
ledna 2013.
Úplně na závěr. Prezident republiky Vás
v loňském roce jmenoval profesorem.
Přijměte dodatečné blahopřání od redakce TL a od jejich čtenářů.
(z)
Miloš Drdácký vystudoval gymnázium, tehdy Jedenáctiletou střední školu v Telči, poté se vyučil zedníkem. V
roce 1968 ukončil studia na Stavební
fakultě ČVUT Praha v oboru Pozemní
stavby a konstrukce. V témže roce začal vědecky pracovat v Československé akademii věd. Od roku 1998 je ředitelem Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR. Pedagogicky působí na ČVUT v Praze a na zahraničních
univerzitách.
V roce 2005 obdržel Cenu města Telče.

Sdružení nezávislých
a SNK Evropští demokraté

děkují všem svým voličům za podporu ve volbách
do Zastupitelstva města Telče.

A nyní plnou parou vpřed!
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Mgr. Roman Fabeš
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10. 10. 2010
svatební
neděle
Ač byla neděle, magické datum podle

numerologů přivedlo na matriku telčské
radnice dva svatební páry.
„Novomanželé Pavel a Marcela Růžičkovi si šťastné číslo pro manželství ještě
pojistili další desítkou. Ano si řekli přesně
v 10 hodin na hradě Roštejně. Druhý pár,
Daniel Fürst z Jihlavy a Lucie Hořáková
z Poděbrad, si pro svatební obřad vybrali
telčský zámek,“ uvedla pro TL matrikářka
Marie Němečková, pro kterou tak byla neděle 10. října pracovním dnem.
Od začátku roku připravily telčské matrikářky 139 svateb. „Zatím nejde odhadnout,
zda překonáme loňské číslo, 155 svateb,“
konstatovala druhá matrikářka Renata Koníčková a dodala, „na středu 20. 10. 2010
zatím žádnou svatbu naplánovanou nemáme. Ale to se ještě může změnit.“
(z)

Připomínáme si
140 roků

4. listopadu 1870 se v Telči narodil Karel
Hejda. Po absolvování vojenské služby se
usadil v rodném městě, kde působil jako
uznávaný učitel hudby a kapelník vlastní hudby, pro kterou složil řadu skladeb.
Poslední roky života strávil jako kapelník
sokolské hudby v Alexandrovu v dnešním
Chorvatsku, kde také v roce 1929 zemřel.

110 roků

7. listopadu 1900 se narodil akademický sochař a cestovatel František Vladimír Foit.
Po absolvování telčské reálky a sochařskokamenické školy v Hořicích se věnoval studiu sochařství v Německu a ve Francii. Již
v roce 1931 projel s Jiřím Baumem napříč
Afriku. V roce 1947 se tam vydal znovu.
Vzhledem ke komunistickému převratu v
roce 1948 se z této cesty ale domů nevrátil.
Afrika se mu tak stala druhým domovem.
Ironií osudu je, že zahynul v roce 1971 při
banální autonehodě ve Slovinsku, když se
připravoval na návrat do Evropy.

60 roků

25. listopadu 1950 zemřel v Telči Jan Marek (*1883), učitel a ředitel zdejší měšťanské školy. Funkce v okresních sociálních
organizacích mu umožnily v období protektorátu shromažďovat ﬁnanční prostředky
na pomoc rodinám, jejichž živitelé se ocitli
v koncentračních táborech. V roce 1945 se
naopak nebál vystoupit proti tzv. revolučním gardám na obranu údajných kolaborantů. To mu po roce 1948 vyneslo vyloučení z
veškerého veřejného a politického života.

Podzim v Telči I.

od 28. 11. 2010
do 10. 1. 2011
pátek, sobota, neděle a svátky
10 - 12 13 - 16 hodin
telefon 567 112 407
www.telc-etc.cz

fotografie inspirované krajem kolem Javořice

Městská galerie
Hasičský dům, Telč
nám. Zachariáše z Hradce

Pavel Petrov CESTA VYSOČINOU

Pozvánka do MG

Městská galerie zve na zajímavou výstavu
fotograﬁí Pavla Petrova, která začne v neděli 28. listopadu.

Lovil se Štěpnický rybník.

1. telčská drakiáda

V sobotu 9. října se uskutečnila u rybníka Roštejn historicky 1. telčská drakiáda. Návštěvníci zde měli možnost utkat
se v boji o nejhezčího či nejlépe létajícího draka, pro malé zde bylo kromě
skákacího hradu připraveno také mnoho
soutěží, ze kterých si odneslo každé dítko nějakou odměnu. Kromě výtečného
občerstvení bylo objednané i nádherné
počasí a nejen proto na tuto pilotní akci
zavítala více než stovka dětí i spousta
větších zvědavců. „Rodiče mohli dětem
draka zakoupit ve stánku, ale je pravda,
že někteří raději využili možnosti sestavit
si draka přímo v bufetu, pokud už neměli
svého. Ti nejmenší si zde zase malovali
nebo stavěli zvířátka z kaštanů, takže se
nikdo nenudil. Zajímavá také byla rozmanitá pestrost typů draků, tvarů i materiálů. Dle mého názoru se tato první akce
vydařila, doufám, že hlavně zúčastnění
byli spokojení a že se stane Telčská drakiáda příjemnou podzimní tradicí. Případné připomínky a nápady posílejte na
mazall@seznam.cz. Zároveň bych chtěl
jmenovitě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám celý den pomáhali, a to:
Zuzce Jilečkové, Idě a Pavle Vystrčilové,
Hance Krejčí, Anně a Květě Mazalové,
Klárce Klenkové, Aleši Chalupovi, Jiřímu Tůmovi a Markétě Jehličkové,“ shrnul organizátor Lukáš Mazal s příslibem
dalších zajímavých akcí.
lm

Koncert vysokozdvižných plošin při obnově fasády děkanství.

Foto: Tereza Jeníčková, Terezie Veselá,
Lukáš Mazal

-8-

To tu ještě nebylo

Maturity. Zkouška na nečisto.

Státní maturity. Psát o záměrech projektu státních maturit je nošením dříví do
lesa. Po komunálních volbách to bylo v
poslední době téma číslo jedna většiny
sdělovacích prostředků. Jen pro připomínku. Za 14 roků, kdy se připravovaly,

úrovních obtížnosti. V případě maturity
z českého jazyka si všichni gymnazisté
zvolili vyšší úroveň, na sekci SOŠ pak
studenti dali přednost lehčí variantě
zkoušky. U dalších předmětů byla volba
studentů již různá.

