12

prosinec
2010
ROÈNÍK XXI

cena: 6 Kè

Se starostou Romanem Fabešem
bezprostředně po volbách

Do třetice…

Starosta Roman Fabeš dostal v říjnových
volbách ze všech kandidátů do městského
zastupitelstva od voličů daleko nejvíce
hlasů - 1202. Na úvod našeho povolebního rozhovoru jsme toto číslo nemohli jen
tak přejít. Než přišel na radnici, zkoušel
z matematiky na Základní škole v Masarykově ulici nemalou část současných
voličů. Proto jsme si zkusili role obrátit.

Ve skrytu duše jsem doufal, že lidé ocení,
co jsme za čtyři roky uplynulého volebního období udělali. Ale když si člověk
vzpomněl, jak překvapivě dopadly třeba
volby do krajů před dvěma roky, tak jsem
se držel hodně při zemi. Takže s podobným úspěchem jsem určitě nepočítal.
Rozhovor po úspěšných volbách poskytujete pro TL již po třetí. Který byl
z Vašeho pohledu nejtěžší?
První volba starostou byla velkým překvapením jak pro mě, tak určitě i pro
tehdy zcela zaplněný sál umělecké školy.

Léta úspěšně hájil branku fotbalistů telčského SK. Od 8. listopadu bude třetí volební
období za sebou hájit zájmy celého města. Staronový starosta Roman Fabeš.
Pane starosto, dokážete deﬁnovat
množinu čísel 413, 438, 1104, 1202?
Ať sčítám, násobím, mocním či logaritmuji, pořád mi nic nevychází. Buď už
jsem to za osm let starostování zapomněl, nebo je v tom něco jiného. Takže
na rovinu. Nedokáži.
To jsou počty hlasů, které jste od roku
1998, kdy jste se poprvé ucházel ve
volbách do městského zastupitelstva o
přízeň voličů, postupně dostal. Upřímně. Čekal jste takový výsledek?

Nikdo se do starostování nehrnul, a tak
to nakonec zůstalo na mně. Ve druhém
období jsme chtěli s paní místostarostkou pokračovat a výsledky voleb našim
volebním uskupením přinesly většinu
v zastupitelstvu. Radu jsme doplnili i
ostatními a mohli pokračovat v rozdělané
práci. V letošních volbách jsme sice zvítězili a obhájili šest mandátů, ale ostatní
výsledky byly daleko vyrovnanější.
Pokračování na str. 5

Prognóza TL

Bude to tak?

Telč (EPA, 31. 12. 2100) Podle tiskové
zprávy referátu pro kulturní záležitosti a
styk se zemskou a vesmírnou veřejností
Magistrátu města Telče zvítězila ve WAP
hlasování zdejší městské knihovny o
nejoblíbenější dětskou knihu končícího
století kniha pohádkových příběhů Martiny a Milana Lancingerových Andělíčci
z Telče. Toto hodnocení si publikace
udržovala průběžně celých 90 roků od
svého vydání. Jedná se o ojedinělý rekord titulu, který děti poprvé mohly číst
o Vánocích v roce 2010.
K úspěchu prognózy TL můžete přispět
i vy již letos. Více na stranách 8, 9 a 15.

Přílohy

• Advent, Vánoce,
Nový rok v Telči
• Kalendárium 2010

Ustavující zasedání ZM:
Pohoda
sovalo pouze o Romanu Fabešovi, když

Za necelou hodinu stihli zastupitelé města na prvním zasedání po komunálních
volbách 8. listopadu zvolit starostu, místostarostu a pět radních. Navíc ještě pak
dva ze zákona povinné výbory, ﬁnanční
a kontrolní, a naplánovali si i další jednání. V novodobé historii městské samosprávy po roce 1990 se jedná o sotva
překonatelný rekord.

jiný návrh nebyl podán. V tajné volbě
pak staronový starosta získal 20 hlasů,
zbývající hlas byl neplatný.
Podobně hladce proběhla volba místostarosty. Pro jedinou kandidátku, Hanu
Müllerovou, hlasovalo 19 zastupitelů.
Ani při volbě členů rady nenastal žádný problém. Navržení, Karel Navrátil,

Z jednání rady města
99. schůze - 13. října

- RM schválila udělení výjimky z počtu
žáků ve třídě základní školy praktické na
maximální počet 15.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 6908/47 - díl
č. 11 o výměře 360 m2 v zahrádkářské
osadě ve Štěpnici od 1. 11. 2010.
- RM vzala na vědomí přehled daňových
příjmů (sdílené daně) za leden až září
2010.
- RM vzala na vědomí přehled pohledávek k 30. 9. 2010.

100. schůze - 27. října

- RM schválila Základní umělecké škole
Telč využití prostředků investičního fondu k opravám průchozích tříd v budově
školy.
- RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZUŠ Telč v termínech 25.
- 26. 10. a 1. - 2. 11.
- RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou
službou na Starém Městě.

Finanční výbor:

Starosta Roman Fabeš před ustavujícím zasedáním zastupitelstva.
Kdo nám ještě chybí?
Foto: Ilona Jeníčková
Jednání zahájil tajemník městského úřadu Pavel Soukop, který s úderem 16.
hodiny uvítal přítomné a představil nejstaršího člena zastupitelstva města, Miroslava Koubu. Ten až do zvolení starosty vedl úvodní část jednání.
Oba jmenovaní pak postupně ověřili mandáty nových zastupitelů tak, že
všichni postupně předložili osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva a platný
průkaz totožnosti.
Poté následovalo složení slibu člena zastupitelstva a první rozhodnutí nových
zastupitelů. Schválili návrh Karla Navrátila, aby stejně jako v předchozích
volebních obdobích byli starosta a místostarosta dlouhodobě uvolněni a také to,
že v příštích čtyřech letech bude městská
rada sedmičlenná.
Pak již následovala volba starosty města.
Podle návrhu Františka Čermáka se hla-

František Čermák, Pavel Komín, Stanislav Máca a Bohumil Norek byli zvoleni
nadpoloviční většinou hlasů všech členů
zastupitelstva města.
Zastupitelé ještě stihli, na návrh starosty Fabeše, zřídit dva důležité výbory,
ﬁnanční a kontrolní. Předsedou prvního
se stal Miroslav Brzek, předsedou kontrolního Miroslav Kouba. Složení obou
výborů uveřejňujeme na jiném místě.
V závěru jednání starosta Roman Fabeš i
místostarostka Hana Müllerová poděkovali za vyslovenou důvěru.
Další program zastupitelů v nejbližší
době je již ryze pracovní. 15. prosince
se sejdou na pracovní poradě a v pondělí 20. prosince se uskuteční druhé zasedání zastupitelstva. Podle plánu starosty Romana Fabeše by na něm měli
schválit rozpočet města na příští rok.
(red.)

2. zasedání zastupitelstva města
20. 12. v 17 hodin v ZŠ Masarykova
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Ing. Miroslav Brzek, předseda, Mgr.
Luděk Rux, Ing. Tomáš Jirásek, Ing.
Miroslav Peichl, Ing. Lukáš Polák,
Bedřich Burian, Ing. Šárka Kresová,
členové.
Tajemník výboru: Ing. Lenka Komůrková

Kontrolní výbor:

Miroslav Kouba, předseda, JUDr.
Petr Podsedník, Jindřich Kaupa, Ing.
Bohumil Tripal, Josef Muranský, Ing.
Jiří Pykal, Milan Svoboda, členové.
Tajemník výboru: Mgr. Pavel Soukop

Významný post pro
Vystrčila

Hned na úvod svého působení v Senátu
získal Miloš Vystrčil významné postavení, když byl zvolen jedním ze tří místopředsedů senátorského klubu ODS. Ten
je s 25 členy v současné době druhým
nepočetnějším v horní komoře Parlamentu. V jeho čele stojí bývalý brněnský
primátor Richard Svoboda.
I podle ohlasů v jiných médiích se jedná
o mimořádný úspěch nového senátora,
protože podobné funkce většinou obsazují senátorští „matadoři“.
Podle zdroje z vedení ODS tak senátoři
ocenili to, že Vystrčil dosáhl v uplynulých volbách daleko nejlepšího výsledku
z kandidujících senátorů strany.
(z)

Radosti a starosti telčského starosty…
Ve Štěpnici se potkají čtyři
projekty

V minulém čísle Telčských listů jsem se
vám pokusil vysvětlit důvody, proč se ještě letos muselo začít se stavbou vodovodu a kanalizace ve Štěpnici. V době, kdy
píšu tyto řádky, jsou doladěny všechny
technické záležitosti, vyřízeny papírové
formality a začíná se kopat. Ale tak jak
to v životě chodí, nikdo nedokáže přesně
říci, zda vše půjde podle předpokladů. A
při tak náročné akci, jakou rekonstrukce
Štěpnice bezesporu je, se jistě problémy
vyskytnou. Doufám, že v době, kdy tyto
řádky čtete, se problémy daří i řešit.

základě výběrového řízení ﬁrma Outulný
Group z Náměště nad Oslavou. Investorem akce je Svaz vodovodů a kanalizací
Jihlavsko (SVAK), jehož je Telč členem.
Část vodovodu, který se nepodařilo
zařadit do projektu Dyje II, řešíme z
vlastních zdrojů města za přispění dotace z Ministerstva zemědělství a kraje
Vysočina. Celkem za zhruba 7,6 milionů korun. I zde bylo nutné začít letos, a
tak se pokládá hlavní vodovodní řad v
ulici Na Posvátné. Na jaře se zde bude
pokračovat přípojkami a postupovat dále
do Štěpnice. Samozřejmě v koordinaci
s předchozí akcí. V soutěži na výstavbu
vodovodu zvítězila ﬁrma VHS Bohemia

A skoro bych zapomněl. Samozřejmě se
z ulic nevytratí zeleň a navíc dojde i ke
kompletní revitalizaci parku na Oldřichově náměstí. Ta bude stát zhruba 800
tisíc korun, ale i zde nám pomohou evropské peníze na životní prostředí.
Bohužel na tomto místě nemohu doplnit
poslední chybějící článek celé stavby
– opravu povrchu silnice. Přes řadu dalších urgencí se nepodařilo z Ministerstva
dopravy, respektive Ředitelství silnic a
dálnic, získat garanci již několikrát slíbené opravy silnice. A to i přesto, že díky
našim projektům by ušetřili spoustu peněz. Je s podivem, že havarijní stav mostu, propadající se kanály a katastrofální
stav vozovky poškozující okolní domy
nechávají odpovědné úřady v klidu. Výstražné značky neštěstí nezabrání!

Shrnuto:

(bez opravy silnice):
Čtyři dílčí projekty
Celkové náklady: cca 40 milionů Kč
Dodavatelé: Outulný Group, VHS
Bohemia, SATES, ﬁrma Melounová,
zahradnické práce
Realizace: 11/2010 – 12/2011

Hradecká je připravena na
zimu

„Dusno“ na křižovatce u hotelu Pangea.

Foto: Ilona Jeníčková

Z technického hlediska je probíhající
stavba bezesporu jedna z nejsložitějších
za poslední roky. Potká se zde několik
vzájemně navazujících dílčích akcí ﬁnancovaných z různých zdrojů, ale hlavně probíhá v silnici I. třídy. Nynější práce
musí probíhat pouze za částečné uzavírky, v příštím roce nás pak s největší
pravděpodobností čeká uzavírka úplná.
A zajistit v podmínkách Telče objízdné
trasy bude velký problém.
Nyní probíhá ve Štěpnici mezi Jihlavskou
a Nerudovou ulicí a v části Nerudovy
ulice pokládka hlavního řadu kanalizace
a vodovodu a přípojek pro většinu domů.
V příštím roce se bude takto pokračovat
dále směrem k Oldřichovu náměstí a
do ulice Na Posvátné. Tato část akce je
zařazena do projektu Dyje II, vyžádá si
23 milionů korun a je spoluﬁnancována
evropskými penězi z Operačního programu životní prostředí. Dodavatelem je na

ze Žďáru nad Sázavou.
Souběžně se začíná pracovat i na chodnících. Pokud to počasí dovolí, měl by
být ještě letos hotový nový chodník od
Nerudovy ulice k ulici Jihlavské a přechod pro chodce směrem na Baštu. A v
příštím roce by se pokračovalo dále hned
za výstavbou vodovodu a kanalizace.
Kromě nových chodníků budou vybudovány i přechody pro chodce s kvalitním
zabezpečením a ulice dostanou i nové
veřejné osvětlení. A tam, kde to přísné
normy pro silnice I. třídy dovolují, budou i místa pro odstavení vozidel. V současné době máme zajištěno ﬁnancování
první etapy chodníků od ulice Jihlavská
po Oldřichovo náměstí v hodnotě 4,6
milionů korun. V rámci programu zvyšování bezpečnosti přispěl na tuto akci dotací Státní fond dopravní infrastruktury.
Nejlepší nabídku realizace podala místní
ﬁrma SATES.
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V souladu s termíny pokračuje realizace
dostavby školského areálu v ulici Hradecká. Současné dobré počasí umožnilo pokračovat v pracích na dokončení
střech, montáži oken a na fasádách.
Všechny budovy stavby jsou tak v podstatě připraveny na zimní měsíce, kdy
budou pokračovat práce v jejich interiérech. A i ty jsou už nyní v plném proudu. Řeší se všechny instalace, pracuje
se na vnitřních omítkách a montážích
sádrokartonových příček. Běží i výběrové řízení na vybavení nových učeben
a sportovní haly nábytkem, didaktickou
technikou a sportovním vybavením.
Díky spolupráci s krajem Vysočina se
podařilo získat 2 miliony na dobudování části chodníků a části parkoviště mezi
oběma školskými budovami. Práce zde
realizuje Krajská správa a údržba silnic
a vypadá to, že by mohli být hotovi ještě letos. Výrazně by to ulehčilo provozu
obou škol. Jen pro připomenutí - projekt
v celkové výši 123 milionů korun získal
dotaci 83 milionů z Regionálního operačního programu. Dodavatelem stavby
je na základě výběrového řízení „Sdružení pro ZŠ Hradecká Telč“ s vedoucí
ﬁrmou Podzimek a synové z Třeště a
stavba bude dokončena v červnu příštího
roku.
Roman Fabeš

Naši starostové

Komunální volby.

