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V tubusu bude komora sloužící jako mě-
řicí pracoviště pro klimatické jevy. „Do 
ní bude možné umístit třeba kamennou 
sochu a zkoumat, jakým způsobem na 
ní probíhají degradační procesy,“ dodal 
Drdácký. Vědci v něm budou zkoumat 
i chování modelů různých staveb napří-
klad při zatížení extrémním větrem.
Nové vědecké centrum získá díky tune-
lu výjimečná evropská měřítka. „Jediný 
skutečně kvalitní vědecký tunel tohoto 
typu je ve Francii. S ním úzce spolupra-
cujeme,“ dodal profesor Akademie věd.

Nové objekty Akademie věd ČR v Batelovské ulici. Tady se bude „dělat“ počasí. 
Foto: Ilona Jeníčková

Stroj na počasí už je v Telči. 
Bude sloužit vědcům
Telč se vedle města kultury stává i mís-
tem zaslíbeným vědě. Pomůže tomu 
nové vědecké centrum, které roste na 
kraji města. Ve speciálním klimatickém 
tunelu tam budou vědci nastavovat a 
zkoumat různé podoby počasí. To bude 
vyrábět speciální stroj, který už do města 
dorazil. Sníh, mráz, nebo i tropy či pří-
valové deště i vítr o síle orkánu budou 
řízené týmem vědců ve speciálním kli-
matickém a aerodynamickém tunelu. Ten 
12. října dorazil na několika kamionech 
do nově vznikajícího vědeckého centra 
na kraji Telče.

Připravujeme pro prosincové TL:
Rozhovor s prof. Milošem Drdáckým 
o pracovišti CET 21  Akademie věd ČR 
v Telči, jehož součástí bude klimatický 
tunel -  „stroj na počasí“. 

Výzkumné pracoviště je zaměřeno ze-
jména na výzkum životnosti historických 
konstrukcí a materiálů. Bude zkoumat 
různé vlivy počasí na stavební materiály. 
Ty budou vystavovány vlivům počasí v 
klimatickém tunelu.

Sníh, pak déšť a vítr
Tubus pod dohledem vědců dokáže divy. 
„Každou zimu se střídá mráz a tání, 
namrzání a déšť, to vše se dá v tunelu 
modelovat a zároveň zkoušet i ochran-
né prostředky materiálů proti těmto 
vlivům,“ vysvětlil otec projektu, profe-
sor Akademie věd ČR Miloš Drdácký. 
„Dlouhodobé vlivy počasí bude možné 
simulovat během jediného pokusu, kte-
rý by měl trvat řádově třeba jen něko-
lik dnů,“ dodal projektant Jiří Vohralík, 
který na stavbu komplexu dohlíží. Díly 
klimatického tunelu skládali do útrob 
nové budovy vědeckého centra dělníci 

s pomocí jeřábu. Hrubá stavba centra by 
letos měla být dokončená.
První provozní zkoušky tunelu by mohly 
začít už koncem roku. „Klimatický tunel 
spustíme do zkušebního provozu ještě 
letos, pak přijde nejnáročnější fáze jeho 
seřízení a napojení na ovládací systémy,“ 
popsal Vohralík.
Příští rok pak budou odborníci montovat 

speciální vybavení, stroje, měřicí přístro-
je a laboratoře. Při spuštění na plný výkon 
má tunel podle Vohralíka spotřebu elek-
trické energie asi jako tisíc domácností.

Tunel zviditelní Telč na vědecké 
mapě Evropy
Tunel má tvar uzavřeného tubusu v kru-
hu, ve kterém se pohybuje vzduch říze-
nou rychlostí. Dělníci jej částečně zapus-
tí pod zem.