Podařilo se nám je společně zvládnout
tak, aby většina z nich ke studentům „nedorazila“. Podali jsme několik návrhů na
změny a věřím, že nějaké určitě přijdou.“
Ředitel se také shoduje s hodnocením
ministra Dobeše v tom, že organizaci je
potřeba „zlidštit“. Jako příklad pak uvedl: „Podmínku, že pokud někdo opustí
třídu, například na toaletu, musí odevzdat práci a nesmí se vrátit, nemohl vymyslet někdo, kdo se pohyboval v minulosti kolem maturitních písemek. Takové
případy nastávají téměř vždy, příčinou
bývá nervozita a tu je těžké vyhláškou zakázat. Měli jsme takové situace, naštěstí
to bylo ke konci určené doby. Ale jsou i
další nepochopitelná omezení, jako že si
student nemůže nechat na lavici nápoj
apod. Věřím, že se pro příště tato omezení odstraní.“
Vyhodnocení „zkušební maturity“ nebylo v době uzávěrky TL ještě známé, a tak
na něj musíme počkat do příštího vydání
TL.
(z)

Interaktivní výuka
na GOB a SOŠ Telč

Foto: Leoš Tejkl

Maturita byla zkušební, soustředění studentů opravdové.
se vystřídalo 7 ministrů školství. Demonstrovali proti nim studenti, kritizovali je
někteří pedagogové. Ti, co je podporovali, nedostávali mnoho prostoru. Prostě laik se divil, odborník žasl. Až přišel
současný ministr školství, řekl, že jsou
nezbytné, aby za čas neměl maturitu i
každý školní kocour, a padlo rozhodnutí.
Většina těch, co budou za rok maturovat,
má za sebou tzv. maturitu na nečisto.
O tom, jak proběhly zkušební maturity na
telčském gymnáziu, jsme hovořili s jeho
ředitelem Stanislavem Mácou. Ten již
před časem, v rozhovoru pro TL uvedl,
že jejich odkládání považuje za ostudu, a
také jejich smysl srozumitelně vysvětlil,
když řekl, že cílem je alespoň částečně
vyrovnat velmi rozdílnou úroveň absolventů maturitních oborů jednotlivých
škol a tyto výsledky postupně využívat i
v přijímacím řízení na vysoké školy.
„Do maturitní generálky se zapojili
všichni studenti maturitního ročníku (60
gymnázium, 30 SOŠ). Škola se mohla přihlásit dobrovolně, ale po přihlášení školy
již účast pro studenty byla povinná. Chtěl
bych zdůraznit, že všichni k ní přistoupili
zodpovědně,“ uvedl ředitel Máca.
Jak je všeobecně známé, studenti si při
generálce mohli vybrat zkoušku ve dvou

Zkouška z češtiny byla pro všechny studenty povinná, dále se mohli rozhodnout
mezi maturitou z matematiky nebo z cizího
jazyka. Pro obávanou matematiku se rozhodlo 14 gymnazistů a 6 studentů SOŠ.
Mezi cizími jazyky suverénně zvítězila angličtina, kterou si zvolilo 62 studentů. 27
si jich vybralo němčinu a jedna studentka
se rozhodla pro francouzský jazyk.
Pro posouzení náročnosti zkoušky jsme
zvolili vlastní předmět ředitele gymnázia, matematiku.
„S výběrem příkladů jsem byl spokojen.
Domnívám se, že zkouška byla přiměřeně náročná. U varianty pro vyšší úroveň
bych možná volil některé příklady náročnější, ale současně bych nechal studentům více času na řešení.“
Zkuste si příklad z lehčí úrovně zkoušky
z matematiky:
V kódu je na prvním místě jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou
pozicích je libovolné dvojciferné číslo
od 11 do 45. (Existují např. kódy B22,
A45 apod.)
Určete počet všech takto vytvořených
kódů.
K organizaci zkoušky pak ředitel Máca
uvedl: „Drobných nedostatků bylo více.
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Jak jsme před časem informovali čtenáře Telčských listů, zapojila se naše škola
do projektu „Nové metody interaktivní
výuky na gymnáziích kraje Vysočina“, ﬁnancovaného z prostředků EU, a také jsme
přislíbili pravidelně o něm informovat.
Dnes můžeme konstatovat, že letos v
září, na začátku nového školního roku,
bylo provedeno kompletní vybavení
školy naplánovanou technikou. Konkrétně se jedná o 4 interaktivní tabule,
odpovídající projekční techniku a sadu
profesionálně připravených interaktivních učebnic.
Dokončení této etapy bylo formálně
ukončeno v rámci zasedání školské rady
27. září za účasti zástupce rodičovské
veřejnosti, vedení školy a starosty města
Romana Fabeše. Ten při této příležitosti
krátce zhodnotil význam zavádění moderních prostředků do výuky.
Ke konci září přispěli pedagogové
GOB a SOŠ Telč zapojení do projektu 60
interaktivními výukovými hodinami.
Projekt pokračuje podzimní fází, během které budou řešitelé připravovat další materiály na základě harmonogramu
stanoveného metodickými komisemi.
Základní informace o projektu, jeho aktuálním stavu i o přehledu dosud zpracovaných výukových hodin mohou čtenáři
nalézt na www.gymnaziainteraktivne.cz.
Mgr. Josef Drmota,
školní koordinátor projektu

Pro informace a objednávku
pošlete SMS s Vaším jménem a adresou
na telefon: 777 213 784
a my Vás budeme kontaktovat.

Linka M-SOFT ProFi 12
Rychlost:

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení
k internetu

12 Mbit/s

- Měření dostupnosti technologie a signálu
zdarma

Cena/měsíc:

488 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 2 Mb/s

- Maximální agregace 1:10

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Rychlost:

Cena/měsíc:

8 Mbit/s

391 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 1 Mb/s

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost:

Cena/měsíc:

4 Mbit/s

291 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost:

Cena/měsíc:

2 Mbit/s

199 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 512 kb/s

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

www.m-soft.cz
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INTERNET

Linka M-SOFT ProFi 8

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

PRO DOMÁCNOSTI

- Linky bez datového limitu a FUP

P�íjemné posezení v útulném prost�edí bistra.
� Denn� nabídka teplých jídel
� Snídan� - ob�dy - sva�iny
� Chlebí�ky, zákusky, dobrá italská káva
�

Sva�ina pro školáky za 9 K�

T�šíme se na Vás denn� - pond�lí až pátek 7 00–15 30 hodin
Masarykova ulice 172, Tel� – vedle katastrálního ú�adu.

JAZYKOVÉ
-

KURZY

ANGLIČTINKA rodiče s dětmi
- Pazourová
ANGLIČTINKA pro děti od 3 let
- Lojková
ANGLIČTINKA pro 1. a 2. třídu
- Lojková
NJ, AJ pro začátečníky, mírně pokročilé,
konverzace a individuální hodiny

Nj Mgr. Lucie Lojková, tel.: 777 582 828
Aj lucie.lojkova@seznam.cz

Aj

Irena Pazourová, tel.: 607 952 995
irena.lipnice@seznam.cz

PRODEJ BAZAROVÝCH MALOTRAKTORŮ
�������������

Široký sortiment příslušenství k malotraktorům

Prodej nových traktorů
AKCE

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ������������������

SERVIS / PRODEJ / ND

���������������������������������

DOPRAVA
ZAKOUPENÉHO
MALOTRAKTORU PO
����������

Prodej použité zemědělské techniky z EU

�������������������������������

���������������������������������������������
���������������������

Kontakt: 387 410 030 / 733 123 125 /127

����������������������������������������������������������������������������������������������

www.malyhospodar.cz

Hůry 48, 373 71 Rudolfov u Českých Budějovic

Podzim. Skoro normální

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od
19. 9. do 20. 10. 2010.

Září v číslech

Průměrná teplota: 11,3 °C
Průměrný tlak:1016,8 hPa
Srážky: 68,4 mm
Maximální teplota: 22,2 °C, 22. 9. v 15,12 hod.
Minimální teplota: 1,7 °C, 20. 9. v 6,54 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 27,8 km/h, 28. 9.