Přinášíme úplný seznam starostů a místostarostů po říjnových komunálních volbách
v obcích Mikroregionu Telčsko. Tučně jsou uvedeny obce, které patří do správního
obvodu tzv. malého okresu Telč. Najdeme mezi nimi 15 odvážných žen, které převzaly
jednu z těchto zodpovědných funkcí.
Všem ke zvolení blahopřejeme s přáním, aby se jim podařily splnit ty záměry, které
považují ve svých obcích za nejdůležitější, a aby nacházeli pochopení u svých spoluobčanů.

Obec

Starosta

Místostarosta

Bohuslavice
Borovná
Černíč
Červený Hrádek
Dolní Vilímeč
Doupě
Dyjice
Hodice
Horní Myslová
Hostěnice
Jindřichovice
Klatovec
Knínice
Kostelní Myslová
Krahulčí
Krasonice
Lhotka
Markvartice
Mrákotín
Mysletice
Mysliboř
Nevcehle
Nová Říše
Olšany
Olší
Ořechov
Panenská Rozsíčka
Panské Dubenky
Pavlov
Radkov
Rozseč
Růžená
Řásná
Řídelov
Sedlatice
Sedlejov
Stará Říše
Strachoňovice
Svojkovice
Telč
Třeštice
Urbanov
Vanov
Vanůvek
Vápovice
Volevčice
Vystrčenovice
Zadní Vydří
Zdeňkov
Zvolenovice
Žatec

Jiří Kovář
Jaroslav Šalanda
Marie Prknová
Zdeněk Nosek
Antonín Doležal
Otto Christián
Mgr. Milan Opravil
Ing. Josef Bakaj
Ing. Miroslav Nosek
Antonín Misař
Miroslav Brunner
Jaroslav Hembera
Stanislav Veselý
Luboš Nosek
Pavel Líbal
Pavel Veselý
Jan Janoušek
Josef Nedvěd
Miroslav Požár
Karel Dolský
Ladislav Prokop
Luboš Pelej
Mgr. Václav Křičenský
Zdeňka Musilová
Jan Dvořák
Ing. Pavel Volavka
Bohumil Novák
Teodor Vyhlídal
František Popelář
Miroslav Mareček
zatím nezvolen
František Trojan
Miroslav Tomíšek
Radek Maryška
Luboš Šťastný
Ing. Miloš Uhlíř
Zdeněk Svoboda
František Bartík
Michal Bartoň
Mgr. Roman Fabeš
Martin Kodys
Jiří Kotrba
Ludmila Ťápalová
Josef Hrdý
Ing. Jindřich Budař
Miroslav Vávrů
Ing. Vladimír Drexler
František Horálek
Jiří Kacetl
Zdeněk Kopecký
Petr Máca

Věra Motyčková
Milan Dvořák
Jana Cechová
Radek Pokorný
Miroslav Ambrož
Zdeněk Svoboda
Jiří Brychta
Rostislav Vokřínek
Ing. Rostislav Čermák
Dana Tománková
Zdeněk Janko
Ing. Eliška Vacková
Libor Klimeš
Jan Lojka
František Dvořák
Pavel Pivonka
Václav Novák
Josef Ganzvohl
Ivo Šimek
Antonín Špička
Vlastimil Brychta
Jitka Soukupová
Ing. Jaroslav Pachr
Miloš Kremláček
Pavel Krejčí
František Krejčí, Jana Divišová
Ivana Musilová
Ing. Jaroslav Matějka
Ing. František Hos
Bohumír Šindler
Filip Martinů
Jana Marešová
Josef Křepela
Radek Volf
Petr Mátl
Ing. Milan Beneš
Zdeněk Kret
Miroslav Líčka
Jana Minářová
Hana Müllerová
Radim Poledna, Ing. Josef Kučera
Pavel Špaček, Bohdan Staller
Daniela Salusová
Martin Bukvaj
Miroslav Tesař
Vítězslav Chalupa
Ing. Petra Šalandová
František Havlík
František Skoumal
Vladimír Skála
Jiří Novotný
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Telč bodovala
iListopadové
u sousedů
volby do obecních a měst-

ských zastupitelstev přinesly velký
úspěch v Dačicích a v Třešti dvěma
kandidátům úzce spojeným s Telčí.
V Dačicích byl 15. listopadu zvolen
místostarostou Jan Bartošek ml. (KDU
– ČSL). Popisovat jeho telčský původ
je pro většinu čtenářů zbytečné, a tak
jen připomeneme, že jeho otec byl od
roku 1990 až do současnosti telčským
zastupitelem a řadu let také radním.
U severních sousedů v Třešti se pak stala místostarostkou Eva Požárová (Nezávislí 2010), absolventka telčského
gymnázia, která řadu let pracovala jako
projektová manažerka Mikroregionu
Telčsko. Absolventem Gymnázia Otokara Březiny je i nový třešťský starosta,
Vladislav Hynk (KDU – ČSL).

Ještě k volbám

Ach, ty preferenční
hlasy!

Po zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstva města jsme zaznamenali několik
dotazů především k takzvaným preferenčním hlasům pro kandidáty a jejich
posunu vzhůru na kandidátce.
Zmíněnou problematiku řeší zákon o
volbách do zastupitelstev obcí (491/
2001 Sb. v platném znění) a odpověď
na ni není zrovna jednoduchá. Po zjištění výsledku voleb, spočítání hlasů, se
totiž počet platných hlasů, které získala
volební strana, vydělí počtem kandidátů
a výsledný podíl se zvýší o 10 procent.
Toto číslo je tzv. „hranice pro postup
kandidáta“. Všichni kandidáti, kteří dosáhli vyššího počtu hlasů, než je toto číslo, jsou řazeni při přidělování mandátů a
při stanovování pořadí náhradníků podle
počtu hlasů, které získali.
Kandidáti, kteří dostali menší počet hlasů, než je vypočtená „hranice pro postup
kandidáta“, jsou pak řazeni pro přidělování mandátů i pro stanovení pořadí náhradníků podle toho, jak byli umístěni na
kandidátní listině.
Takže napříště k volbám nejen s politickým rozhledem, ale i s malým opakováním matematiky.
(z)

Uzávěrka
příštího čísla
18. ledna 2011

Dokončení ze str. 1

Do třetice…

Proto bylo třeba o složení rady a obsazení výborů s dalšími uskupeními začít jednat. Ale musím říct, že to byla korektní
jednání a zájem o pokračování úspěšného širokého modelu řízení města zvítězil
nad osobními ambicemi. Takže stručně
- s rozhovory problém nebyl ani jednou,
letošní volby mi ale po psychické stránce
daly zabrat nejvíc.
V pondělí 8. listopadu jste byl zastupiteli zvolen starostou města. Vaše první
myšlenka po volbě?
Jak už jsem naznačil, díky povolebním
vyjednáváním se všemi subjekty jsme
šli do ustavujícího zasedání připraveni.
Možná byl někdo na zasedání zaskočen,
že vše proběhlo tak hladce. Ale tak jako
při rozhodování o jiných zásadních věcech v zastupitelstvu i tentokrát jsme
předem hledali pro všechny přijatelné
řešení. A to bylo potvrzeno volbou starosty, místostarostky, radních i kontrolního a ﬁnančního výboru. Vážím si toho,
že v Telči platí dohody stvrzené podáním ruky a obejdeme se bez sepisování
koaličních smluv. Přesto, a nebo možná
právě proto, se mi při proslovu po volbě
třásl hlas…
Po celý rok jste čtenáře TL pravidelně
informoval o svých starostech i radostech. Navíc jste se ve sloupku „1424
dnů“ ohlížel za uplynulým volebním
obdobím, takže čtenáři Vaše názory
dostatečně znají. Zkusme proto náš
rozhovor vést trochu netradičně.
Co Vám ve funkci starosty od roku
2002 udělalo největší radost?
Těch radostí byla řada a krásné byly jak
ty menší, tak i ty větší. Vítání prvních
občánků, udělování Cen města, úspěch
Dolnorakouské výstavy, otevření nového autobusového nádraží… To vše nějak
splývá dohromady. Když máte pohromadě dobrý tým a je za ním vidět kus práce,
je to asi ta největší radost. Nadpis článku z minulého čísla je toho vyjádřením:
„Prahu, Brno i Ostravu předstihla malá
Telč.“
Mohu se zeptat obráceně? A co byl
nejhorší zážitek?
Určitě nezapomenu na den, kdy mi přišel
tehdejší ředitel Motorpalu oznámit, že v
Telči končí výrobu. Myslím, že to pro
naše město byla v poslední době největší
rána. A když se loni zastavila výroba i v
Tercu Nábytek, bylo mi opravdu hodně
smutno. Co je platné, že se daří projekty, když v Telči chybí to hlavní – práce.
Snad už podobné „jobovky“ máme za
sebou a vše půjde k lepšímu.

Máte jednu možnost podívat se do
křišťálové koule. Takže: co Vám udělá velkou radost v příštích čtyřech letech?
„Skončila ekonomická krize a život je
opět trochu snazší. Staví se v Panském
dvoře, Telč je plná univerzitních studentů, v nyní prázdných průmyslových
halách se opět pracuje a těsně před přestřižením pásky je nová ledová plocha.“
Ale na rovinu musím říct, že ten pohled
do křišťálové koule je zatím hodně zamlžený.
Vážně. O co budete v nadcházejícím
období nejvíce usilovat, co je podle
Vás prioritou města?
V první řadě dokončit dvě rozpracované velké akce – dostavbu Základní školy Hradecká a kompletní rekonstrukci
ulic ve Štěpnici. Jak už bylo vidět v té
křišťálové kouli – konečně něco začít v
Panském dvoře a pokusit se získat peníze
na nový zimní stadion. Čeká nás zateplování budovy polikliniky, rádi bychom
opravili i další ulice, doplnili síť stezek
i pro bruslaře, nabídli slušné bydlení seniorům v Domově důchodců a taky něco
nového, atraktivního návštěvníkům města. A před námi je také práce na dokončení nového územního plánu, který je nezbytný pro další rozvoj města. Uvidíme,
co se podaří a na co budou peníze.
TL s tímto rozhovorem vyjdou v předvánočním období. Nebudu vyzvídat,
jaké dárky chystáte nadělit rodině, ale
zeptám se, jaký dárek byste rád nadělil městu, kdybyste nebyl omezen „obsahem“ městské pokladny?
To už jsem v podstatě řekl u předchozí
otázky. Ale všichni víme, že málokdy
dostaneme všechny dárky, které si přejeme. Jedním darem už je to, že můžeme
žít v tak krásném městě, jako je Telč. A
pokud budeme všichni zdraví, budeme k
sobě ohleduplní, tolerantní, vzájemně si
pomůžeme a potáhneme za jeden provaz,
v příštích letech určitě některý z dárků,
které jsou zatím vidět jen v té křišťálové
kouli, pod stromečkem najdeme. Přeji
vám všem krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Se starostou Romanem Fabešem hovořil
O. Zadražil

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

21. a 22. ledna 2011
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Hana Müllerová po volbách:

Nadále chceme být
kulturní město

Stejně jako
starosta Roman Fabeš
i místostarostka Hana
M ü l l e ro v á
zahajuje po
letošních
volbách třetí
volební
období
v
městské samosprávě. Na otázku, co by v něm chtěla
dokázat, odpověděla:
Pomoci všemu, co je možné, reálné a
má pro město a jeho obyvatele význam
a smysl. Nemám na mysli jen velké investiční akce, o kterých pravidelně v
Telčských listech informuje pan starosta.
Pro mne jsou neméně důležité zdánlivé
drobnosti každodenního života ve městě.
Míním pokračovat v přátelské spolupráci
se spolky a zájmovými sdruženími, která
přináší nové podněty i zpětné reakce na
naše rozhodnutí. Nadále se budu věnovat
těm nejpotřebnějším podporou fungování a postupným rozšiřováním již zavedených sociálních služeb. Těší mne, že
přes mnohé nepříznivé vnější vlivy město nestagnuje a téměř ve všech oblastech
své činnosti postupuje dopředu. Chci se
odpovědně podílet na pokračování tohoto trendu.
Požádali jsme ji také o malé nahlédnutí
do kulturní scény města v příštím roce:
Kulturní kalendář pro celý rok je již připravený tak, aby opět oslovil co nejvíce
domácích i turistů. Jeho osu tvoří tradiční festivaly a slavnosti doplněné výstavami, koncerty a menšími akcemi. Tedy
zdánlivě se příliš nemění – a přece…
Mimořádně významnou kulturní událostí bude festival Arts&ﬁlm, který se příští
rok spojí s festivalem Česká republika
– to letí. Čeká nás bohatý třídenní program - velkoplošné projekce, setkání se
známými českými herci (Aňa Gaislerová, Vojta Kotek…), koncerty populárních zpěváků (Richard Müller, Ewa Farna...), netradiční sporty, předávání cen za
úspěšné projekty v cestovním ruchu.
Poté, co se veřejnost s kulturním kalendářem seznámí, věřím, že se shodneme v
tom, že si i nadále zasloužíme přívlastek
„kulturní město“.