Projekt Centra excelence
Tým vědců by měl začít pracovat v no-
vém centru nejpozději od roku 2013. Na-
jde zde práci celkem čtyřicet lidí, mezi 
nimi i mezinárodní tým. Vědecký park v 
Telči by měl stát 238,3 milionu korun a 
výrazně na něj přispěla Evropská unie.
Podobný tunel podle Drdáckého funguje 
ještě v Rakousku. V něm se testují pře-
devším dopravní prostředky pod vlivy

 Pokračování na str.4
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Z jednání rady města
21. schůze - 14. září
- RM schválila zápis do kroniky města 
za rok 2010.
- RM schválila zveřejnění záměru uza-
vření dodatků ke stávajícím nájemním 
smlouvám k pozemkům v zahrádkářské 
osadě Třešňovka, Markovo humno, za-
hrady Myslibořská ulice, které prodlužu-
jí nájem o dalších 5 let.
- RM schválila podání žádosti na projekt 
Jízda králů do programu Podpora tradič-
ní lidové kultury MK.

22. schůze - 27. září
- RM schválila předfinancování projektu
Zapojení romských dětí z lokality Batelov-
ská do volnočasového vzdělávání v DDM 
ve výši 120 tis. Kč z rezervy města.
- RM schválila v souvislosti s realizací 
projektu DY-THA rail uzavření nájemní 
smlouvy se společností České dráhy, a.s.
- RM schválila v souvislosti s realizací 
akce „Výstavba vodovodu a kanalizace v 
ulici Hradecká, 9. května v Telči“ uzavře-
ní smlouvy mezi Úřadem pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových a městem 
Telč o souhlasu s umístěním a realizací 
stavby na pozemku ČR-ÚZSVM.
- RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení práva realizace stavby na cizím po-
zemku pro Lesní družstvo Borovná.

Personální změny
na radnici
Město Telč uspělo s žádostí o dotaci na 
projekt „City Net“ (používán též český 
název „Města v rozletu“), který byl pod-
pořen v rámci dotačního programu - Pře-
shraniční spolupráce ČR – Rakousko. Ten-
to projekt byl připraven spolu s partnery 
na české straně (města Jindřichův Hradec 
a Třeboň) a rakouské straně (města Horn, 
Zwettl, Schrems). Předmětem projektu je 
vytvoření podmínek a nástrojů pro eko-
nomický rozvoj partnerských měst. V 
rámci projektu byla vytvořena na Měst-
ském úřadu Telč dvě pracovní místa. Na 
základě zveřejněné výzvy byla následně 
uzavřena pracovní smlouva na dobu urči-
tou do 31. 12. 2013 s Ing. arch. Lukášem 
Pivonkou a Ing. Věrou Peichlovou.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Budou nové občanky
Po několika odkladech padlo v polovině října překvapivé rozhodnutí. Ministerstvo 
vnitra rozhodlo, že od 1. ledna příštího roku budeme dostávat nový typ občanských 
průkazů, tzv. elektronické občanky. Pokud si připlatíme 500 Kč, bude obsahovat i elek-
tronický čip. Na ten si budeme moci nechat v první fázi nahrát elektronický podpis. Čip 
budou moci později využít další instituce jako kartu pojištěnce či zbrojní průkaz apod.
Podle vyjádření ministerstva tentokrát ale nepůjde o plošnou výměnu průkazů s časovým 
omezením. Ve chvíli, kdy nám po 1. lednu 2012 skončí platnost průkazu, dostaneme již 
nový typ občanského průkazu, podobný kreditním kartám nebo řidičskému průkazu.
Na nových občanských průkazech se nebudou uvádět některé osobní údaje. O zásadní, a v 
tuto chvíli překvapivé změně agendy OP, budeme více informovat v prosincových TL.

(Podle TZ MV ČR)

V listopadu a v prosinci:
Občanské průkazy a pasy s omezením!
Od 1. ledna 2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitel-
nými údaji - tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP), příp. i s kontaktním elek-
tronickým čipem.
V souvislosti s výše uvedenou skutečností dojde v závěru roku 2011 z technických dů-
vodů k odstávce stávajícího systému CDBP a jsou stanoveny nejzazší lhůty pro po-
dání žádostí o vydání cestovního pasu s biometrickými prvky (tzv. e-pas) a stávajícího 
typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji v níže uvedených termínech: 

Cestovní pasy
18. listopadu 2011 odstávka systému CDBP – nebude možné přijímat žádosti  
 ani předávat e-pasy
do 19. prosince 2011 ukončení přijímání žádostí o e-pas; po tomto datu do 31. 12. 2011 
 bude možné pouze předávat vyhotovené (s výjimkou odstávky 
 ve dnech 27. až 30. 12. 2011) 
ve dnech 27. až 30.  odstávka systému CDBP – nebude možné ani předávat vyho- 
prosince 2011 včetně tovené e-pasy