Počasí v Telči

www.telc-etc.cz/meteo

Aktuální informace z meteostanice
umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce
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Počasí
v září
Po celý měsíc byla značně proměnlivá

oblačnost – od skoro jasna až po zataženo, občas s deštěm. A někdy se to vše
vystřídalo i v jednom dni. Maximální
denní teploty se už dostávaly na hodnoty
jenom kolem 15 °C a koncem měsíce už
jen slabě nad 10 °C. Mlhy se vyskytly
jen ojediněle a teploty pod nulou pouze
ve dvou dnech a jenom v přízemní vrstvě vzduchu. Stabilnější počasí beze srážek se zmenšenou oblačností a poměrně
teplo s maximy mezi 15 až 21 °C vládlo v období od 18. do 24. 9. Dosti nás
překvapil mírný až silný déšť ve dnech
25. a 26. 9., kdy spadlo přibližně 69 mm
srážek. Je to během těchto dvou dnů 69
litrů vody na 1 m2. Jako už několikrát,
můžeme jen poděkovat naší Vysočině, že
od nás voda odtekla prakticky beze škod.
V jiných místech republiky však vznikly

tzv. bleskové povodně, které nadělaly i
rozsáhlé škody.
Celkový ráz počasí byl už podzimní a
jen s nostalgií jsme vzpomínali na některá krásná a slunečná září s ještě letními
teplotami přes 25 °C, kdy všechno na zahradách krásně dozrávalo. Tentokrát se
dařilo snad jen houbám.
Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně
podprůměrný, srážkově silně nadprůměrný. Po delší době se zdá, že půda má před
nadcházející zimou dostatečnou vláhu.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Hefaiston 2010

Odborná porota na 29. mezinárodním setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně udělila Věře Habermannové čestné uznání v kategorii Šperky za kolekci
stříbrných šperků.

Ohlédnutí za Dnem
otevřených dveří v DPS
23. září v rámci Dne Charity se uskutečnil v Domě s pečovatelskou službou v
Telči Den otevřených dveří.
Mimo prohlídky bytů a ostatních
prostor v DPS mohli návštěvníci získat
bližší informace o tom, kam se obrátit
při zájmu o získání bytu v DPS nebo o
podmínkách poskytování pečovatelské
služby.
Součástí Dne otevřených dveří byla
prodejní výstavka výrobků seniorů z terapeutické dílny DPS a bezplatné měření
krevního tlaku.
Byli jsme velmi potěšeni zájmem
návštěvníků o Den otevřených dveří a
všem děkujeme.
Děkujeme rovněž Pekařství Marek za
zajištění občerstvení.
ip

WWW.TELMA.CZ

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky

mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

Malý oznamovatel

WWW.SVOBODAPARTS.CZ
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• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví.
Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz
- dovoz. Tel mob.: 721 123 595. Tel. dílna:
567 219 040.
• Doučím matematiku ZŠ a SŠ.
Tel. 605 986 564.
• Máte zájem být zařazeni v kartotéce castingové agentury Coloseum a být oslovováni
v souvislosti s natáčením komparsních scén
a reklam? Potom volejte 732 376 196.
• Prodám garáž v Telči ve Štěpnici – Markova humna. Telefon 602 933 758.
• Garáž k dlouhodobému pronájmu nabízíme
od prosince 2010 – Telč Markova humna
– Tel.: 603 236 669.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír
Roupcovi. Učebna v Telči na Myslibořské
ulici 317. Provádíme výuku a výcvik na
osobní automobil a všechny skupiny motocyklů. Informace na tel. 607 185 517.
• Němčina, mat, fyz ZŠ i SŠ doučím. Tel.
724 323 656.
• Prodám byt 3+1 v Telči. Zateplení fasády,
nová okna, balkón. Info tel. 724 321 281.

Podzim v Telči II.

Studenti byli
v Kroměříži

Po zámeckém parku v Telči navštívili
studenti gymnázia s památkáři Podzámeckou zahradu v Kroměříži. O zajímavém projektu Národního památkového
ústavu více čtěte na str. 17.

Po uzávěrce

Vojtěch Jasný.
85
roků!
Ve čtvrtek 21. října na festivalové pře-

hlídce v brněnském kině Art, uspořádané u příležitosti blížícího se jubilea
Vojtěcha Jasného (30. 11. 1925), bude
promítnuto jeho „telčské dílo“ Až přijde
kocour. Mezi gratulanty budou i představitelé Telče.

Co nám řekne kůra stromu?

Dokvetly květiny

Na základě doporučení odborné komise udělil starosta Roman Fabeš ceny za
nejlepší květinovou výzdobu v Telči a
místní části Studnice Marii a Lubomíru
Neradovým, Lence a Martinu Cahovým,
Mileně a Petru Svobodovým, Miroslavě a Miroslavu Chalupovým, Markétě a
Milanu Svobodovým, Martě a Jaroslavu
Kolářovým, Marii a Antonínu Čejkovým, Haně Císařové, Marii Gregorové,
Ivaně a Miroslavu Holcovým, Dagmar a
Václavu Ondráčkovým, Renatě a Romanu Neuwirtovým.
Dále bylo uděleno mimořádné ocenění
za péči o zahradu Vzdělávacímu a konferenčnímu centru MŠMT na náměstí Jana
Kypty. Ceny v podobě zahrádkářských
potřeb převzali ocenění z rukou starosty
Romana Fabeše 1. listopadu v obřadní
síni radnice. Blahopřejeme vítězům a
děkujeme za péči a výzdobu, kterou přispívají k pěknému vzhledu města.

Hana Müllerová, místostarostka

Přijeli ﬁlmaři

Televizní seriál Borgia natáčel v Telči
na konci října režisér Oliver Hirchbiegel,
autor řady dílů známého seriálu Komisař
Rex. Filmovalo se především na zámku.
Více na straně 4.
Foto: Lucie Herbricková, Věra Marečková, Lucie Norková
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Zapomenutá historie

Luftwaffe v Rovných polích
Historie oﬁciálního sledování počasí v
Telči je mimořádně dlouhá a bohatá.
Započali ji jezuité P. Antonínem Strnadem, mimochodem zakladatelem meteorologických pozorování v pražském
Klementinu, pokračovali v něm profesoři
zdejší reálky, v období mezi dvěma válkami pak zahradník František Florian.
Po druhé světové válce to byli na věži sv.
Jakuba vojáci československé armády,
poté převzali meteorologickou štafetu
pracovníci Hydrometeorologického ústavu, kteří sledují počasí na kopci Buzový
nad Telčí dodnes.
Že si Telč pro meteorologická pozorování vybrala za II. světové války i německá Luftwaffe, ví ale již jen pár pamětníků. Vzpomínka Ing. Jana Stacha na tuto
téměř zapomenutou etapu meteorologických pozorování na území města je o to
cennější, že stopy po ní zcela zmizely a je
archivně nedostupná.
Brzy po vzniku protektorátu Čechy a
Morava začalo německé letectvo, Luftwaffe, budovat své goniometrické stanice
i na našem území. Tyto stanice sloužily k
navigaci letadel, což, alespoň počátkem
války, nebylo jednoduché. Stanice také
samozřejmě sledovaly meteorologické
údaje potřebné pro zabezpečení letového
provozu.
Jedna taková stanice byla vybudovaná v
bezprostřední blízkosti Telče, v Rovných
polích, zhruba v polovině vzdálenosti
mezi silnicí a železniční tratí. Objekt to
byl dřevěný a byl z větší části vybudován v zemi, pod úrovní terénu. Nad terén
viditelně vyčnívala malá pozorovací věž
a samozřejmě různé antény. Nepřehlédnutelná byla kruhová anténa téhož typu,
jaký býval osazen na některých typech
letadel. Stanici obsluhovali většinou tři
vojáci, vesměs již starší muži, oblečení v modravých uniformách s leteckým
označením na žlutých výložkách. Vojáci
se často objevovali v Telči, samozřejmě
ve městě nakupovali a pamatuji se, že se