Představujeme radu města
Od pondělí 8. listopadu má Telč novou,
resp. staronovou radu města. Vedle starosty Romana Fabeše a místostarostky
Hany Müllerové v ní, jako neuvolnění
radní, zasednou František Čermák, Mgr.
Karel Navrátil (oba SN a SNK ED), Pavel Komín (KDU – ČSL), RNDr. Stanislav Máca (ČSSD) a Bohumil Norek
(Sdružení mladých, Čas změny).
Na počátku nového volebního období
všechny radní krátce představujeme.

František Čermák (*1963)

Od roku 1988
žije v Telči. Absolvoval střední
školu s maturitou. V současné
době pracuje jako
vedoucí provozu
VAS, a.s., Jihlava
v Telči. Je ženatý, má dvě děti. V radě města již působil
v období 1998 – 2002 a 2006 – 2010.

Karel Navrátil (*1962)

Od narození žije
v Telči. Vystudoval Pedagogickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně.
Od roku 1986 učí
na ZŠ Telč, Masarykova, kterou
od roku 2008
vede. Je ženatý, má dva syny. Radním
byl i v minulém volebním období.

Pavel Komín (*1960)

Celý život je
spjat s Telčí. Absolvoval Střední
zemědělskou
školu v Boskovicích. Následně pracoval 20
let v ZD Telč.
Od roku 1996
je samostatným
zemědělcem. Je ženatý, má syna a dvě
dcery. V minulém volebním období byl
zastupitelem.

Stanislav Máca (*1955)

Telčský rodák vystudoval po maturitě
na zdejším gymnáziu Přírodovědeckou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně,
učitelský obor matematika – deskriptivní geometrie. Jeho celoživotním působištěm je Gymnázium Otokara Březiny,
v jehož čele od počátku letošního roku

stojí. Je členem
Výboru pro výchovu, vzdělání
a zaměstnanost
kraje Vysočina.
Stanislav Máca
je ženatý a je otcem tří dětí. Radním města byl již
v letech 2004 až
2006.

Bohumil Norek (*1952)

Celý život prakticky prožil v Telči. Absolvoval telčské
gymnázium
a
stavební průmyslovku. Pracoval
jako
stavební
technik. Od poloviny devadesátých let je ředitelem Státního
zámku Telč. Je ženatý, má jednu dceru.
Členem rady města je nepřetržitě od roku
2002.

Po uzávěrce

Kde bydlely princezny
Telč
ČT2, sobota 4. prosince, 18,00
Hosty 7. dílu pořadu
Jakuba Wehrenberga a Hanky Vítové
budou režisér Zdeněk Troška
a herec Miroslava Šimůnek.
Opakování 8.12/ČT2, 9.12./ČT1

Spolupráce s Dolním Rakouskem
funguje

Jugendcamp v praxi

V rámci partnerství Vysočiny a Dolního
Rakouska fungují mezi oběma regiony také výměnné pobyty středoškoláků
„Jugendcamp“.
Letos v létě do Rakouska vycestovali
vítězové krajské jazykové olympiády.
V říjnu pak strávili tři dny na Vysočině
studenti Vyšší stavební školy z dolnorakouského Kremsu. „Celý jeden den studijního pobytu věnovali mladí Rakušané
Telči,“ uvedla pro TL Alena Mikulíková
z Krajského úřadu Vysočiny.
Program pro ně zde zajistili pracovníci
zdejšího pracoviště Národního památkového ústavu.
Vedle obvyklé prohlídky zámku a výstupu na věž sv. Jakuba mimořádně zaujala
budoucí stavaře ukázka techniky sgraﬁta,
kterou jim představil sám ředitel telčského památkového ústavu Libor Karásek.
Ta zaujala tak, že většina studentů si jej
také sama vyzkoušela. Pobyt v Telči měl
pak pro ně i dobrodružný závěr. Martina
Veselá z NPÚ je provedla podzemními
chodbami pod náměstím Zachariáše z
Hradce!
Kromě Telče navštívili mladí Rakušané
také Třebíč, Brtnici a Jaroměřice nad
Rokytnou.
Podle TZ

Konzultační dny
rady města
středa 8. prosince
středa 5. ledna
15.00 - 17.00 hod.

GOB a SOŠ Telč

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

Den otevřených
dveří
čtvrtek 9. prosince
ve 13,30 pro zájemce z pátých tříd
ve 14,15 pro zájemce z devátých tříd

Náhradní termín

ve čtvrtek 20. ledna 2011 od 14,30
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Nový senátor po volbách pro TL

M. Vystrčil je v Senátu

Bezprostředně po zvolení senátorem se Miloš Vystrčil ocitl v zajetí novinářů. Na snímku odpovídá Janě Pechové z Práva.
Foto: Archiv MV
Svého soupeře ve druhém kole senátstránkách připravit. V rozhodujícím záních voleb Vratislava Výborného jste
pase je potom důležitá schopnost ze sebe
porazil impozantním rozdílem 20 provydat maximum. V tomto kontextu se člocent. Upřímně, počítal jste s takovým
věk zpravidla nezabývá tím, jakým skóre
výsledkem?
může rozhodující zápas dopadnout.
Ze sportu asi všichni víme, že pokud
Výsledek je tedy určitě důležitý, ale pro
chcete podat v soutěži - v zápase dobrý
mě osobně je ještě důležitější hrát naplno
výkon a vyhrát, je ze všeho nejdůležitěja odpracovat vše, co je možné. Získáte
ší poměrně dlouho pravidelně a poctivě
tím vnitřní sílu přežít ve zdraví nejen vítrénovat a kvalitně se na soutěž po všech
tězství, ale i porážku.

I když si sáhnete na dno, stejně totiž můžete prohrát. Důležité je, aby to nebylo
proto, že jste něco odﬂákli nebo vyloženě zanedbali.
Potom je tady ještě jedna velmi důležitá
věc. Hodně také často záleží na „spoluhráčích“ a celém zázemí. Je důležité,
když se znáte a víte, že si můžete věřit
a navzájem se na sebe spolehnout. Takových pomocníků a „spoluhráčů“ jsem měl
naštěstí v těchto volbách spoustu, byli
nezištní a vynikající. Moc mi pomohli
a diváci (voliči) nás ocenili. Moc jim za
celý tým děkuji. Velmi si toho vážím.
V souvislosti s Vaším zvolením do Senátu jsme zaznamenali i jednu speciálně „telčskou“ obavu. Budete ještě,
jako telčský zastupitel, mít čas na oddávání?
Co se týká oddávání, jako telčský zastupitel se mu věnuji již delší dobu spíše
okrajově. Případným zájemcům o moji
osobu jako o osobu oddávajícího se ale
většinou snažím v rámci svých časových
možností vyhovět. Na tomto přístupu nemám v úmyslu nic měnit.
Jako starosta Telče jste byl u zrodu fotbalového turnaje městských samospráv
a úřadů v regionu. Později jste „postavil“ i fotbalový tým kraje Vysočina. O
podobné aktivitě v Senátu zatím nebylo
slyšet. Nemáte v plánu to změnit?
(Smích). Tak o tom jsem zatím opravdu
nepřemýšlel.
(z)

Děkan Josef Chyba:

Rád bych navázal na svého předchůdce

Jak jsme již dříve informovali, stojí od října v čele telčské farnosti a také telčského děkanství P. ThLic. Josef Chyba, který v
těchto funkcích vystřídal P. Aloise Perničku. Na počátku jeho
nového působení mu TL položily několik otázek.
Můžete se, prosím, čtenářům TL sám představit?
Ano, jistě, pocházím z Brna, kde jsem se narodil, a doma nás
bylo pět sourozenců. Po skončení studia na teologické fakultě
a přijetí kněžského svěcení jsem působil v různých farnostech,
tak například v Jedovnicích, v Blansku a dalších. Naposledy
jsem byl ustanoven v Dubňanech a po deseti letech mě pan biskup poslal k vám do Telče.
Co Vás první napadlo, když jste se dozvěděl, že Vás otec biskup posílá do Telče? Mohlo to být, tam je velká zima, moc
kostelů, nebo úplně něco jiného?
Nic zvláštního, snad jen, že mě čeká složité stěhování do 180
km vzdálené Telče a hledání různých úřadů, spořitelen a pošt na
novém působišti. A pozitivně, že každá změna je vždy příležitostí k dalšímu růstu.
V Telči jste velice krátkou dobu na to, abychom se ptali na
Vaše představy o zdejším působení. Zeptám se ale, zda Vás

v prvním měsíci pobytu ve městě něco mimořádně překvapilo?
Nic mimořádného jsem nepozoroval, lidé ke mně byli vstřícní
a ochotní mi pomoci zvláště se stěhováním. Byli ochotni pozdě v noci vykládat věci z dodávky, toho si cením nejvíce, a
chtěl bych jim i touto cestou vyjádřit svoje poděkování.
A co se týče působení, tak bych rád navázal na svého předchůdce pana děkana otce Aloise Perničku, a to jak na duchovní rovině, tak i v péči o památky, kostely. Když mě poprvé
provázel všemi kostely zde v Telči, tak jsem vnímal, s jak
velkým nasazením a péčí se o ně staral. Přímo, jako by jim
vtiskl duši. Každý posvátný prostor nás vede k tomu, abychom se vyladili na duchovní vlnu, pro nás věřící na Boha.
Zde jsem vnímal díky výzdobě i úpravám v interiéru, že je to
jaksi snazší.
Tyto TL vyjdou na začátku prosince, tedy doby adventu a
také před Vánoci. Farníky oslovíte v kostele a ve Farním
věstníku. Vaše pozvánka, slovo, pro čtenáře TL?
Vás, čtenáře TL, bych chtěl pozvat na oslavu Božího narození a
těším se na setkání s vámi.
(z)
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Vanoční čtení

Štědrý večer v růžovém domě
V růžovém domě žijí maminka s tátou, babička,
děda, holčička Beruška a kluk Mikuláš. Do rodiny
patří i kočka Sněženka a pes Flíček. V pohádkovém městě, kde růžový dům stojí, také bydlí andělé. Rafael, Štěpán, Lucius, Petronius a další. Mají
různé povinnosti. Lucius rozsvěcuje lampy, když
se v městečku zešeří, Petronius přivolává sníh,
Štěpán dokonce hlídá v muzeu… Všichni se při
svých pochůzkách po městě potkávají s holčičkou
Beruškou a klukem Mikulášem.
O životě v městečku, kde jsou doma Beruška,
Mikuláš a spousta andělů, už jsme toho prozradili
hodně. Zapomněli jsme ale na to nejdůležitější.
Růžový dům stojí na náměstí v TELČI!
Martina a Milan Lancingerovi napsali pro svou dcerku
Berunku knihu pohádek, kterou jsme předchozím úvodem představili. Maminka Martina jí k nim navíc namalovala půvabné obrázky. Aby ostatním dětem nebylo
líto, že nemají takovou knížku jako Berunka, rozhodli
se ji letos vydat i pro ně. Ze dvou desítek pohádkových
příběhů jsme pro Vánoční čtení do TL vybrali pohádku
poslední, Štědrý večer v růžovém domě. Pokud jste
zvědaví i na další příběhy Berušky, Mikuláše a andělů,
najdete knihu Andělíčci z Telče v nabídce Informačního střediska na radnici. Děti si pak o ni mohou napsat
Ježíškovi. Když jim přečtete kapitolu Jak děti napsaly
dopis Ježíškovi, najdou v knize i návod, jak takový
dopis napsat a jak ho odeslat. A úplně na závěr. V pohádkovém městečku je trochu všechno jinak. Rok tam
začíná prázdninami a končí příchodem Ježíška. Prostě
je to tam pohádkové
/z/
V jídelně to báječně vonělo skořicí a vanilkou. Všechna okna
byla ozdobená girlandami ze zeleného chvojí. Zatímco byly
děti pryč, babička natáhla od kličky ke kličce červené stuhy
a ověsila je perníky. Nad jídelním stolem visel adventní věnec
se svíčkami a na stole stály mísy s cukrovím. Ořechy, jablíčka,
banány a pomeranče byly na veliké ošatce. Stromeček v jídelně
nestál, ten asi Ježíšek teprve přinese.
Děti se hned hrnuly k Alšovu staročeskému betlému, který byl
rozložený na prádelníku. Nemohly se dočkat, až u něj rozsvítí
svíčku.
„Pomalu, pomalu,“ volal na ně dědeček, který v křesle u krbu pokuřoval dýmku, „ať tady něco nepodpálíte!“ Zvedl
se a pomáhal dětem vyndat čajovou svíčku ze skleněné
lucerničky a zapálit světýlko v betlémě.
„To je ale krása!“ vydechl Mikuláš.
Beruška poprosila dědečka, aby podpálil také františka na
krbové římse. Pokojem se zvolna linula kouzelná vánoční
vůně.
„Tak a teď budeme pouštět vánoční lodičky!“ zatleskala
rukama Beruška a běžela napustit vodu do velké měděné mísy.
Dědeček s Mikulášem usedli ke krbu a nožíkem půlili ořechy.
Z každého z nich vydlabali jádro a dědeček do nich vlepoval
malinké svíčičky. To aby se skořápky nepotopily. Každý z nich
dostal jednu lodičku a vložil ji do mísy s vodou. Dědečkova
lodička doplula nejdál. Mikulášova se potopila hned u břehu
a Beruščina uprostřed mísy. To proto, že děti moc zuřivě
foukaly.