Občanské průkazy
do 30. listopadu 2011 ukončení přijímání žádostí o stávající typ občanského průkazu 
 se strojově čitelnými údaji u nepříslušného úřadu, (tj. podání  
 žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v je- 
 hož správním obvodu nemá žadatel trvalé bydliště nebo u ma- 
 tričního úřadu)
do 14. prosince 2011 ukončení přijímání žádostí o stávající typ občanského průkazu  
 se strojově čitelnými údaji u příslušného úřadu, (tj. u osob
 s trvalým pobytem v našem správním obvodu - u MěÚ Telč);  
 po tomto datu do 31. 12. 2011 bude možné pouze předávat  
 vyhotovené občanské průkazy
Systém přijímání žádostí a předávání vyhotovených cestovních pasů bez biometric-
kých prvků (doklad se zkrácenou dobou platnosti 6 měsíců) a občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů (doklad se zkrácenou dobou platnosti 1 měsíc) typu tzv. 
„BLESK“ bude po celou dobu fungovat beze změny. 

JUDr. Jana Matoušková, ved. odboru vnitřních věcí MěÚ Telč

Konzultační den 
rady města

středa 9. listopadu
 15,00 - 17,00 hod.

doporučujeme se předem 
objednat v sekretariátu MěÚ

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II.  15. 11.   IV.  17. 11.
III.  16. 11.   V.  18. 11.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky 
přes Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u via-
duktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. 
– u garáží
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Radosti a starosti telčského starosty
Město dobře hospodaří
To není sebechvála, ale jeden z výstupů 
pravidelného hodnocení, které provádí 
prestižní týdeník Ekonom. Pod názvem 
Město pro byznys posuzuje v řadě ukaza-
telů 205 měst pověřených výkonem státní 
správy, takzvaných trojek. Zatím probí-
hají hodnocení na úrovni krajů, celostátní 
výsledky pak budou známy koncem roku. 
A právě v rámci vyhlášení výsledků v 
Kraji Vysočina získalo naše město uznání 
tohoto časopisu za dobré hospodaření.
Celkem se posuzuje asi 40 parametrů. 
Některé lze činností města výrazně ovliv-
nit – ekonomiku města, investice do in-
frastruktury či třeba vstřícnost úřadu. 
Jiné jsou ale dány třeba polohou, přísluš-
ností ke správnímu území či strukturou 
podnikatelské činnosti. Takže celkové 
hodnocení je jen částečným ukazatelem 
naší práce.  Ale i to je důležité. V řadě 
ukazatelů jsme obstáli. V celkovém kraj-
ském hodnocení jsme se letos posunuli ze 

Nejzdatnější
prvňáček
V pátek 16. září se na telčském hřišti konalo 
v pořadí již deváté kolo Nejzdatnějšího prv-
ňáčka. Zavítali k nám žáci ze ZŠ Hradecká 
a samozřejmě i prvňáčci z naší školy.
Jedno z největších překvapení pro nás byla 
velká účast prvňáčků. Jakmile odbila desá-
tá hodina, kdy měla začít prezence, hřiště 
se pomalu začínalo zaplňovat. Žáci IX.A 
prováděli nejmenší závodníky celou sou-
těží. Později začali na tribuny přicházet ro-
diče a prarodiče, aby je podpořili. Po startu 
první disciplíny se atmosféra zcela změni-
la. Smích nahradilo zapálené povzbuzo-
vání kamarádů. Soutěžilo se v běhu na 50 
a 350 metrů, ve skoku dalekém, dřepech, 
lehu/sedu a v hodu kriketovým míčkem.
Nejzdatnějšími chlapci byli Adam Kříž 
(1. místo), Jakub Kovář (3. místo, oba 
ZŠ Hradecká) a Filip Kučera (2. místo, 
ZŠ Masarykova). Na prvních dvou mís-
tech mezi dívkami byly Kateřina Svítilo-
vá a Vendula Pittauerová (ZŠ Hradecká), 
jako třetí se umístila Jana Vystrčilová 
(ZŠ Masarykova). Děti neměly s žádnou 
disciplínou výrazné problémy, obtížněj-
ší byl pro ně jen běh na 350 m.