dávali pravidelně stříhat u holiče pana
Čelouda.
Možná právě díky této goniometrické
stanici přelétávalo nad Telčí v té době
mnoho vojenských letadel. Občas došlo i
k haváriím. Jednou ve večerních hodinách
kroužilo dlouho nad městem dvoumotorové letadlo, asi Ju 88, které blikalo zeleným světlem. Pak z neznámých důvodů,
zřejmě při pokusu o přistání, havarovalo
na louce u Lipek, hned za plotem tehdejší
parní pily. Všichni členové posádky zahynuli. Vrak plně vyzbrojeného letadla se
stal okamžitě senzací pro celé město, především jeho mladší populaci. Ta do Lipek
přicházela ve velkém počtu. Ovšem jen
do doby, než místo uzavřeli protektorátní
četníci a později vojáci Wehrmachtu.
Poslední a nejspíš úmyslnou havárii
těsně před koncem války způsobil pilot
malého letadla, které přistálo bez podvozku na poli hned vedle goniometrické
stanice.
S koncem války posádka stanice zmizela, nejspíš padla do zajetí. Přístrojové
vybavení stanice bylo zřejmě ještě Němci
odvezeno. Z nezajištěné stavby posléze
zůstaly jen holé stěny a místo sloužilo k
různým hrám mládeže. Nakonec byla celá
dřevěná konstrukce stržena a jáma zasypána. Po někdejší meteorologické a goniometrické stanici není dnes ani památky.
Fotografovat vojenské objekty je nepřípustné a nebezpečné v každé době,
natož za války v obsazené zemi. Přesto se redakce TL obrací na čtenáře s
prosbou, zda se v některé domácnosti
nenajde snímek zmíněné stanice. Byl
by to pozoruhodný dokument do historie Telče. Naše výzva směřuje také
ke sběratelům. Díky internetu se dnes
objevují pozoruhodné snímky z německých zdrojů. Občan města si asi stanici
nedovolil vyfotografovat, ale při dlouhé a relativně klidné službě se mohli
fotografovat před stanicí sami vojáci.

Uznání města 2010

Uznání města Telče, které tradičně patří úspěšným žákům telčských škol získali na základě nominací škol:
Jiří Janek
za několik vítězství v okresních i krajských kolech olympiád
Kristýna Krejčířová
za opakované úspěchy v přírodovědných
soutěžích a hře na hudební nástroje

Jana Knosová a Jan Rod
za vítězství a vynikající umístění v několika soutěžích mladých včelařů
Marek Kříž
za mimořádné sportovní výkony v kulturistice a získání mistrovského titulu
Předání Cen a Uznání města proběhlo až
po uzávěrce TL.
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D. Tripal sbírá ocenění

Prestižní ocenění „Živnostník roku“ a
„Byznys Rebel roku“ pro letošní rok v
kraji Vysočina získal Ing. Dušan Tripal
z Telče, majitel ﬁrmy Tripet v Třeštici.
Pozoruhodné je, že obě ocenění získal v
rozmezí tří let po druhé. O jeho podnikatelských aktivitách v oboru kartonáže a
recyklace papíru jsme v TL již několikrát
informovali. Nedalo nám a samotného
Dušana Tripala jsme se zeptali, v čem
vidí hlavní důvod opakovaných ocenění
v relativně krátké době.
„Možná je to tím, že v době, kdy se na
trhu objevuji všechny možné druhy služeb,
se moje ﬁrma pořád drží původní výroby. Že
prostě vyrábíme něco hmotného, užitného,
na co si můžete sáhnout. Žádná virtuální realita, žádné internetové obchody, nabídky,“
konstatoval D. Tripal a dodal, „porotu jsem
asi také zaujal tím, že v době hospodářské
krize jsme přistavěli další halu, investovali
do nové výroby cca 700 tis. Kč a od začátku
roku jsem o 100% zvýšil počet zaměstnanců. Navíc většinou mladých absolventů, pro
něž je to první pracovní místo!“
Zeptali jsme se také na novinku, brikety na topení z papírového odpadu. I o
těch jsme před časem informovali.
Právě tato nová výroba přispěla ke
kladnému ocenění v soutěži. Dušan Tripal s nimi vytopí, v drsných podmínkách
Vysočiny, celý rozsáhlý výrobní areál v
Třeštici. „Prakticky jsme se stali bezodpadovou ﬁrmou - veškerý odpad z výroby
dokážeme zpracovat do briket, kterými si
vyrobíme vlastní teplo,“ hodnotí využití
nového produktu.
S prodejem papírových briket pro soukromníky je to ale letos složitější. Aktuální růst cen odpadového papíru nabízí
podnikatelům lepší řešení, než je výroba
briket na topení. Prodat odpadový papír!
Otázkou je, co se všemi cenami energií
udělá avizované zvýšení cen elektřiny po
1. lednu příštího roku. A tak na závěr rada
zájemcům o brikety: Sledujte nabídku ﬁrmy Tripet na internetu nebo tam můžete
zavolat. Situace na trhu se mění stále.
Ještě prozradíme, že v současné době
čeká ﬁrma Tripet na vyhodnocení soutěže Hospodářské komory ČR Krizi navzdory, kde postoupila do celostátního
ﬁnále mezi 35 ﬁrem z celé ČR. Držme
Tripetu palce!
/z/
TL 11/2010 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567
112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ:
00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I.
Jeníčková,
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Houdek a spol. - tiskárna Telč, s. r. o. 10-251

Vzpomínáme na 20. století

Od naší návštěvy v ulici U Horní brány
v minulém dílu Vzpomínáme uběhlo asi
20 roků. Píše se rok 1930. Dům Josefa
Vondráka dostal novou fasádu, řeznictví
v něm provozuje pan Jan Kopecký a ...
také bych mohl napsat „na naše slova došlo“, když jsem v minulém čísle nadhodil otázku, co by na původní uliční čáru,
kterou dům vymezoval, říkali asi řidiči.

Dnešní snímek dokazuje, že již vadila
předchůdcům těch dnešních. Fotograﬁe neznámého autora má tak oprávněně
místo ve „foto“ historii Telče. Autor zřejmě zachytil jednu z prvních, ne-li první,
autonehodu v ulicích města. Dokazuje to
i počet přihlížejících, které přilákala. (z)
Za zapůjčení snímku děkujeme paní Anně
Vondrákové.

Návrat ve
Starém Pivovaru

Od 5. do 27. října našli návštěvníci
galerie Starý Pivovar v Brně výstavu
obrazů a instalací mladých autorů Mária
Chromého, Zbyňka Linharta, Benedikta
Tolara a telčského Ivo Návrata.
Ivo Návrat vystavoval sedm velkých
obrazů. Dva z roku 1998, další představily jeho tvorbu z posledních let. Obrazy
ohromily každého návštěvníka jak svou
monumentalitou, tak výrazným barevným projevem. Na výstavě budily zaslouženou pozornost.
Starý Pivovar je spolu s moderními
prosklenými pavilony součástí rozsáhlého areálu Fakulty informačních technologií (FIT)VUT, jehož dominantou je
pozoruhodně zrekonstruovaný komplex
bývalého kartuziánského kláštera v Brně
– Králově Poli.

Co nevíte o rané péči

Domov
je doma
Od 22. do 28. listopadu bude v celé re-

Policie ČR Telč informuje

V měsíci září byla zaevidována policisty
z Obvodního oddělení PČR Telč následující trestná činnost:

Barevné kovy se kradou stále

V noci z 8. na 9. září odcizil neznámý pachatel z výkupny železa a barevných kovů v
ulici Za Stínadly větší množství mědi, čímž
majiteli způsobil škodu nejméně 3 tis. Kč.

Se sprejem na vagony

17. nebo 18. září posprejoval neznámý
vandal v železničním depu v Telči dva
vagony Českých drah. Škoda byla odhadnuta na 5,5 tis. Kč.