Babička si donesla nůž a prkénko a pro každého rozkrojila
jablíčko. Naštěstí se objevily samé hvězdičky. Beruška také
zkusila házet střevíčkem přes rameno, ale když její botička jen
o fous minula starožitný skleník, babička jí podobné kousky
rázně zakázala.
„Konec legrace, děti,“ řekla a odešla do kuchyně smažit kapra.
Dědeček spěchal za ní, prý aby dochutil bramborový salát.
Děti osaměly. A co teď? Teď už jim zbývalo jen čekat.
Nejhorší čekání na světě je prý čekání na Ježíška. Beruška
řekla, že z takového čekání může člověk i zešedivět. A pak si
musí barvit vlasy.
Pokračování na následující straně

-8-

Dokončení

Štědrý večer...

„No, to z tebe bude krasavice, až se obarvíš třeba na černo,“
poškleboval se Mikuláš. „Už aby byla večeře!“
V předsíni se otevřely dveře a vešli maminka s tatínkem.
Konečně zavřeli kavárnu a to bylo znamení, že štědrovečerní
večeře může začít. Babička už nesla z kuchyně talíře. Děti také
pomáhaly. Mikuláš rozdával příbory a Beruška schovala pod
každý talíř rybí šupiny. U všech talířů stály malé svícínky ve
tvaru andělíčků, kteří drželi svíčku. Bylo jich přesně šest, stejně
jako stolovníků.
Tatínek všechny svíčky zapálil a pokynul rodině ke stolu.
Babička nalévala rybí polévku a sypala do ní osmaženou
housku. „Dobrou chuť!“ popřála všem. Děti se nad polévkou
trochu ošklíbaly, ale smaženého kapra snědly s chutí. Pak ještě
přišla na stůl Mikulášova nejoblíbenější pochoutka — černý
kuba.
Mikuláš snědl svou porci a zrovna si naložil podruhé, když
zaslechl podezřelé zacinkání z vedlejšího pokoje. Nechal kubu
kubou, vyskočil od stolu a rozrazil dveře dokořán. Beruška mu
byla v patách.
Děti zůstaly stát na prahu s otevřenými ústy. Za oknem se
míhal bíle oblečený Ježíšek a vedle něho na obláčku byla
naskládaná kupa dárků. Pes Flíček seděl na okenním parapetu,
bral od Ježíška balíčky a skládal je pod vánoční strom. Pod
stromečkem už trůnil červený kočárek, ale Beruška si ho ani
nevšimla.
„Flíčku!“ vykřikla radostí, běžela k pejskovi a popadla ho do
náruče.
„Hlavně že ses mi vrátil, to je ten nejkrásnější dárek!“
„No no,“ řekl Ježíšek, „chcete snad říct, že sem tu hromadu
dárků táhnu zbytečně? Mám všechno podle seznamu!“ zamával

Beruščiným dopisem. „A Flíček mi pomáhal nadělovat. Už
jsme obletěli celé město.“
Teprve teď se děti vzpamatovaly. O překot děkovaly Ježíškovi a vrhly
se na dárky. Mikuláš objevil velikého medvěda, dvě auta, pastelky a
knížky. Ani na knížku o Robinsonovi Ježíšek nezapomněl!
Beruška povozila v kočárku velikou pannu a pak ji uložila do
červené postýlky. U postýlky ležely tři pohádkové knížky a míč.
Děti byly v sedmém nebi! Ale ani dospělí nepřišli zkrátka.
Maminka našla pod stromečkem prstýnek v sametové krabičce, tatínek novou košili, babička vyšívanou zástěru a dědeček
fajfku pěnovku. Z nadílky se všichni upřímně radovali a přáli
si veselé svátky.
„Tak a teď si zazpíváme, děti,“ prohlásil tatínek a přichystal
si noty na pultík u stařičkého klavíru. Pokojem se rozezněla
kouzelná vánoční píseň, při které se dětem odedávna tajil dech:
Tichá noc, přesvatá noc,
v spánku svém dýchá zem,listop
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen boží láska, ta bdí,
jen boží láska, ta bdí...
Za oknem už byla opravdu krásná, svatá noc, taková, jaká
může být jen v Telči. Nad věžemi kostela Jména Ježíš proletěla
kometa vlasatice. Zvala děti na půlnoční k jesličkám. Lidé
se kvapně oblékali do kožíšků a čepic a vydali se křupavým
sněhem na mši.
„Podívej, Beruško,“ vykřikl překvapený Mikuláš. Beruška se
zadívala směrem ke kostelu a strnula úžasem.
Před kostelem byli nastoupení všichni neposlušní andělé, v rukou
měli noty a zpívali koledy. Dokonce i cukrářka Terezka vyměnila
čepec za teplý klobouček a stála s ostatními v řadě. Harmonikářka
Kristýna v kulichu jim k tomu hrála a Ježíšek je dirigoval.
To bylo to pravé andělské pokání.

Nové knihy městské knihovny
Chcete zmoudřet? Můj ty světe –
otevřete knihu – čtěte!
Jiří Žáček

Čokoládové dobroty; Polách: Odvrácená
tvář moci; Toušlová: Toulavá kamera 11;
Vigué: Zdraví pro třetí věk

Vondruška: Apage Satanas!; Watt: Dotknout se oblaků; Řeháčková: Dřív než se
rozloučíme; Mailer: Duch děvky; Monyová: Dvacet deka lásky; Berniéres: Generálova šťastná smrt; Urban: Habermannův
mlýn; Kepler: Hypnotizér; Gavalda: Kdyby tak na mě někdo někde čekal; Waters:
Malý vetřelec; Waltari: Město smutku a
radosti; Hooper: Mrazivá pouta; Větvička:
Návraty na místa činů; Andronikova: Nebe
nemá dno; Pratchett: Nevídaní akademikové; Archer: Nositelé příběhů; Matthew:
Pátý bojovník; King: Pod Kupolí; Roberts:
Sen v bílém; Tremayne: Tanec s démony;
Coelho: Valkýry; Janečková: Zrada

Dětská

Beletrie

Naučná

Čechura: České země v letech 14371526; Ferro: Dějiny Francie; Dřevo od A
do Z; Houpt: Galerie zmizelých; Binet:
HHhH; Zvelebil: Na vandru s Reﬂexem
IV; Moderní dům od podlahy po půdu;

Brycz: Bílá paní na hlídání; Dětská kuchařka; Eder: Jiskřivé vánoční ozdoby z
korálků; Kratochvíl: Strašibraši; Bayer:
Papírové květy; Menkhoff: Svět optických iluzí; Wilson: Vzdušné zámky;
Guinness World Records 2011
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Knihovna o Vánocích

pondělí 20. 12. 13 – 16 hod.
úterý 21. 12. 9 – 11, 13 – 17 hod.
zavřeno 22. – 31. prosince
otevřeno v pondělí 3. 1. 13 – 16 hod.

Vánoční výtvarná dílna

Zveme všechny děti, které chtějí potěšit
své blízké vlastnoručně vyrobenou vánoční
dekorací. Sejdeme se ve středu 8. prosince
od 13 hodin v dětském oddělení Městské
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knihovny Telč. Prosíme zájemce, aby se
nahlásili do 6. prosince v knihovně.
Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň, přejeme klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví a
mnoho krásných knih.
Lenka Zamazalová, Ilona Martinů

Novinka na knižním trhu:

Olga Lipecká - Jak
zrají maliny

Soubor tří povídek o dospívání z pera
telčské autorky, jejíž předchozí díla,
Dívky hrají Nebe, peklo, ráj a Bordelmamá aneb čas svlékání šněrovaček,
jsme v TL před časem představili. Kniha budde v nabídce městské knihovny.

Koncert plný „Srdíček“

V sobotu 11. prosince ve 14 hod. se v
Domě s pečovatelskou službou v Telči
uskuteční koncert dvou sborů „Srdíčko“.
Mladší děti zazpívají pod vedením Silvy
Frydrýškové a starší děti pod vedením
Marie Salákové.
M. Saláková

Seriál ke 40. výročí vyhlášení MPR Telč KPH.
Čeká nás zajímavý
2000 - 2010
se měl v průběhu příštího roku vrátit stuV posledním dílu našeho miniseriálu se
koncertní rok

poohlédneme po době nedávno minulé.
Směrem k historickému jádru města se
jednalo převážně o zásahy pod povrch,
tzn. pokládky různých kabelů či sítí. Zásadní věci probíhaly takzvaně na papíře,
a to v případě návrzích změn územního
plánu Telče. Nutno ovšem dodat, že centrum města je v tomto směru urbanisticky stabilizované a případné plánované
změny musejí být velmi citlivé a přiměřené památkovým hodnotám historického jádra.
Na území MPR se pokračovalo v revitalizaci bývalého jezuitského areálu, přičemž tou největší akcí, vrcholící v těchto
dnech, je celková obnova bývalé jezuitské koleje – dnes Univerzitního centra
Masarykovy univerzity. Do objektu by

dentský život, což bude symbolické i ke
zmíněnému jezuitskému řádu, který měl
vzdělávání jako jednu z hlavních náplní.
Zhruba ve stejné době, ovšem na druhém břehu rybníka, probíhá obnova tzv.
Lannerova domu, který rovněž původně
náležel jezuitům a sloužil jako dispenzář.
Najde v něm sídlo Národní památkový
ústav a dojde tak k poslednímu kroku k
ukotvení a zakořenění této státní instituce, která má právě z Telče celokrajskou
působnost. Vysočinské pracoviště se v
roce 2008 oddělilo od brněnského a stalo
se plnohodnotným územním pracovištěm
s plnou šíří výkonu všech agend vyplývajících ze zákona o státní památkové péči.
Martina Veselá
náměstkyně ředitele NPÚ ÚOP v Telči

Moc bychom si přáli zachování přízně stávajících členů a přivítali rádi
členy nové (přihlásit se a zaplatit členský příspěvek je možné v Informačním
středisku na radnici nebo na koncertech
KPH). Především nám však půjde o to,
abychom se v hojném počtu setkávali na
pořádaných akcích.
Pro příští rok máme připravený cyklus
sedmi koncertů, které budeme postupně
v TL představovat. Již teď bych ale chtěl
na některé z nich pozvat jak naše příznivce, tak i další zájemce o vážnou hudbu.
12. ledna se v sále ZUŠ představí 1. Československé komorní duo – Zuzana Berešová (klavír) a Pavel Burdych (housle) a
10. února v sále DPS Trio Gideon. Velkým
zážitkem bude koncert Moravské lidové
poezie v písních (Leoš Janáček) v podání Pavly Fendrichové (zpěv) – Jindřicha
Macka (loutna) 17. března v sále ZUŠ.
V příštím roce nás také čeká tradiční
koncert posluchačů JAMU (duben) a
vystoupení vítězů mezinárodní pěvecké
soutěže Jakuba Pustiny v květnu.
I když je před námi celý nový rok, již
teď víme, že koncertní sezónu zakončíme v listopadu vystoupením kytarového
kvarteta M. Lindtnera.
M. Zadina

Mažoretky
v Lanškrouně

Lannerův dům se stane další dominantou města.