Anna Divišová, Monika Karlová
ZŠ Masarykova

regiony jak pro podnikání, tak i z pohle-
du některých poplatků. Potýkáme se s 
vysokou nezaměstnaností a jsme regio-
nem s nejnižšími průměrnými mzdami. 
A ne zrovna dobře dopadl při testování 
jeden z odborů městského úřadu.  Je tedy 
stále co zlepšovat. 

Poliklinika v novém
V době, kdy tyto řádky píšu, běží na po-
liklinice dokončovací práce. Doufám, 
že až je budete číst, bude vše hotovo. V 
celém objektu jsou osazena nová okna a 
také vstupní dveře. Ty v nejvíce frekven-
tovaných vstupech jsou nově osazeny jako 
dvojdveře s automatickým otvíráním a za-
víráním, což zvýší pohodlí uživatelů budo-
vy a současně zabrání únikům tepla. 
Díky spolupráci dodavatelské firmy
Trojstav a všech institucí se v budově 
podařilo s minimálním omezením udr-
žet veškerý provoz. Náklady celé akce 
se pohybují ve výši 4,6 milionu korun a 
získali jsme na ni dotaci ve výši 80 %.  

na Mokrovcích. Na Dyjických mostech 
skončila série motokrosových závodů. Fot-
balisté si úspěšně vedou v krajských soutě-
žích. A pozadu nezůstávají ani volejbalisté. 
Basketbalisté se osamostatnili a v prvním 
zápase v nové sportovní hale porazili muž-
stvo Waidhofenu. Rybáři zakončili hospo-
dářský rok slavnostním výlovem Štěpničá-
ku. Nebe u Roštejna opět zaplnily desítky 
draků. Výrazně o sobě dává vědět nová 
o.p.s. Geopark Vysočina, a to jak přípravou 
zajímavého projektu, tak i organizací far-
mářských trhů. Občanské sdružení Javo-
řice svou akcí v Lipkách zase deklarovalo 
zájem o zřízení cyklotras v našem městě.
Hokejisté zahajují novou sezonu na zim-
ním stadionu. První koncerty nabídl i Kruh 
přátel hudby. Sérii přednášek organizu-
je Muzejní spolek i Národní památkový 
ústav. Městská knihovna připravila velmi 
dobře navštívenou besedu se spisovatelem 
Vlastimilem Vondruškou. A s blížící se zi-
mou se určitě všichni těšíme na adventní 
vystoupení pěveckých sborů. Omlouvám 
se, určitě jsem na někoho zapomněl. Ale 
chci tímto výčtem vzkázat všem, kteří tvr-
dí, že se v Telči nic neděje: „Telč po konci 
turistické sezony neusnula. Naopak, žije 
bohatým spolkovým životem.“ Díky vám 
všem.                                 Roman Fabeš

14. na 10. místo z patnácti hodnocených 
měst. Ale v některých ukazatelích jsme i 
na stupních vítězů. Dobře si stojíme ve 
školství, turistické infrastruktuře, v někte-
rých ukazatelích pracovního trhu, zdra-
votní péči či životním prostředí. Činnost 
města je i dobře hodnocena ze strany pod-
nikatelských subjektů. Na prvním místě v 
kraji jsme právě v ukazatelích týkajících 
se hospodaření města, investicích do ma-
jetku a čerpání evropských dotací. Na 
straně druhé ale patříme mezi nejdražší 

Ze společenského života
Tak nějak se dříve jmenovala rubrika, 
kterou jsme našli v každých novinách. Ta 
naše by se v této době úctyhodně zaplnila 
spoustou událostí ze života ve městě. Vče-
laři prezentovali svou dlouholetou činnost 
při podzimních slavnostech. Zahrádkáři 
oslavili své jubileum podzimní výstavou 
v městské galerii. A turisté si připomenou 
90 let činnosti tradičními podzimními po-
chody. Filatelisté vystavovali v Rakousku. 
Kynologové začali využívat nové cvičiště 