Krade se i na pódiu

11. září odcizil neznámý pachatel z pódia pro účinkující na náměstí Zachariáše
z Hradce peněženku s ﬁnanční hotovostí,
osobními doklady a dvěma platebními
kartami. Peněženka byla později nalezena blízko místa činu bez jejího obsahu.

Ukradl kartu a vybral peníze

Neznámý pachatel v době od 16. srpna do 10.
září využil nepřítomnosti poškozené v bytě v
ulici Na Posvátné a v nestřeženém okamžiku, pravděpodobně při provádění stavebních
úprav, odcizil platební kartu. Z té pak ve výše
uvedené době vybral 13 400 Kč.

Opět barevné kovy

V době od 15. srpna do 15. září vnikl neznámý pachatel na dvůr domu v Hradecké ulici, kde z dřevěné kolny odcizil asi
30 metrů elektrického kabelu a elektrické

zásuvky v celkové hodnotě 3 tis. Kč.

Vandal v Parním mlýnu

Mezi 15. až 21. září vnikl neznámý pachatel do restaurace Gril bar Parní mlýn na
Starém Městě. Na poškozeném zařízení
vznikla majiteli škoda asi za 10 tis. Kč.

Vyřádil se na Fiatu

V noci z 24. na 25. září rozbil neznámý pachatel u vozidla Fiat Tipo, zaparkovaného ve Slavíčkově ulici na ploše
bývalého autobusového nádraží, okno
ve dveřích, ulomil z něj vnější zrcátko
a poškodil spínací skříňku. Poté vozidlo
odbrzdil a nechal jej ze svahu samovolně
sjet. Navíc odcizil doklady od vozidla.

Vloupání do domu v Nové Říši

Mezi 15. červnem až 27. září vnikl neznámý pachatel do domu v Nové Říši.
Odcizil z něj starožitnosti a dekorativní
keramiku v hodnotě téměř 15 tis. Kč.

Dopadli pachatele

Obvodnímu oddělení Telč se kromě dokumentace a šetření výše uvedené trestné činnosti v měsíci září podařilo ve spolupráci
se Službou kriminální policie a vyšetřování
Jihlava objasnit rozsáhlou majetkovou trestnou činnost na území služebního obvodu v
k.ú. Kaliště a jeho okolí. Pachatel byl vzat
do vazby, kde čeká na rozhodnutí soudu.
Také se podařilo objasnit několik krádeží
barevných kovů v kamenolomech v Řásné,
ve Vanově a v dalších objektech v Telči.
npor. Bc. Luboš Pavlík,
vedoucí oddělení
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publice probíhat informační kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji než jindy setkat s informacemi
o důležité sociální službě. Ranou péči
nám v pěti bodech představila Eva Hrachovinová ze Střediska rané péče v Nerudově ulici v Brně.
● Raná péče je určena rodinám nebo
osobám, které se starají o malé dítě se
závažnějším zdravotním postižením.
● Raná péče je sociální služba, za kterou
nemusí rodina nikam dojíždět – pracovníci jezdí k rodině domů.
● Raná péče podporuje rodinu v rozhodnutí
vychovávat své dítě doma – nabízí k tomu
rodičům podporu odbornou i lidskou.
● Raná péče je služba, kterou si rodina
neplatí – poskytovatel na ni získává ﬁnanční prostředky z různých zdrojů (dotace, granty, dary atd.).
● Raná péče má v naší republice již dvacetiletou tradici, rodinám jsou k dispozici vyškolení odborníci – poradci rané
péče.
Pokud se chcete dozvědět ještě více,
můžete navštívit 23. listopadu Středisko
rané péče v Nerudově ulici čp. 7 v Brně,
kde vás čekají otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na vaše otázky.
Pokud zájemcům nevyhovuje zmíněný
termín, mohou si pro návštěvu domluvit
jiný,“ připomněla Eva Hrachovinová.
Více na

www.ranapece.cz

Klub �eských turist� v TEL�I

po�ádá
v rámci celoevropského setkání turist� EURORANDO 2011

v sobotu 6. listopadu

40. ro�ník
dálkového pochodu

VYSO�INOU K TEL�I
aneb K pramen�m Moravské Dyje
a

v ned�li 7. listopadu

33. ro�ník dálkového pochodu

Cestou Jana Hv�zdy z Vícemilic
aneb Po stopách husitských bojovník�

Pochody jsou za�azené do kalendá�e IVV a akcí EURORANDA

Trasy:

Vyso�inou k Tel�i

47 km Tel� -Sedlejov - Panenská Rozsi�ka - pram. Dyje - Jezírko – Otín - Dlouhá
Brtnice - Nepomuk - Vývozní rybník - Tel�
24 km Tel� - Homolka - Urbanov - O�echov - Vývozní rybník - Tel�
12 km Tel� - M�stský okruh
Start: Tel� – sokolovna 47 km od 6,30 hod do 8,00 hod.,
ostatní od 7,00 hod do 10,00 hod.

Cestou Jana Hv�zdy z Vícemilic

Trasy s cílem u Boru (kon�í na �D Jihlávka)
29 km
28 km
24 km
21 km
20 km
10 km

Tel� – Štamberk - V. Pa�ezitý – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka
Tel� – �ásná - V. Pa�ezitý – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka
Tel� – Volev�ice – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka
Tel� – Štamberk – Javo�ice - St. Pán� – Bor - Jihlávka
Tel� – �ásná - V. Pa�ezitý – Obrázek – Bor - Jihlávka
autobusem 9,00 hodin Tel� sokolovna – �ásná
p�šky – �ásná – V. Pa�ezitý – Bor – Jihlávka

Trasy s cílem v Tel�i

37 km – Tel� – Štamberk – Obrázek – Bor - V. Pa�ezitý - Tel�
50 km – Tel� – Roštejn - z�íc. Janštejn - Horní Ves – Bor – �ásná – Tel�
� Zájemc�m bude p�evezeno zavazadlo na zastávku �D v Jihlávce na 12. hodinu.
� Možný návrat autobusem ve 13.00 hodin z Jihlávky do Tel�e. Cestovné hradí
ú�astníci p�epravy p�ímo v autobusu.
Prezence a start:
5. 11. (pátek) od 18,00 hodin do 24,00 hodin sokolovna
6. a 7. 11. (sobota, ned�le) v dob� startu od 6,30 hodin do 10,00 hodin
Informace a p�ihlášky:
Vladimír Mazal, 588 56 Tel� II/39 tel.�. 776 753 889, email: mazal_v@email.cz

Srde�n� zvou po�adatelé!
- 16 -

Vysočinou k Telči.

Po čtyřicáté!