Pokračování přednáškového cyklu,
který pro širokou veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Historie Vánoc

Povídání nad vánočním punčem
s Valburgou Vavřincovou

15. prosince v 18 hodin
Justiční sál zámku v Telči

Přednáší:
Mgr. Valburga Vavřincová
NPÚ Praha

Foto: Ilona Jeníčková

Nápad: Celý rok s muzeem

Muzejní
diář
125. výročí vzniku si v příštím roce při-

pomene telčské muzeum. V době svého
založení (1886) profesory zdejší reálky
Jaroslavem Janouškem a Janem Beringerem bylo první takovou institucí na jihozápadní Moravě. Blížící se významné
výročí připomíná muzeum zcela netradičně. V těchto dnech vydalo praktický
kapesní diář na rok 2011. Graﬁcká část
diáře představuje zajímavé exponáty muzea. Jeho uživatelé tak stráví s telčským
muzeem celý příští rok! Diář je k dostání
jak v kanceláři muzea, tak je také v nabídce Informačního střediska na radnici.
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V sobotu 30. října se tři skupiny telčských mažoretek zúčastnily soutěže „O
pohár lanškrounské koruny 2010“ v Lanškrouně. V silné konkurenci ostatních
skupin z celé ČR se naše děvčata ani tentokrát neztratila a získala se svými skladbami dvě ocenění. Skupina prostředních
mažoretek, telčské Růžičky, obsadila 2.
místo se skladbou Budíky, v konkurenci
13 skupin, se ztrátou pouhých dvou bodů
na první místo, které obsadily domácí mažoretky. Skupina velkých mažoretek, telčské Růže, obsadila 3. místo se skladbou
Que Si, Que No, v konkurenci 11 skupin.
I skupině nejmenších mažoretek se jejich
soutěžní skladba vydařila, ale bohužel na
medailové ocenění tentokrát nedosáhly.
Děkujeme našim mažoretkám za píli
během tréninků a reprezentaci telčského
oddílu mažoretek i samotného města Telče v Lanškrouně.
Aktuální informace o všech pěti skupinách telčských mažoretek – přípravka,
Poupátka, Růžičky, Růže a Růženy můžete získat na www.mazoretkytelc.cz
Renata a Marie Křížkovy
vedoucí mažoretek

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

CASD a p�átelé po�ádají dne

13. ledna 2010 v 19.00 hod
ve spole�enském sále Hotelu Anto�


VE�ER PÍSNÍ A CHVAL







k oslav� našeho Stvo�itele.
Zazní texty písní, které zpívají naši populární zp�váci
K. Gott, M. Tu�ný, D. Landa, aj.








Hrají Vendula, Petr, Bohouš a Martin
a jako host vystoupí p�vecký sbor SMETANA.
Slovem provází ThB. Aleš Zást�ra.






Dobrovolné vstupné bude v�nováno O.S. SDÍLENÍ.



A na záv�r malé p�ekvapení.






Všichni jste srde�n� zváni. T�šíme se na Vás.

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584 /11, Olomouc,
PS 772 00, I: 48396389, Tel. 585 202 597

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584 /11, Olomouc,
PS 772 00, I: 48396389, Tel. 585 202 597

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

Rodinný dm v obci Doup

Rodinný dm v obci Zdekov
Dražba se koná dne 9. 12. 2010 ve 13.45 hod.
v hotelu HESPERIA, Brnnská 55, 779 00 Olomouc

Dražba se koná dne 9. 12. 2010 ve 13.00 hod.
v hotelu HESPERIA, Brnnská 55, 779 00 Olomouc

Oznaení pedmtu dražby

Oznaení pedmtu dražby
budova .p. 38 - objekt bydlení, pozemek zastavná plocha a
nádvoí o výme 549 m2, pozemek zahrada o výme 695 m2,
pozemek ostatní plocha o výme 5210 m2, pozemek trvalý
travní porost o výme 388 m2, v katastrálním území a v obci
Doup, okres Jihlava.

budova .p. 38 - objekt bydlení, pozemek zastavná plcha a
nádvoí o výme 591 m2, pozemek zahrada o výme 1366
m2, pozemek zahrada o výme 159 m2, pozemek ostatní
plocha o výme 89 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci o
výme 10698 m2 a o výme 1977 m2, v katastrálním území a
v obci Zdekov, okres Jihlava.

Cena pedmtu dražby:
Nejnižší podání:
Dražební jistota:
Minimální píhoz:

Cena pedmtu dražby:
Nejnižší podání:
Dražební jistota:
Minimální píhoz:

900.000,- K
450.000,- K
130.000,- K
10.000,- K

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úední
desce Magistrátu msta Olomouce, na úední desce Obecního
úadu Doup, na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net,
v kancelái dražebníka.

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úední
desce Magistrátu msta Olomouce, na úední desce Obecního
úadu
Zdekov,
na
www.centralni-adresa.cz,
na
www.drazby.net, v kancelái dražebníka.

Nezaměstnanost
v říjnu
MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky

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

Město Telč
ČR
8,5
Oblast Telč
Okres Jihlava
Kraj Vysočina

1.250.000,- K
625.000,- K
180.000,- K
10.000,- K

10,3

9,9
8,1
8,7
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Policie ČR Telč informuje

V měsíci říjnu také řešili policisté z Obvodního oddělení Telč:

Ukradl brány

Na přelomu září a října odcizil neznámý pachatel ve Svojkovicích z neoploceného objektu bývalého zemědělského
družstva 10 ks kovových bran sloužících
k vláčení ornice. Majiteli vznikla škoda
ve výši 15 tis. Kč

Zloděj na rozhledně

V době od 28. září do 2. října vnikl neznámý pachatel do pokladny rozhledny
na Oslednicích. Odcizil zde ﬁnanční
hotovost a zboží v celkové výši 420 Kč.
Společnosti T-mobile vznikla další škoda
poškozením objektu za téměř 3 tis. Kč

Vyřádil se na AIXAMU

17. října v nočních hodinách „napadl“
neznámý pachatel vozidlo zn. AIXAM,
které bylo zaparkované před restaurací
Na Blatech v Nové Říši. Mimo jiné ulomil zrcátka a poškodil plastovou kapotu.
Majiteli vznikla škoda za 10 tis. Kč.

Výtečníci chtěli ukrást motor

20. října v noci se dva pachatelé (jeden
z Jindřichohradecka a druhý z Telčska)
pokusili odcizit elektrický motor v hodnotě asi 6 tis. Kč z objektu bývalé tírny
lnu ve Staré Říši.

Bude pracovat jako tesař?

23. nebo 24. října ukradl zatím neznámý
zloděj z tesařské dílny ve Svojkovicích
ruční nářadí a další nástroje. Majiteli

způsobil škodu nejméně za 45 tis. Kč.

Elektromotory u zlodějů letí

Hned třikrát řešili policisté krádeže elektromotorů v zemědělských objektech.
25. října se ztratily čtyři v areálu ZD
Rozseč ve Svojkovicích v hodnotě 35 tis.
Kč, tutéž noc pak další tři v areálu ZD v
Dolní Vilímči, zde vyčíslili škodu na 18
tis. Kč. Vzápětí, 27. nebo 28. Října, se
zloději vydali znovu do Svojkovic, kde
odcizili další dva elektromotory za 18
tis. Kč.

Zapomětlivý otec

27. října bylo zadokumentováno oznámení týkající se nezodpovědného otce z
Novoříšska, který více než čtyři měsíce
neplní vyživovací povinnost na své děti.
Podle zprávy npor. Luboše Pavlíka z
OOP Telč

Co trápí policisty
na podzim?

To aktuálně pro TL vypočítal npor.
Luboš Pavlík, vedoucí Obvodního
oddělení PČR v Telči:
- neosvětlení cyklisté, kteří se v době
krátkých dní stávají pro své okolí velmi nebezpečnými
- podobně jsou na tom pěší na silnících
- majitelé chat a rekreačních objektů,
kteří při zazimování v nich nechají
různé cennosti

Sdělení
radnice
V pátek 31. prosince nebudou pracoviště

MěÚ Telč v provozu s výjimkou Informačního střediska, které bude otevřeno
od 8 do 13 hodin.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
Finanční obor MěÚ Telč upozorňuje občany,
že složenky na zaplacení místního poplatku
za komunální odpad budou distribuovány v
první polovině ledna 2011. Platby výše uvedeného poplatku v hotovosti na pokladnách
MěÚ Telč budou přijímány z důvodu účetní
závěrky roku 2010 nejdříve od 12. 1. 2011.

Ing. Lenka Komůrková, vedoucí ﬁnančního odboru

Nabídka volného bytu

Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O
zásadách pro nájem bytů, které jsou ve
vlastnictví města Telče“, nabízí město
k pronájmu následující byt v Domě s
pečovatelskou službou:
Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 14 (1+0) ve 2. podlaží
Celková plocha: 42,58 m2
Nájemné celkem: 1.159,- Kč

Termín pro přijetí žádostí:
do 31. prosince 2010
Oﬁciální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města (www.telc-etc.cz).
Bližší informace:
odbor rozvoje a územního plánování,
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku
i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru.
Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na
přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz.
Tel mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• Prodám byt 3+1 v Telči. Zateplení fasády, nová okna,
balkón. Info tel. 724 321 281.
• Pronajmu dlouhodobě 4+kk v Telči poblíž náměstí.
Podkrovní byt 115 m2. Cena dohodou.
Tel. 603 419 076.
• Prodám dveře vchodové plastové a plastová okna.
Dále zahradní chatku 4x3 m + přesah střechy 0,8 m.
Vše nové z neuskutečněné stavby, s dokladem. Sleva
z PC. Přivezu. Tel.: 777 106 709.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi.
Učebna v Telči na Myslibořské ulici 317. Ve výcviku
používáme automobily Mazda a Nissan, nově připravujeme Citroën C2. Informace na tel. 607 185 517.

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.
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Vzpomínáme na 20. století
Máme za sebou supervolební rok.
V Telči jsme byli v právě končícím
roce třikrát u voleb! Byly takové i
ve století, na které vzpomínáme? V
období první republiky určitě. Pak
přišel protektorát bez voleb a přesně v polovině století se začaly „dít“
věci. Ve „volbách“ v roce 1948 již
dostali „voliči“ jen jednu kandidátní listinu a pro ty, kteří chtěli ještě
skutečně volit, byla volební urna v
nejzazším rohu volební místnosti,
aby si cestu k ní dobře rozmysleli.

Připomínáme si
120 roků

17. prosince 1890 se v Telči narodila Božena Rodová Šašecí. Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1908
– 1912). Její výtvarné dílo je námětově
velmi bohaté. V období mezi dvěma světovými válkami žila totiž se svým mužem Janem Rodem v bývalé Jugoslávii
a na Podkarpatské Rusi a navíc podnikla
několik studijních cest do Itálie a Francie. Řadu let ilustrovala městskou kroniku. Zemřela v roce 1978.

100 roků

5. prosince 1910 se v Kněžicích narodil Jan Partl. Pracoval v Zemědělské
družině, později v Hospodářském družstvu, kde zastával vedoucí funkce. Za
II. světové války byl vězněn. V prvních
poválečných volbách v roce 1946 se stal
předsedou Místního národního výboru v

Ale to nebylo vše. Místní volební komise dostaly „moc“ odebírat
volební právo nespolehlivým občanům, u kterých nebyla jistota, že
by volili „správně“. Dokonce o tom
vydávaly „rozhodnutí“, proti kterým nebylo odvolání.
A tak není divu, že pak následovalo 40 roků s volebním výsledkem
99,99%.
Za zapůjčení pozoruhodného dokumentu, který obdržel její otec, děkujeme paní Drahomíře Hůrkové.

Telči. Za jeho působení počala mj. výstavba školského areálu v Hradecké ulici
a městského vodovodu. 27. února 1948
byl zbaven členství v národním výboru a
všech dalších funkcí. V roce 1955 byl ve
vykonstruovaném procesu odsouzen na
12 let do vězení za protistátní činnost. V
roce 1990 byl plně rehabilitován. Zemřel
v roce 1975.

20 roků

30. prosince 1990 zemřel v Jihlavě Oldřich Hurych. Telčský rodák (1907) vystudoval zdejší reálku (1925) a Vysokou
školu stavební v Praze. Od roku 1930 byl
asistentem v Ústavu geodézie ČVUT v
Praze. Celý život se pak věnoval projektování mostních konstrukcí. Jeho dílem
je řada mostů v bývalém Československu. Projektoval také jihlavské mosty na
znojemské a brněnské výpadovce. Řadu
let pracoval na stavbě mostů v Sýrii, mj.
i dvou přes Eufrat.
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Ad Luftwaffe
v Rovných polích

Vzpomínání pana Jana Stacha na goniometrickou a meteorologickou stanici Luftwaffe v Rovných polích za II. světové války v minulém čísle TL vyvolalo u čtenářů
velký ohlas. Ti mladší přemýšlí o obnově
objektu jako o další možné návštěvnické
atrakci ve městě, pamětníci přidávají další
střípky vzpomínek. Stanici a její umístění
nám velmi podrobně popsal Ing. Jaroslav
Roubínek, který to k ní měl ze svého bydliště velmi blízko a v prvních květnových
dnech roku 1945 ji jako správný kluk důkladně prozkoumal: „V místech dnešní
rozvodny vysokého napětí byla vlevo polní
cesta, která vedla k hlásce. Ta stála asi
200 m od státní silnice. Hláska byla pěkná
dřevěná stavba o půdorysu asi 5 x 5 m. V
přízemí, částečně zapuštěném v zemi, byla
obytná místnost se čtyřmi palandami a
malá kuchyňka. V patře byla dřevěná kopule se zasklenými okny. Její průměr byl
asi 2 m. Uvnitř kopule byl velký dalekohled, viditelný i ze silnice, který nás kluky
velmi přitahoval…“
Další čtenářka se nám svěřila: „Hned po
válce se uvažovalo, že by objekt hlásky
mohl sloužit jako klubovna skautů. Pamatuji si, že jsme tam měli asi dvě nebo
tři schůzky. Připadalo nám to tam ale
velmi ponuré a také se nám to zdálo daleko od města. To v té době končilo prakticky železničním přejezdem a přilehlou
benzinovou pumpou …“.
Co dál? Zmíněným článkem a ohlasy na
něj jsme pomohli odkrýt zapomenutou
historii města. Možná, že se ozvou další
pamětníci a objeví se i fotograﬁe objektu. Pak se rádi k tématu vrátíme.
/z/