První listopadový víkend bude v
Telči patřit turistům. Pokud se v sobotu 6. listopadu vydají na nejdelší
trasu pochodu Vysočinou k Telči,
pozdraví v její první polovině pramen Dyje. V neděli je pak čekají
tradiční trasy pochodu Cestou Jana
Hvězdy z Vícemilic, z nichž většina
končí u rybníku Bor u Jihlávky.
Letošní Vysočinou k Telči je jubilejní. Pochodníci se na jeho trasy
vydají již po čtyřicáté! „U jeho zrodu byli v roce 1970 tři Františkové. Nestor telčských turistů a atletů
František Bednář a tehdy dva mladí vysokoškoláci, František Kuhn
a František Stříbrný,“ připomněl
v souvislosti s jubileem současný
šéf telčského Klubu českých turistů
Vladimír Mazal. Zvlášť zdůraznil
roli Františka Bednáře. „Nejenže
připravil většinu tras, prošel je, ale
také k nim napsal zajímavé průvodce. Vykonal pro rozvoj turistiky v
Telči nepředstavitelný kus práce,“
uvedl V. Mazal a připomněl jeho
pozdějšího velkého pomocníka,
„od čtvrtého ročníku se na náročné přípravě pochodů a jejich organizaci podíleli společně s dalším
Františkem, profesorem gymnázia
Bočkem.“
Kolik turistů prošlo trasy pochodu
za uplynulých 39 roků? Vladimír
Mazal zná díky přesné evidenci i
toto číslo. „Bylo jich 8 878. Nejvíce v roce 1995, kdy se na jednotlivé trasy vydalo 1261 pochodníků.“
Kolik kilometrů našlapali turisté na
zmíněných pochodech již dnes, ale
nikdo nespočítá.
Co organizátoři nabízí letošním
účastníkům pochodů? „Pro předem
přihlášené zajišťujeme stravování a na trasách samozřejmě čaj.
Nabízíme také ubytování. Tradiční sportovní, ve vlastních spacích
pytlích ve sportovní hale a na turistické ubytovně v Masarykově ulici
pak na vícelůžkových pokojích. Na
účastníky čekají i obvyklé odměny
– dřevěné turistické známky, razítka
IVV a v neděli u Boru i špekáčky k
opečení,“ vypočítal Vladimír Mazal.
A jeho přání pro nadcházející turistický víkend? Samozřejmě pěkné
počasí a také, aby se na startu objevilo více domácích pochodníků.
(z)

Sport
Turistika

Turistické dálkové pochody zařazené do
kalendáře IVV pořádá Klub českých turistů Telč, www.kcttelc.cz
Viz str. 16

Futsal

27. 11. 8.00
sportovní hala
Klíďo-píďo cup, futsalový turnaj

Hokej

Krajská soutěž mužů
13. 11.
20. 11.
27. 11.
4. 12.

Telč - Humpolec B
Telč – Ledeč n. Sáz.
Telč – Světlá n. Sáz. B
Telč - Žirovnice

6. listopadu se otevře brána zimního stadionu pro další sezónu. Hokejový oddíl
místního SK zde sehraje po několika letech obnovenou soutěž mužů na Vysočině. V té bude mít za soupeře hokejisty
z Humpolce, Ledče n. Sázavou, Velkého
Meziříčí, Žirovnice a Světlé n. Sázavou.
Soutěž se bude hrát čtyřkolově. Byla
zahájena 22. října a skončí 13. března
2011. Všechny domácí zápasy odehrají
telčští hokejisté vždy v sobotu od 17.00
hod. O nové hokejové sezóně více v prosincových TL v rozhovoru s Františkem
Čermákem, předsedou hokejového oddílu SK Telč.

Z internetové komunikace na iDnes:

Mezi Telčí a Římem

Dotaz:
Zdravím do Ancony. Vzpomene si Honza
Štokr, že kdysi zpíval v Telči ve sboru a že
býval na Zvůli vlajkonoš? Držím palce, s
manželkou na dálku fandíme.
Pavel Salák
Odpověď:
Ahoj, tak to na mě prasklo, že jsem zpíval ve sboru. Teď už si zpívám jen ve
sprše a když mám dobrou náladu, ale to
mě nesmí nikdo slyšet. Díky, že fandíte,
a držte palce dál.
Honza Štokr
Dotaz:
Na snipera Jendu Štokra. Jak jsem psal v
sms - paráda, celá Telč drží palce a bude
fandit. Kamerun dáte, tomu věříme a ty
další zápasy budou radostí. Jste frajeři.
Jendo, co malej, budeš ho vést k volejbalu? Zdravím Zuzku. Jste super lidi. Zdraví Máza a spol.
Máza
Odpověď:
Zdravím. Díky za fandění a za podporu,
kterou mi píšete na mobil i sem. Malého
Honzíka do volejbalu tlačit nebudu, ale

Zajímavý projekt startuje
Obr z Telče.
Volejbalista Jan Štokr Děti, památkáři,
historické zahrady.
S nejlepším umístěním v samostatné his-

torii Česka se z právě skončeného mistrovství světa v Itálii vrací čeští volejbalisté.
V obrovské světové konkurenci skončili
desátí! A mohlo to být lepší, nebýt nešťastného hracího systému, který jim přinesl
„dvojzápas“ s pozdějšími mistry z Brazílie
a týmem Německa. V těchto okamžicích
dokonce sahali po medailovém umístění!
K úspěchu týmu velkým dílem přispěl
lídr mužstva, „obr z Telče“, sedmadvacetiletý univerzál Jan Štokr. 208 cm vysoký
hráč italského Trentina má oﬁciálně smečařský dosah 350 cm a blokařský 333 cm!
Kdo se kdy postavil pod volejbalovou síť,
ví, co to znamená. Obr z Telče, jak se objevilo v některých reportážích, je tak další, pro nás lichotivá, přezdívka „Drobka“
Jana Štokra. Ten si v kolotoči zápasů světového mistrovství dokonce našel čas a z
Itálie pozdravil čtenáře Telčských listů!
Takto představil Jana Štokra v průběhu mistrovství server iDnes:
Lídr, přezdívaný Drobek. Pokud dostane prostor, je téměř neubránitelný: smečařský dosah hráčů jako Štokr může činit
až 370 centimetrů! I proto přestoupil do
Trentina, posledního vítěze Ligy mistrů.
Jinak v mládí člen pěveckého sboru v
Telči. „Teď už si zpívám jen ve sprše, ale
nikdo mě tam nesmí slyšet,“ napsal čtenářům iDNES.cz
třeba si ho vybere sám. Hlavně aby ho to
bavilo a něco dělal. Už se těším na příští
rok, až zase za vámi přijedu. Letos byla s
vámi super sranda. Ostatně jako vždy.
Honza Štokr
Dotaz:
Ahoj, Jendo, doufám, že to tam budeš
sázet i dál proti Brazílii a Německu. Přeji Brazilcům hru o 12. místo, za to, co
předvedli proti Bulharům, doufám, že je
sfouknete jako svíčku. Fandíme Na Hrázi
v Telči.
Patty
Odpověď:
Velký dík do Telče za podporu týmu, do
všech hospod, kde koukají na volejbal, a
zdravím všechny Na Hrázi. Honza Štokr
Dotaz:
Redakce Telčských listů zdraví celý tým
před utkáním s Brazílií. Držíme palce a
ptáme se Honzy Štokra, zda můžeme počítat s tím, že se o zážitky z mistrovství
podělí s našimi čtenáři.
Zadražil
Odpověď:
Zdravím Telčské listy, celou radnici a
hlavně pana starostu. V pondělí bych měl
být v Telči, takže se klidně se čtenáři podělím o našem dění v Itálii. Honza Štokr
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Telčské pracoviště Národního památkového ústavu se zapojilo do projektu „Historické zahrady v památkách světového
dědictví – Živá učebnice zahradní kultury“. Partnerem mu je zdejší gymnázium.
Celorepublikový projekt je zaměřen na
představení nejcennějších děl zahradní
kultury žákům a studentům základních a
středních škol formou aktivního zážitkového a tvořivého učení.
V době uzávěrky TL měli studenti gymnázia za sebou již dvě etapy účasti v projektu. 14. září absolvovali přímo v zámeckém
parku dopolední výukový program, ve kterém je pracovníci NPÚ PhDr. Martina Veselá a Ing. Jiří Krechler seznámili s historií
telčského parku. Součástí programu byla i
prohlídka oranžerie a terénní část, při níž
studenti hledali v parku zajímavé rostliny.
V úterý 21. září se pak studenti primy podívali do Kroměříže, kde jim žáci Základní
školy U Sýpek představili slavné kroměřížské zahrady. Telčští studenti je naopak
pozvali na virtuální procházku zdejším zámeckým parkem, kterou si sami připravili.
Při ní jim představili nejen velký, vlastnoručně kreslený plán parku, obraz vstupní
brány, ale i zajímavé rostliny, které v něm
rostou, a také to, nač byly v dřívějších dobách používány.
Podle TZ