Jiří Vybíhal opět překvapil

Třešť 1945

V polovině listopadu se na pulty
knihkupectví dostala publikace Třešť
1945. Autor, jihlavský amatérský badatel
Jiří Vybíhal, v ní slibuje nové skutečnosti
o událostech v Třešti v posledních dnech
II. světové války. Ty i po 65 letech budí
u našich severních sousedů emoce a stále
čekají na důkladné objektivní zpracování
historiky. Jak je u Jiřího Vybíhala zvykem,
jeho práci doprovází množství dobových
fotograﬁí, v daném případě je jich 160!
Před časem vyvolal Jiří Vybíhal polemiku
pamětníků a historiků vydáním svých
dvou prací, Jihlava pod hákovým křížem
a Atentát na Hitlera v Jihlavě?
Jeho novinka, Třešť 1945 je v nabídce
Městské knihovny.
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Bohumil Norek:

Borgia bylo náročné

Celou druhou polovinu října strávili na
telčském zámku a v jeho okolí ﬁlmaři.
Natáčely se zde první čtyři díly seriálu
Borgia. Francouzsko – německo – český projekt slibuje velkolepou podívanou
a řadu známých ﬁlmových hvězd. Navíc francouzská společnost Atlantique
Productions, která seriál natáčí, svěřila
jeho režii německému režisérovi Oliver
Hirschbiegel a scénář převzala od Američana Toma Fontany.
Seriál se věnuje historii rodu Borgia,
jednomu z nejmocnějších v renesanční

obyvatel Telče. Podle Norkových odhadů jich bylo asi 40. Telčský kastelán
měl samozřejmě možnost hovořit i s
režisérem Oliverem Hirschbiegelem.
Toho televizní diváci znají z řady dílů
detektivního seriálu Komisař Rex.
Proto není divu, že Hirschbiegel je i
v civilu velkým milovníkem psů. Kdo
si pak pamatuje na kastelánova vlčáka
Henka, který byl původně policejním
psem a při jednom zákroku byl těžce
zraněn, uvěří tomu, že si Norek s režisérem dobře rozuměli. „Příběh Henka

pozitivní i pro místní ubytovací zařízení. Filmaři využili nejen téměř všechny
telčské hotely, ale podle Norka i některé
priváty.
„Filmování bylo náročné především pro
zaměstnance zámku. Natáčelo se hodně
nočních scén, které se točily až do ranních hodin, a u všech museli naši lidé
prostory zámku dozorovat. Za to bych
jim chtěl poděkovat. Jsem rád, že vše dopadlo dobře a že ﬁlmaři byli u nás spokojení. To je zárukou toho, že je naděje,
že se do Telče opět vrátí,“ jsou závěrečná
slova kastelána Norka.
/z/.

Kde bude zpívat
SANTINI?
Neděle, 12. prosince, 17 hod. Telč,
kostel Jména Ježíš
Adventní koncert
Sbor Santini a Cordial string quartet
Neděle, 19. prosince, 19 hod., Třebíč, kostel Proměnění Páně
Adventní Třebíčské nokturno
Sbor Santini, Cordial string quartet a
Musica animata Humeris
Pátek, 24. prosince, 24 hod., Telč,
kostel sv. Jakuba
Santini doprovází půlnoční liturgii
J. E. Kypta, Česká pastorální mše A
dur

Na zámku hoří? Naštěstí ne! 11. listopadu se zde uskutečnilo cvičení hasičských sborů
z Telče a okolí.
Foto: Stanislav Bartoň
Evropě. O jednom z nevětších natáčení
v Telči za poslední roky jsme hovořili s
ředitelem zámku Bohumilem Norkem,
na jehož bedrech byla každodenní komunikace se stočlenným ﬁlmovým štábem.
„Náš zámek využili ﬁlmaři pro scény ze
středověkého Říma, Pisy a dalších míst.
Tentokrát si „zahrála“ i půda zámku,
kterou využili jako stejný prostor slavné
Sixtinské kaple. Prý ji opravdu hodně
připomíná,“ uvedl pro TL B. Norek a
dodal „natáčelo se převážně v interiérech zámku, v Divadelním, Rytířském a
Zlatém sále. Ven vyšli ﬁlmaři především
na Malý dvorek a do renesanční zahrady.
Dostalo se i na obě zámecké kaple a v
blízkosti zámku na křížovou chodbu kostela sv. Jakuba.“
Jako ve většině ﬁlmových projektů
natáčených ve městě se v komparsu
a epizodních rolích objevila také řada

pana Hirschbiegela velmi zaujal. Vůbec, choval se jako obyčejný člověk,
který jen dělá rád svou práci a je jí doslova posedlý,“ prozradil Norek.
Letošní natáčení patřilo podle něj k těm
větším, který zámek zažil. I proto musel
po dobu ﬁlmování provoz pro návštěvníky částečně omezit.
Asi otázka, která nemůže v podobném
rozhovoru chybět. Kteří herci se v Telči
objevili? „Z českých Matěj Stropnický,
Marek Vašut, Tereza Voříšková, Miroslav
Táborský, Jiří Mádl, Eva Jeníčková, z
cizích pak Mark Ryder, Stanley Weber,
Diarmuid Notes, Andrea Sawatzki, John
Doman,“ vypočítal B. Norek.
Některé scény vyžadovaly i účast kaskadérů. Tak se „doma“ objevila i telčská
Zuzka Drdácká, která nahrazovala v některých okamžicích herečku Evu Jeníčkovou.
Čtrnáctidenní pobyt velkého štábu byl
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Neděle, 26. prosince, 15 hod., Telč,
kostel sv. Jakuba
Vánoční koncert
Sbory Santini a Serafín Třebíč
Úterý, 28. prosince, 19 hod., Třebíč,
kostel sv. Martina
Vánoční koncert
Sbory Musica animata a Serafín Třebíč, Santini Telč a členové rockových
skupin ARCHA a YETTIrock
Čtvrtek, 30. prosince, 18 hod., Luka
nad Jihlavou, kostel sv. Bartoloměje
Vánoční koncert
Sbory Santini a Serafín Třebíč
Neděle, 2. ledna, 17 hod., Telč,
kostel Jména Ježíš
Vánoční koncert
Sbory Musica animata a Serafín Třebíč, Santini Telč a členové rockových
skupin ARCHA a YETTIrock
Neděle, 9. ledna, 17 hod., Brtnice,
Společensko-kulturní centrum
Vánoční koncert
Program a vystupující jako 2. ledna v
Telči.

Moderní chemie na gymnáziu
V rámci spolupráce s Vysokou školou
chemicko-technologickou v Praze se 3.
listopadu uskutečnila na gymnáziu v Telči
akce nazvaná Hodina moderní chemie.
Studenti většiny ročníků měli možnost
vidět naživo řadu poutavých chemických
pokusů a přesvědčit se o tom, že chemie
je opravdu všude kolem nás. Jednalo se
například o ukázku syntetických esencí
používaných v potravinářství, pokusy s

tekutým dusíkem a suchým ledem, přípravu supravodivého materiálu, hašení
oxidem uhličitým a celou řadu dalších
pokusů. Věříme, že tato akce splnila svůj
účel – popularizovat a získávat nové zájemce o chemii a přírodní vědy. Přejeme
všem chemikům úspěšný rok 2011, který je vyhlášen organizacemi UNESCO a
IUPAC mezinárodním rokem chemie.
Mgr. Pavel Macků, Mgr. Ladislav Tůma

Jak probudit u studentů zájem o chemii? Zajímavými pokusy! Oheň, kouř, vůně i zápach … To studenty vždy zaujme.
Foto: Ladislav Tůma

Studenti v Bulharsku

Skupinka devíti studentů z GOB a
SOŠ v Telči se od 30. října do 6. listopadu zúčastnila projektu na téma
Venkovský turismus v Bulharsku. Vše
organizovala asociace Our World.
Smyslem celé akce bylo představit jak
českou, tak bulharskou stranu, navázat
nové známosti a přinést nové nápady
do cestovního ruchu. Do Varny jsme se
dostali letadlem, kde nás na letišti přivítali organizátoři a studenti. Autobusem jsme se pak společně dopravili do
vesnice Asparuhovo u veliké přehrady
Tsonevo. Program, který pro nás připravila bulharská strana, byl bohatý na
různé aktivity, hry, dílny a výlety. Učili
jsme se bulharské písně a tance, tkát
koberečky, vařit tradiční pokrmy, hráli jsme hry našich dědečků a babiček.
Během pobytu jsme zažili pár výletů
po okolních kopcích, mohli jsme obdivovat památku UNESCO – Madaru
barelef (na vykopávkách se zde podílel

i český archeolog Karel Škorpil, který
položil základy bulharské archeologie).
Poslední den jsme strávili ve Varně,
kde jsme navštívili muzeum archeologie založené zmíněným Karlem Škorpilem, katedrálu Nanebevzetí Matky
Boží a Mořskou zahradou. Navrhl ji na
konci 19. století český botanik Antonín
Novák. Procházka po pláži ve Varně
nás trochu rozesmutnila, skončil se týden, který nás vytrhl z každodennosti
všedních dnů. Na rozloučenou s Bulharskem dva odvážlivci z naší skupiny,
za potlesku přihlížejících, okusili vlny
Černého moře. Odlétali jsme plni zážitků. Zkusili jsme si i něco málo z místních tradic, naučili pár tanců i písní.
Českou republiku jsme naopak představili dvěma prezentacemi se zaměřením
na náš rodný kraj a naši školu. Celý
pobyt jsme si moc užili a doufám, že
střípek české kultury zůstal v místech,
kam bychom se v budoucnu vraceli nejen jako klienti cestovních kanceláří.
Adéla Nosková
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Zkušební maturity.
Na GOB velmi dobře

Jak dopadly zkušební maturity na telčském gymnáziu?
O experimentu Ministerstva školství se
současnými středoškoláky se veřejnost
živě zajímá. Takže s otázkou v úvodu
jsme se obrátili na ředitele GOB a SOŠ
Stanislava Mácu.
O tom, že střední školy na Vysočině
obsadily pomyslnou první příčku v
úspěšnosti zkušební maturity v celé
republice, bylo v době našeho rozhovoru již dostatečně známé, a tak ani
nepřekvapila úvodní, kladná, informace pana ředitele: „S výsledkem našich
studentů jsem velmi spokojen.“ Na
gymnaziálních oborech maturovalo v
Telči „zkušebně“ 60 studentů, v oboru
SOŠ dalších 30. „Vezmeme-li v úvahu, že v republice oﬁcieálně neuspělo
až 48 % maturantů z matematiky a v
dalších předmětech byla neúspěšnost v
intervalu od 25 do 40 %, pak naše výsledky jsou daleko od těchto varovných
čísel. Například v maturitní třídě na
čtyřletém gymnáziu je počet neúspěšných studentů pod 10%,“ zdůraznil ředitel Máca.
Ani telčskému gymnáziu se nevyhnuly problémy známé z tisku. Studentce,
která prokazatelně odevzdala maturitní
testy, se v hodnocení ministerstva objevila „0“, která ji tak automaticky zařadila
mezi neúspěšné.
„Jeden student měl naopak hodnocení
úspěšnosti nad 100%, což je samozřejmě
matematický nesmysl,“ připomněl ředitel
Máca a dodal, „jako jiné školy postupně
všechny tyto podivné výsledky s ministerstvem řešíme.“
Ředitel Máca věří, že v „ostré“ maturitě, která studenty čeká za několik měsíců, budou výsledky telčských maturantů ještě lepší. „Studenti budou již mít
reálnou představu o zkušebních testech
a pečlivě budou volit jak maturitní obory, tak stupně obtížnosti zkoušky. Tady
budou nezbytné rady a doporučení vyučujících. Mojí snahou a snahou všech
vyučujících bude poskytnout studentům
v této nelehké, a pro ně nové situaci co
nejlepší servis,“ zdůraznil Stanislav
Máca.
/z/
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Dotazník Zdeňka Geista
Narodil se na
Podkarpatské
Ukrajině,
kde
jeho otec působil
ve státní správě.
V roce 1939 rodina přesídlila do
Telče.
V letech 1945 až
1949 absolvoval
Gymnázium Otokara Březiny. Maturitu
ale složil až o 20 roků později, v roce
1969. V říjnu 2010 ho hejtman Vysočiny
vyznamenal nejvyšším krajským oceněním, skleněnou medailí, za stále aktivní
připomínání nezákonností minulého režimu a šíření odkazu PTP. Dotazník TL
vyplnil Zdeněk Geist.
Jak se stane, že student maturuje až
20 let poté, co dokončí školu?
Rok po Vítězném únoru, kdy jsem předstoupil před maturitní komisi, to bylo
jasné. Otec ve vězení jako aktivní odpůrce komunismu, rodina na indexu. O
výsledku mé maturitní zkoušky bylo rozhodnuto dávno před tím, než jsem zmíněnou komisi uviděl.
V roce 1951 jste narukoval k PTP. Vysvětlete mladým čtenářům, co zkratka
znamená.
Pomocné technické prapory. Útvary československé armády, kam v letech 1950
až 1955 rukovali politicky nespolehliví
muži. Místo zbraně dostali krumpáče.
Pracovali na nejtěžších pracích v dolech
a ve stavebnictví. Doba vojny – neurčitá, do převychování. Výstižnější je ale
druhá oﬁciální zkratka pro PTP. VTNP
– vojenské tábory nucených prací.
Jak dlouho jste byl na této podivné
vojně?
3 a půl roku!

Kdy jste měl strach?
Rád říkám, že jsem strach z komunistů
neměl, ale v závale v hloubce 800 metrů,
kde jsem byl osm hodin, jsem ho měl.
Opravdu nám šlo o život. Tam jsem přehodnotil co je pro něj důležité.
Co jste říkal Švandrlíkovým Černým
baronům?
Mám pro ně dvě hodnocení. Díky jim
téměř každý ví, že existovali „pétépáci“.
To druhé? Realita byla většinou tak tvrdá, ponižující a bezvýchodná, že to dnes
někdo sotva dokáže pochopit.
Takže se ta kniha se skutečností nedá
vůbec srovnávat?
Určitě ne.
Kde jste po vojně pracoval?
Prakticky celý pracovní život jsem prožil
na stavbách a v maringotkách.
Co Vám udělá radost?
Shoda v rodině.
Co nemáte rád?
Lež, přetvářku, intriky.
Jak odpočíváte?
Snažím se být stále aktivní, takže debaty
o odpočinku nemám rád.
Oblíbený spisovatel, kniha?
Nemám jednoho oblíbeného spisovatele,
ani knihu. Je jich celá řada.
Místo, kam se rád vracíte?
Telč. A není to účelová odpověď pro
Telčské listy. Nesmím také zapomenout
na naši chatu.
Je Vám osmdesát roků. Jste stále velmi aktivní, přednášíte, organizujete...
Recept na čilé stáří?
Tvrdý život, soulad v rodině.
Na co se zeptáte TL?
Našli byste prostor pro připomínku skutečných příběhů pétépáků?
TL:
Určitě ano.
/z/

101 + 104.
To jsou ženy z Telče
Jihlavský primátor Jaroslav Vymazal
měl v nedávné době pozoruhodné povinnosti. Postupně blahopřál třem ženám,
které se v krajském městě dožily sta a
více let. V Telčských listech o tom píšeme proto, že dvě z jubilantek mají blízký
vztah k Telči.
18. října oslavila neuvěřitelné 104. narozeniny paní Hedvika Šildbergerová. Ta
je v současné době nestarší obyvatelkou
Jihlavy. Oslavenkyně byla při návštěvě v
dobré náladě a čile komunikovala. Paní
Šildbergerová prožila podstatnou část života v Telči. Pamětníkům se jistě vybaví
Šildbergerův elektrozávod v domě čp. 22
na náměstí Zachariáše z Hradce. Od roku
1992 pobývá paní Šildbergerová v Domě
pro seniory v Jihlavě – Lesnově.
Paní Jarmila Porupková, která oslavila
101. narozeniny na počátku listopadu,
drží další zajímavý rekord. Je nejstarší
žijící absolventkou telčského gymnázia.
Maturovala zde v roce 1927 jako Jarmila
Vašíčková ze Štěpnice. V srpnu 2002 poskytla Telčským listům zajímavý rozhovor, který jsme otiskli pod názvem Lendl
mi připálil egyptku. I paní Porupková si
pozoruhodné jubileum připomněla v pohodě. Dodnes bydlí sama a domácnost
zvládá za pomoci rodiny a pečovatelské
služby. Paní Porupková stále čte a sleduje literaturu. Ještě nedávno překládala
francouzské texty. Primátora Vymazala
zaskočila tím, když mu část poděkování
za přání řekla francouzsky.
K množství gratulantů oběma jubilantkám se přidávají, byť s malým zpožděním, také Telčské listy a jistě i řada jejich
čtenářů.
/z/

Zima zatím nepřišla

Denní teplotní maxima a minima naměřená
na meteostanici telčské radnice od 20. 10. do
20. 11. 2010.

Říjen v číslech

Průměrná teplota: 5,9 °C
Průměrný tlak:1018,5 hPa
Srážky: 9,6 mm
Maximální teplota: 15,5 °C, 11. 10. ve 14,46 hod.
Minimální teplota: -4,1 °C, 27. 10. v 8,09 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 22,2 km/h, 21. 10.

Počasí v Telči

www.telc-etc.cz/meteo
- 18 -

SANTINI se o Vánocích nezastaví
Tři roky aktivní činnosti má za sebou
telčský smíšený pěvecký sbor SANTINI.
Více než půl stovky úspěšných vystoupení
nejen v Telči, ale prakticky po celé republice je pádným důvodem pro to, abychom
sbor v TL představili. Ale také i proto,
že v nadcházejícím vánočním období se
sbor představí posluchačům na téměř desítce koncertů. A tak je vlastně rozhovor
s manažerem a dirigentem sboru Karlem
Tomkem a sbormistryní Anežkou Tichou i
pozvánkou na některý z nich.
Sbor má v současné době 18 členů s věkovým průměrem necelých 22 roků! To je
pozoruhodný údaj, když si uvědomíme, že
v jeho repertoáru převažuje vážná hudba.
Této charakteristice se energicky brání

za rok pak máme i vícedenní soustředění.
Většinou využíváme prostor far v Mrákotíně a ve Staré Říši,“ prozrazuje zákulisí
přípravy Karel Tomek. Ten se sborovému zpěvu věnuje v rodné Třebíči téměř
30 roků. V současné době zde vede tři
hudební seskupení, se kterými Santini úzce spolupracuje. Více jsme Karla
Tomka představili v Dotazníku minulých
TL. Právě při jeho přípravě vznikl také
nápad na tento rozhovor.
SANTINI není žádnou uzavřenou společností a rád do svého středu přijme další zpěváky. Podmínky pro přijetí? „Chuť
do práce, zodpovědnost, uvědomit si, že
členstvím ve sboru ji přebírám za celek,
nejen za sebe,“ vypočítal Karel Tomek.

SANTINI zpívá u Santiniho. Sbor při vystoupení v kostele sv. Jana Nep. na Zelené hoře
u Žďáru nad Sázavou. Památka UNESCO je dílem architekta, po kterém si sbor zvolil
pojmenování.
Foto: archiv Santini
mladá sbormistryně, absolventka telčského gymnázia. „Věnujeme se interpretaci
děl všech žánrových kategorií. Ale je pravda, že převažuje zaměření na hudbu duchovní a liturgickou,“ upřesnila představení sboru Anežka Tichá, jinak studentka
biochemie na Univerzitě Karlově a hráčka
pražského futsalového týmu. Na telčské
ZUŠ vystudovala hru na housle a sólový
zpěv, na jihlavské navíc hru na varhany
a klavír. Přes tuto důkladnou průpravu v
hudebních oborech chce mít i v budoucnu
hudbu a zpěv jako koníčka a profesně by
se ráda věnovala svému studijnímu zaměření, výzkumu nových léků.
Vzhledem k tomu, že nemalá část členů
SANTINI jsou studenti vysokých škol,
konají se zkoušky sboru pravidelně každou sobotu na telčské faře. „Několikrát

S nadsázkou pak odpověděl na to, co
jsem měl hlavně na mysli: „Z hudebního
hlediska je potřeba umět čistě zazpívat
píseň Ovčáci, čtveráci. Noty ráda dodá
slečna sbormistryně.“
Na otázku, jak sbor přišel k názvu SANTINI, má Anežka Tichá pozoruhodné
zdůvodnění: „Inspirovali jsme se nadčasovostí a krásou děl barokních stavitelů.
Po jejich vzoru se snažíme vytvářet našimi hlasy pevný a malebný zvuk. Rádi
bychom, aby hudba byla naším vlastním
„architektonickým dílem”. Samozřejmě
jsme vybírali z více názvů, ale i díky to-

Kde bude zpívat
SANTINI?
Čtěte na str. 16!
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muto zdůvodnění byla většina sboru pro
pojmenování SANTINI.“
Spíš méně příjemné téma je hovořit o tom, jak
je sbor ekonomicky zajištěn. Podle dirigenta
a manažera v jedné osobě Karla Tomka jsou
to především příspěvky členů, které samozřejmě nepokrývají nutné náklady na činnost
sboru. Velkou pomocí je podpora římskokatolické farnosti Telč a Města Telč. A to nejen
ﬁnanční, ale i tím, že propaguje koncerty a
ochotně zapůjčuje sál místní ZUŠ pro příležitostné zkoušky s orchestrem. Výraznou slevu na autobusovou dopravu poskytuje sboru
ﬁrma Jan Böhm. „Menšinová kultura, jakou
je pěvecký sbor, není sponzorsky atraktivní.
O to větší zásluhu bude mít sponzor, v jehož
brzké nalezení pevně doufáme,“ říká Tomek.
Co má sbor za sebou? V úvodu jsem zmínil více než padesát koncertů a vystoupení. Kterého si oba protagonisté našeho
rozhovoru nejvíce váží? „Máme radost z
každého, ze kterého odchází spokojení posluchači, ať je v malé obci nebo ve velké
katedrále. Za zmínku určitě stojí doprovod
liturgie a večerní koncert na Evropském
kongresu světového apoštolátu Fatimy v
jeho Národním centru v Koclířově u Svitav,
kde byl hlavním celebrantem pražský arcibiskup Dominik Duka. A také třeba úspěšné turné po jižné Moravě, o kterém jste v
TL nakonec již psali,“ shodují se Tomek a
Tichá. Ta navíc si velmi váží toho, že se
sboru podařilo nacvičit Mozartovu mši v
době, kdy sbor fungoval několik měsíců a
ještě nespolupracoval s Karlem Tomkem.
„Myslím, že až časem doceníme, co se nám
tenkrát povedlo. I když nás část prošla
sborem Cordia, měli jsme pro takový „projekt“ minimum zkušeností, ale zato hodně
odvahy. Nakonec to dobře dopadlo.“
Z průběhu rozhovoru je zřejmé, že dělba
práce mezi oběma vedoucími sboru dobře
funguje. Přesto mi nedá, abych se sbormistryně Anežky nezeptal, zda má ve sboru
přirozenou autoritu, nebo musí někdy i
zvýšit hlas? Následující odpověď je provázena úsměvem: „Vzhledem k tomu, že v
SANTINI působí i moji tři sourozenci, tak
hlas občas zvedat musím...“ Dívka, která
bez zkušeností se sborem nacvičila Mozarta, sólově zpívá, hraje futsal, má energie na rozdávání. „Samozřejmě že vedle
vážné hudby se zajímám o další hudební
směry. U klavíru dávám přednost jazzu, v
sólovém zpěvu mám ráda muzikál.“ Proto
se také nebála se svým kolegou naplánovat
sboru takový náročný vánoční program, za
který by se nemuselo stydět ani profesionální těleso. V období od 12. prosince do
9. ledna vystoupí SANTINI sám nebo s třebíčskými sbory na osmi koncertech!
Alespoň na některý vás zvou Anežka Tichá a Karel Tomek.
/z/

Aktuálně s předsedou hokejového oddílu SKFrantiškem Čermákem

Hokej, hokej, hokej ...
Jak jsme informovali v minulých TL,
byla v letošní hokejové sezóně na Vysočině obnovena krajská soutěž mužů.
Na tomto významném kroku na podporu
amatérského hokeje v kraji má nemalý
podíl předseda hokejového klubu telčského SK František Čermák. Právě s ním
jsme hovořili o nové sezóně, obnovené
soutěži a plánech místních hokejistů. „V
soutěži letos startuje šest týmů, mimo náš
oddíl také mužstva Humpolce, Velkého
Meziříčí, Žirovnice, Ledče a Světlé nad
Sázavou. Věřím, že v příštím roce se soutěž co do počtu mužstev rozšíří a zkvalitní,“ uvedl pro TL František Čermák a
dodal, „soutěž se hraje čtyřkolově, takže
hráči i diváci prožijí zajímavou sezónu.
Pro mužstva určitě budou přínosem relativně malé vzdálenosti mezi jednotlivými
účastníky. A to jak z ekonomického hlediska, tak z požadavků na čas hráčů.“
V době, kdy jsme s F. Čermákem hovořili, byla v soutěži odehrána první čtyři

kola a telčské mužstvo bylo na druhém
místě v tabulce. Vzhledem k tomu, že
před sezónou nepřišla do týmu žádná
výrazná posila a družstvo je složeno ze
samých domácích odchovanců, to považoval předseda oddílu za dobrý start
do sezóny. Telčský klub má v současné
době 105 aktivních hokejistů, z toho je
více než polovina mladých do 15 let. To
jej řadí mezi nevětší oddíly v regionu.
Trenéři A týmu Pavel Podolský a Josef
Prášek doplnili loňský tým o juniory,
kteří si zatím vedou velmi dobře.
Přitom řada mladých telčských hokejistů
hraje v mládežnických oddílech Dukly
Jihlava. František Čermák jen namátkou
jmenoval Vojtěcha Kreta, Ondřeje Němce, Jaroslava Šťastného, Ondřeje Mikeše, Marka Lupače…
V Dukle Jihlava také zakotvila telčská
hokejová mušketýrka Zuzana Martinů.
„Chodí v Jihlavě do sportovní základní
školy, pravidelně za tým Dukly nastupu-

Měřím podle toho, jak se vyspím!