Zlato
nad zlato
V současné době nerostou na světových

trzích jen ceny odpadových surovin (o růstu cen papíru píšeme v příspěvku D. Tripal
sbírá ocenění), ale i té pohádkové, zlata.
Dokazují to i různé jednorázové akce,
avizované letáky, které nabízí i v telčských restauracích výkup této strategické suroviny. A to jak zlomků zlata, tak
zlatých šperků.
Na to, jak má výkup zlata probíhat a co
by si měl každý prodávající ověřit, jsme
se zeptali Ing. Jana Douši z Puncovního
úřadu ČR.
Jako základní podmínku nám Ing.
Douša zdůraznil, že každý výkupčí musí
nahlásit Puncovnímu úřadu minimálně
tři dny předem místo a dobu výkupu.
Zda tak učinil, je dobré si ověřit.
Dále ve výkupní místnosti by měly být
k dispozici váhy vážící na setiny gramu,
které nemají úřední ověření starší dvou
let, a na viditelném místě vyvěšeny puncovní značky a ceny výkupu za 1 gram
ryzího zlata v českých korunách.
Více informací na toto téma najdete na
http://www.puncovniurad.cz/cz/

Dotazník Karla Tomka
Vystudoval obor
elektro na brněnském Vysokém
učení technickém.
Pracuje jako projektant. Přitom
stihne být vedoucím čtyř pěveckých sborů a varhaníkem. V Třebíči vede velký smíšený
pěvecký sbor Musica animata, komorní
soubor Musica animata Humeris a chrámový sbor Seraﬁn. Od roku 2008 pak v
Telči sbor Santini. Dotazník TL vyplnil
Ing. Karel Tomek.
Co vedlo vedoucího několika hudebních těles v Třebíči k tomu, že se ujal
vedení pěveckého sboru v Telči?
Když jsem se doslechl, že „nedaleko“
Třebíče existuje několik nadšených mladých lidí, kteří nacvičili a provedli Mozartovu mši a kteří shánějí vedoucího,
dlouho jsem nepřemýšlel.
Od kdy platí spojení Karel Tomek a
zpěv?
Spíše bych řekl spojení s hudbou. Od
dětství. Od 17 let jsem působil jako varhaník v třebíčských kostelech...
Jak u K.T. vychází technická profese s
hudebními aktivitami?
Dobře. Barokní hudba a jazz v sobě obsahují mimo prvků umění i matematické
principy. A teprve díky této provázanosti
vznikaly a vznikají skladby, které oslovují posluchače.
Kolik zpěváků celkem vedete? Jak s
nimi komunikujete?
V současné době okolo 130. Komunikaci s nimi zvládám jedině díky elektronickým prostředkům všech druhů.
Nežárlí sbory, když některý více pochválíte?
Musím přiznat, že ze začátku k víceméně
humorným připomínkám docházelo. V
současné době, kdy sbory spolupracují,
už tomu tak není.
Jakou známku dáte telčskému sboru
Santini za říjnové turné?

Výbornou. Známku mu za mě daly stovky nadšených posluchačů v Brně, Tvarožné, Křižanově a ve Žďáru nad Sázavou.
Co si K.T. zpívá, když je sám?
Pro sebe si zásadně nezpívám.
Nežijící hudební skladatel, se kterým
byste se chtěl setkat?
J. S. Bach a G. F. Händel. S těmi bych
chtěl strávit celý den, odpoledne by se
mohli stavit na čaj ostatní barokní skladatelé a na večeři by se mohl přidat ještě
W. A. Mozart.
Jste také varhaníkem a řídíte autobus.
Co je těžší?
Oboje mě naplňuje vnitřním uspokojením, i když rozdíly tu jsou. Hrou na varhany nelze spáchat trestný čin obecného
ohrožení a naopak řízením autobusu lze
jen velmi těžko pozvedat lidovou hudebnost.
Máte vůbec nějaký volný čas?
Ano, volného času dostávám díky Bohu
hodně, plných 24 hodin denně.
Jak odpočíváte?
Mou vášní je řízení čehokoli, čím větší
vozidlo, tím lepší. Proto vypomáhám
svému kamarádovi při zajišťování autobusové dopravy. A tím, že vozím i vlastní sbory, vychází nás doprava levněji.
Co Vás zklame?
Když před důležitým koncertem dostanu
zprávy typu: „omlouvám se, ale nevyjde
mě to“...
Co Vám naopak udělá radost?
Když posluchači z nás hudebníků vycítí
hlubokou radost z daru hudby a z jejího
Dárce – to mě dělá šťastným.
Na co se zeptáte TL?
Kdy představíte sbor Santini? Zasloužil
by si to.
TL:
Třeba hned v příštím, prosincovém,
čísle.
/z/

Uzávěrka příštího čísla

18. listopadu

Pozvání na koncert KPH

Vystoupí Lucie Czajkowská

Kruh přátel hudby vás zve na klavírní recitál Lucie Czajkowské

ve čtvrtek 25. listopadu v 19.30 hod.
v sále Základní umělecké školy v Telči.

Můžeme se těšit na skladby L. Janáčka - V mlhách, M. Ravela - Pavanu za mrtvou
infantku a Sonátu b moll od S. Rachmaninova.
Lubomír Zadina
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Bohoslužby
Římskokatolické
1. 11.

po

2. 11.

út

6. 11.
7. 11.

so
ne

13. 11. so
14. 11. ne
20. 11. so
21. 11. ne
27. 11. so
28. 11. ne

8.00
18.00
8.00
18.00
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30

Matka Boží
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Anna
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Karel
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží

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

Vzpomínky
Dne 26. 7. 2010
zemřela v nedožitých 72 letech
paní Ivanka
Jabůrková z
Brna, roz. Přibylová z Telče. Za tichou
vzpomínku
všem přátelům
a známým děkují syn Tomáš a sestra Jindra s rodinou.
Ve věku 65 let zemřel 15. října v Jihlavě Ing. Jan Španěl. Telčský rodák se
ve všech funkcích, které zastával v jihlavském Motorpalu a později na Úřadu
práce, vždy snažil rozhodnout, pokud
to bylo jen trochu možné, ku prospěchu
rodného města, které celý život miloval.
Telčské listy v něm ztrácí pravidelného a
velmi pozorného čtenáře.

Kulturní kalendář
28. 11. 2010 – 1. 1. 2011
5. knižní miniveletrh publikací věnovaných
Telči a okolí, které jsou aktuálně v nabídce
Informačního střediska. Všechny paragony
od knih zakoupených v rámci miniveletrhu
budou na začátku ledna slosovány a tři výherci obdrží zajímavé ceny.

Koncerty

25. 11. 19.30
sál ZUŠ
Klavírní recitál Lucie Czajkowské
Více na str. 18
28. 11. 17.00
kostel Jména Ježíš
Rozsvícení adventního věnce
1. adventní koncert
15. ročník mezinárodního hudebního
festivalu Pontes 2010

Výstavy

1. 10. – 14. 11.
vstupní síň radnice
Ex libris a drobná graﬁka
Výstava Muzea Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejního spolku v Telči
22. 11. 2010 – 8. 1. 2011
Barevné snění
vstupní síň radnice
Inspirace hledaná v dílech malířů počátku 20. století v obrazech žáků 1. stupně
ZUŠ Telč
Vernisáž výstavy v pondělí 22. 11. v 16.00
hod. s hudebním vystoupením žáků ZUŠ
28. 11. 2010 – 10. 1. 2011
Městská galerie Hasičský dům
Pavel Petrov – Cesta Vysočinou
fotograﬁe inspirované krajem kolem Javořice
Vernisáž výstavy v neděli 28. 11. v 15
hod. Úvodní slovo František Bukvaj,
hudba Mgr. Lubomír Zadina, autorské
čtení ze sbírek básní Vyznání Vysočině
a Vyznání víry Mgr. František Bukvaj.
Výstava je přístupná pátek, sobota, neděle,
svátky 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.
do 31. 12.
Hračky nestárnou Zámecká galerie
Výstava hraček 20. až 80. let minulého století
Výstava je přístupná každý den mimo
pondělí od 10 do 15 hod. s polední přestávkou od 12 do 13 hod.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
4. 11.
Promítání ﬁlmu
9. – 11. 11. Ekotýden
24. 11.
Vyrob si adventní věnec
30. 11.
Fotbalový turnaj

Klub důchodců

v budově polikliniky
28. 11. Mikulášská výstava

Krteček

Klub maminek Telč

každé úterý a středu od 9 do 12 hodin na
Domě dětí a mládeže
Je volně otevřený pro maminky (tatínky,
babičky) s malými dětmi
V úterý Klub DĚTI V AKCI v 16 hodin
na DDM, program pro děti a mládež
Šeniglová Renata

Chovatelé

13. – 14. 11.
areál SČCH
Prodejní výstava králíků
Výstava je otevřena v sobotu od 8 do 16
hod., v neděli od 8 do 13 hod.
14. 11. 7 – 11 hod.
Výměnné trhy drobného zvířectva
– výkup kožek

Nové knihy
městské knihovny

Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ,
který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít
svou literaturu.
Karel Čapek

Beletrie

Viewegh: Biomanželka; Tichá: Čas fíků;
Hilliges: Dcera Afriky; Nohavica: Chtěl
jsem jí zazpívat; Mawer: Jidášovo evangelium; Ephron: Nikdy nelži; Váňová:
Kukaččí mládě; Trevor: Láska a léto; Šulc:
Mosty do Tel Avivu; Škvorecký: Návrat
poručíka Borůvky; Kraus: Prosím tě, neblázni!; Nosková: Přece by nám nelhali;
Kubátová: Převozníci; Bradford: Rodinný nepřítel; Steinhauer: Turista; French:
V lesích; Vondruška: Zloději ostatků

Naučná

Petřík: 72 jmen české historie; Ambrose: Bratrstvo neohrožených; Kadečková:
Dějiny Islandu; Kopřiva: Respektovat a
být respektován; Klaus: Zápisky z cest;
Veber: Dějiny sjednocené Evropy

Dětská

Gordon: Návrat z Podzemí; Steklač: Liga
starších džentlmenů; Šrut: Lichožrouti se
vracejí; Awdry: O mašince Tomášovi 15;
Svěrák: Pan Buřtík a pan Špejlička; Podolský: Strašidelný herbář; Gehm: Upíří ségry
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Jakub Svítil, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům

Ladislav Platz, Slavonice
a Jana Doležalová, Slavonice
Ivan Lamper, Bohuslavice
a Monika Eva Vincencová, Praha
Milan Hamerník, Želetava
a Eva Mičová, Zvěrkovice
Tomáš Karásek, Praha
a Ivana Oklešťková, Praha
Rudolf Pilecký, Česká Kamenice
a Vendula Doležalová, Č. Kamenice
Petr Navrátil, Velké Meziříčí
a Kateřina Zámečníková, Bohumín
Jiří Plucar, Tehovec
a Iveta Matějková, Tehovec
Tomáš Jůza, Praha
a Barbora Kadlecová, Praha
Jiří Richter, Měnín
a Iva Hustáková, Telč
Vít Lojka, Telč
a Hana Wilhelmová, Děčín
Petr Zdeněk, Telč
a Olga Pešová, Telč
Martin Wastl, Jihlava
a Lucie Hovorková, Stará Říše
Václav Ondřasina, Jindřichův Hradec
a Petra Matoušková, Jindř. Hradec
Martin Burian, Mrákotín
a Žaneta Šprinclová, Krahulčí
Pavel Dufek, Geršov
a Marcela Růžičková, Římov
Daniel Fürst, Jihlava
a Lucie Hořáková, Poděbrady
Martin Pelej, Telč
a Dita Šindelářová, Žatec
Martin Kročil, Krahulčí
a Jana Hauzarová, Krahulčí

Opustili nás

František Pokorný, Staré Město 88 let
Anna Kociánová, Staré Město 84 let
Marie Michálková, Podolí
78 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u
narozených dětí na základě písemného
souhlasu obou rodičů, u sňatku na základě písemného souhlasu obou novomanželů a u zemřelých podle úmrtního
oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Místní sdružení ODS v Telči

děkuje všem voličům
a příznivcům za podporu ve volbách
do Zastupitelstva města Telče a těší se na další spolupráci.
Vladislav Veselý, předseda MS ODS Telč
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Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou

Mikuláš v Telči

Opět vás zveme do Zámecké galerie na výstavu hraček. Ta se stala magnetem končící
zámecké sezóny a přivedla do Telče řadu návštěvníků. Prostě hračky táhnou. V Telčských listech vás i v posledních dvou měsících roku seznámíme se zajímavými exponáty výstavy. Že jste na ní ještě nebyli? Nevadí. Pro domácí je v podzimních měsících
ideální příležitost si výstavu v klidu prohlédnout.
V listopadu je výstava otevřena
každý den mimo pondělí od 10 do 15 hodin
s polední přestávkou od 12 do 13 hodin.

Přineste si zvoneček, rozsvítíme
stromeček! Ať jsi anděl nebo čert,
Mikuláš či Lucifer, přijď zazpívat
písničku svítícímu stromečku!

v pátek 3. prosince
od 12.30 hod. na náměstí

Střelnice, hračka pro kluky

Pokud se pistolkou s gumovými náboji zasáhlo okénko uprostřed papírové střelnice, větrný mlýn se roztočil. V popředí jsou ve třech řadách umístěny překlápěcí terče s ﬁgurálními
motivy. Střelnici můžete vidět v druhé místnosti Zámecké galerie. Foto: Tomáš Hájek

Studené slunce

Sluneční elektrárny. V současné době téma skloňované v české společnosti ve
všech pádech. Jedna z mnoha, které vyrostly v posledních několika letech v Česku,
stojí také na okraji Telče. Při pohledu na elektrárnu a osiřelý areál nábytkářské
továrny snad ani jiný název než Studené slunce, který jsme si vypůjčili z názvu
slavné povídky Jiřího Muchy, pro zmíněný snímek nelze použít.
Foto: Ilona Jeníčková
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 12.30 – 17.00 Vánoční trh
 ozdobené vánoční stromky dětí
z telčských škol
 betlém v mázhausu na Malém
loubí v domě čp. 17
 12.30 – 14.30 Čertování v Domu
dětí a mládeže
 14.00 – 14.30 Vánoční žestě ZUŠ
Dačice pod vedením St. Kamínka
 14.30 – 15.30 Zpívání dětí u stromečku
 15.30 Zvonkový průvod do čertovského pekla – nechte se překvapit kam ?!?!
 16.30 Příchod Mikuláše s družinou,
rozsvícení vánočního stromu a
osvětlení města

Andílci a čertíci,

čekáme vás v 16 hod. u vánočního
stromu, nejhezčí andílci a čertíci
budou odměněni