Jan Štokr odpovídá čtenářům TL
O nejúspěšnějším telčském sportovci
současnosti, opoře volejbalového reprezentačního týmu České republiky, Janu
Štokrovi, jsme v souvislosti s jeho startem na Mistrovství světa ve volejbalu v
Itálii psali v minulém čísle.
Po návratu z mistrovství si Jenda Štokr
udělal ochotně čas a odpověděl na otázky čtenářů TL.
Kolik máte na svém kontě startů za
národní mužstvo?
Tak tenhle údaj asi neví ani na volejbalovém svazu, kde to moc nepočítají. Ale
když sečtu všechna oﬁciální i přátelská
utkání, tak to bude něco kolem stovky.
Na kolika mistrovstvích světa jste
startoval?
Na dvou. V Japonsku v roce 2006, teď v
Itálii. A také na třech mistrovstvích Evropy. V Německu (2003), Srbsku (2005) a v
Turecku (2009).
Někdy se uvádí, že měříte 206 cm, někdy 208 cm. Který údaj je správný?
To zaleží, jak se vyspím. Tady v Itálii mi
letos naměřili 206 cm.
Kolik při takové výšce vážíte?
Od deváté třídy mám přes sto kilo a ještě
něco jsem za ty roky přidal…
Jakou rychlost má míč, když se Vám
podaří ideálně smečovat?
Rychlost smeče se ještě neměří, ale letos

na turnaji v Polsku mi naměřili rychlost
podání 118 km/hod.
Skutečně smečujete z výšky 350 cm,
jak uvádí některé statistiky?
Tento údaj už dávno neplatí. Postupně
jsem se dostal na hodnotu 368 cm! Teď
už asi půjde můj výskok směrem dolů.
Máte nějak upravený byt, abyste se
nemusel ve dveřích ohýbat?
Na to si vysoký člověk musí dávat pozor
nebo má pořád omlácenou hlavu. Nemám nijak zvlášť upravené bydlení.
Vaše Trentino je nejlepším klubem v
Evropě. Skutečně je ve městě volejbal

Jan Štokr obdržel již v roce 2003 Cenu
města za vzornou reprezentaci.
Foto: Archiv TL
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je, je velmi cílevědomá, z jejích výsledků
mám radost,“ poznamenal Čermák. Zda
se na telčském ledě objeví její nástupkyně, uvidí až po skončení letošního náboru. Dveře hokejové přípravky jsou v Telči
otevřeny nejen klukům, ale i děvčatům.
Zuzka Martinů je toho příkladem.
Současné vzory mladých domácích hokejistů? Určitě Petr Novák a Vladimír
Stejskal, kteří v letošní roce hrají první
hokejovou ligu v Písku.
I v letošní sezóně budou hrát domácí hokejisté na otevřeném zimním stadionu.
Na otázku, kdy se dočkají střechy nad
hlavou, odpověděl František Čermák, staronový městský radní, s pro něj příslovečnou zodpovědností“ „To je těžká otázka.
Já jsem stále optimista a věřím v nový
sportovní stánek nejen pro hokej, že se v
tomto volebním období postaví.“
/z/

Krajská soutěž mužů
4. 12. Telč – Žirovnice
11. 12. Telč – V. Meziříčí B
18. 12. Telč – Humpolec B
29. 1. Telč – V. Meziříčí B
Zápasy na ZS v Telči vždy od 17 hodin

sportem číslo jedna?
Volejbal je jediný sport na takové úrovni
v celém regionu a je proto hodně sledovaný. Na zápasy je stále plná hala a super atmosféra.
Jak se vyrovnáváte se zájmem temperamentních italských fanoušků, když
Vás nejde přehlédnout?
Není to zas tak strašné. Občas mě někdo
ve městě osloví a chce si popovídat. Po
vyhraném zápase je to příjemné, ale po
prohře se těžko hledají slova.
Česká, nebo italská kuchyně?
Italská je dobrá, ale česká je nejlepší.
Již sedm roků žijete a hrajete v Itálii.
Překvapí Vás ještě něco na tamním životě?
Já si pořád říkám, že už mě nemůžou
ničím překvapit, ale každý rok se něco
najde, nad čím zůstanu stát s otevřenou
pusou.
Nějaký zajímavý (úsměvný) zážitek?
Při tankování v Perugii si mě pumpař
spletl s jiným spoluhráčem. Ten je ale
černoch. To já opravdu nejsem.
Když přijedete domů, jakým jídlem
Vás maminka nejčastěji vítá?
Obloženými chlebíčky a dobrou buchtou.
/z/

Příští číslo TL
vyjde na začátku
února 2011

Kulturní kalendář

Společenská rubrika

Pro vánoční období je vydán samostatný
tisk Advent 2010.

Zdeňka Chalupová, Staré Město 62 let
Vlasta Motyčková, Vnitřní Město 82 let
Miloslava Křížková, Štěpnice
88 let
Zdeňka Dvořáková, Staré Město 63 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

v prosinci 2010 a lednu 2011

Výstavy

10. 1. – 30. 1.
vstupní síň radnice
Fotograﬁe Karla Karmasina (Třebíč) a
Karla Kameníka (Telč)
31. 1. – 27. 2.
vstupní síň radnice
Fotograﬁe Karla Křížka

Koncert

11. 12. 14.00
Koncert plný „Srdíček“
koncert sborů „Srdíčko“

sál DPS

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
Po – Čt 15.00 – 19.00 hod. (klub)
2. 12. mi„KULÁŠ PARTY“
13. 12. Soutěž o Nej vánoční vtip
14. 12. Vánoční dílna
16. 12. Film (od 17.00 hod.)
21. 12. Vánoční relax
22. – 31. 12.
Zavřeno
5. 1.
Výtvarná dílna
13. 1. Film
19. 1. Autoškola test
27. 1. Bezpečně po asfaltu, přednáška

Klub důchodců

v budově polikliniky
Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávací
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod.
vyšívání horáckého kroje
Úterý – 14.00 hod. kroužek ručních prací
Středa – 14.00 hod. trénink paměti
Čtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičení
14.00 hod. dramatický kroužek
Pátek – turistický kroužek – podle dohody s vedoucí pí M. Zapletalovou

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

12. 12. a 9. 1. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
– výkup kožek

Opustili nás

Počasí v říjnu

Říjen byl z hlediska počasí značně proměnlivý, ale celkem příznivý. Kromě 1.
a 2.10., kdy se oblačnost protrhávala a
teploty v noci klesaly k nule, převládalo
v prvním týdnu mlhavé počasí s nízkou
inverzní oblačností a se slabým deštěm.
Denní maxima dosahovala 9 až 11 °C a i
noční minima zůstávala poměrně vysoká,
7 až 9 °C. V druhém týdnu převládala jen
malá oblačnost až jasno. Byly to pěkné
slunečné dny beze srážek. Maxima vystupovala na 12 až 14 °C, ale při noční jasné
obloze klesaly hlavně přízemní teploty až
na – 4 °C a tvořilo se často jíní. Asi od
15. do 18.10. bylo toto pěkné počasí přerušeno vrstevnatou oblačností se slabým
deštěm a oteplením. Od 19.10. se oblačnost opět protrhávala, nejprve byla se slabým deštěm nebo přeháňkami, v dalších
dnech až na skoro jasno. Jasná obloha
znamenala denní maxima kolem 9 °C, ale
noční minima do – 4 °C a při zemi až – 8
°C. V závěru měsíce bylo více oblačnosti
a zavřená obloha způsobila hlavně noční
oteplení.
Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově jako
mírně podprůměrný.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Mikulášská diskotéka
U Hraběnky

Hotel U Hraběnky zve děti na Mikulášskou
diskotéku v neděli 5. prosince od 14 hodin.
V 18 hod. rozsvítíme stromeček a zavítá
k nám i pekelná návštěva.
Zábava v průběhu celého odpoledne

Hotel U Černého orla

3. 12. Mikulášská nadílka
Druhý ročník úspěšné akce pro děti. Mikuláš podaruje balíčky vaše ratolesti.
Silvestrovské veselí s telčskou skupinou
KOKA
Bližší informace a rezervace na tel. 567
243 222 nebo 731 907 222.

Společenský tanec

Každý pátek pod vedením mistrů manželů
Málkových. Začínáme 14. 1. 2011 od 19 hod.

Přihlášky na tel. 606 451 436 nebo 602
156 006, malek.jo@seznam.cz
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Bohoslužby
Římskokatolické
4. 12.
5. 12.

so
ne

11. 12. so
12. 12. ne
18. 12. so
19. 12. ne
24. 12. pá
25. 12. so
26. 12. ne
31. 12. pá
1. 1.

so

2. 1.

ne

17.00 Jména Ježíš
7.30
Jména Ježíš
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
17.00 Jména Ježíš
7.30
Jména Ježíš
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
17.00 Jména Ježíš
7.30
Jména Ježíš
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
24.00 sv. Jakub
7.30
Jména Ježíš
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
7.30
Jména Ježíš
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
17.00 Jména Ježíš
23.00 – 24.00
Adorace u Matky Boží
7.30
Jména Ježíš
9.00
sv. Jakub
10.30 Matky Boží
7.30
Jména Ježíš
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše z
Hradce 21
19. 12. ne
8.30
sv. Duch
25. 12. so
8.30
sv. Duch
26. 12. ne
8.30
sborový dům
31. 12. pá
17.00 sborový dům

Adventisté

každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi

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

B. Svoboda – 90!

V sobotu 18. prosince oslaví 90. narozeniny nestor telčského sportu pan Bohumil „Bohoušek“ Svoboda.
K mnoha gratulantům se přidávají i Telčské listy, které v jubilantovi mají pravidelného čtenáře a velkého příznivce.

Oprava

V článku „10. 10. Svatební neděle“ v minulých TL jsme u svatby Pavla Dufka a
Marcely Růžičkové omylem uvedli „novomanželé Růžičkovi“. Správně mělo
být novomanželé Dufkovi.

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou

Po celý rok byla v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček, která se stala hlavním
magnetem letošní zámecké sezóny. Především její zásluhou výrazně vzrostl počet návštěvníků zámku. Prostě hračky táhly. V Telčských listech jsme vás každý měsíc seznamovali s jejími zajímavými exponáty. Expozice hraček v zámecké galerii zůstane i
v příštím roce. V lednu a v únoru bude výstava pro veřejnost uzavřena, protože budou
prováděny změny v expozici.
V prosinci je výstava otevřena
každý den mimo pondělí od 10 do 15 hodin.
Na Štědrý den od 13 do 15 hodin s dárkem pro děti – budou mít vstup zdarma!
Polední přestávka od 11,45 do 13,00.

Kdo viděl labutě
na saních?

Více než stoleté sáně, které budou nově zařazeny do expozice, zapůjčil Pavel Kryštof
Novák z Moravských Budějovic. Pro TL
pak napsal o jejich původu: Dle vyprávění
mé maminky Věry Novákové, absolventky
telčské reálky, byly sáně vyrobeny v Telči
místním truhlářem. Kterým, bohužel nevěděla. Labutě, zcela určitě, projížděly
Telčí, neboť ona jako dítě se v nich vozila.
To bylo krátce po vzniku Československé
republiky, protože maminka se narodila v
roce 1918. Sáně sloužily a slouží generacím naší rodiny. Vždy byly středem zasloužené pozornosti, a to i proto, že podobné
sáně nelze hned tak někde vidět.
Nepamatuje si někdo z telčských občanů
na ně? Nevíte, kdo mohl být jejich výrobcem? Nevíte ještě o jiných podobných
saních - labutích? Napište nám na tl@telc-etc.cz nebo zavolejte na 774 584 841.
Můžete také nechat vzkaz v IS na radnici.

Ples seniorů

26. ledna od 14 hodin

v Kulturním domě v Krahulčí
Od 18. prosince bude výstavní expozice vánočně vyzdobena, doplněna o stromečky a
historickými vánočními ozdobami.
Foto: Lucie Norková

Bude zima na draka?

Pořádá Domov pro seniory Telč
Zájemci se mohou přihlásit
na tlf. 567 543 566

Ples města Telče
a Mikroregionu Telčsko

P�ijm�te p
pana Zach

Ples m
a Mik

v pátek 28

Hraje Mar
p�edtan�e

v pátek 28. ledna 2011

v Tel�i, tel. 567 112 407-8, info@telc-etc.cz

ve 20 hodin
v sokolovně v Telči

V loňské zimě se na pláních v okolí objevili odvážní lyžaři a lyžařky, (jako třeba
Jitka Plhalová na našem snímku), tažení speciálním drakem za pomoci větru. Zda
se vyznavači snowkitingu objeví na Telčsku i letos, ukáže až průběh té letošní.
Kontakt pro zájemce o snowkiting: Petr Šmach, tel. 608 620 995
Foto: Archiv JP
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Hraje Marathon Live Band
předtančení akrobatický rokenrol
Rock and Roll club Elvis Jihlava
a orientální tance IŠTAR 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

Vstupné 1
P�edprode