Vzorný skok Vašíka Šindlera. Do školy!  Více ve sloupci vpravo. Foto: Anna Divišová
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Mozartovo Requiem 
v sedmi městech
13. listopadu zažije telčský jezuitský kos-
tel na náměstí ojedinělou událost. Jeho 
prostory od 15 hodin rozezní koncert více 
než stovky mladých hudebníků a zpěváků 
při koncertním provedení slavného Mo-
zartova Requiem.
„Měsíc listopad je již tradičně věnován 
vzpomínkám na zemřelé. Je to ale také 
čas přemýšlení o svém vlastním životě, 
jeho smyslu, hodnotě a také o jeho konci. 
Toto nelehké téma se rozhodla uchopit a 
převést do hudební podoby Mozartova 
Requiem velká skupina mladých hudeb-
níků z Třebíče, Telče, Náměště nad Osla-
vou a mnohých dalších míst. Výsledkem 
jejich důkladné a dlouhodobé přípravy 
bude celkem sedm koncertů, které zazní 
v šesti městech Vysočiny a také v Brně,“ 
uvedl pro TL dirigent spojených sborů 
Karel Tomek.
Svoje síly spojily v ojedinělém projektu 
pěvecké sbory Santini z Telče, chrámový 
soubor JA.S z Náměště nad Oslavou, pě-
vecký sbor Notissima z Katolického gym-
názia v Třebíči a třebíčský pěvecký sbor 
Coruscante, které dohromady tvoří šede-
sátičlenný smíšený pěvecký sbor. Dopro-
vází ho třicetičlenný orchestr Cordial.
Vedle Telče se na stejný koncert mohou 
těšit posluchači v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou, Křižanově, Náměšti nad Osla-
vou, Třebíči, Troubsku a 26. listopadu v 
kostele Nanebevzetí P. Marie (U Jezuitů) 
v Brně.   Podle TZ

Veškeré informace o projektu na

www.santini-telc.cz

Ceny a uznání města Telče 2011
Jak jsme již informovali, zastupitelstvo města rozhodlo 12. září o nových držitelích 
Cen města za letošní rok.
Ceny získali:
● Klub českých turistů Telč, za dlouholetou aktivní společenskou činnost a organi-
zaci dálkových pochodů
● ZO Českého svazu včelařů v Telči, za aktivní spolkovou činnost a péči o udržení 
tradice včelařství a jeho produktů
● Oblastní Charita Jihlava, za provoz pečovatelské služby a rozvoj sociálních slu-
žeb v Telči
● Marie Gregorová, za osobní přínos ke vzniku dobrovolnického programu, domácí 
hospicové péče a dalších sociálních služeb v Telči
● Jiří Jabulka, za vydání knih propagujících město – „Telč město příběhů“, „Telč 
paměť domů“ a „Telč vyznání městu“
● David Lupač navíc získal ocenění za výjimečný sportovní počin roku. V jeho pří-
padě to bylo za třetí místo na Mistrovství světa juniorů a dorostenců v silovém trojboji 
v Kanadě. (Více o jeho úspěchu v TL 10)

Dokončení z první strany

Stroj na počasí ...
extrémního počasí. „To jsou velké tunely, 
jejichž provoz je drahý, ten v Telči - díky 
svým menším rozměrům - bude provoz-
ně i daleko levnější,“ dodal profesor. Vě-
decké centrum bude fungovat ve dvou 
budovách: kromě pracoven a laboratoří 
v nich řemeslníci připravují i výzkumné 
komory. V jedné budou panovat extrém-
ní mrazy, v jiné tropické podnebí, další 
zase bude třeba extrémně slaná. K dispo-
zici získají i rentgen, který bude zkoumat 
narušení materiálů po pokusech.

Michal Kolařík

Převzato se svolením redakce
MfD Vysočina.

Uznání získali:
● Ivana Moravcová, žákyně ZŠ Masarykova, za vynikající úspěch ve finále celostátní
pěvecké soutěže „Slavíci ve školní lavici 2011“
● Andrea Ličmanová, žákyně ZŠ Hradecká, za 1. místo v okresním kole a 2. místo v 
krajském kole v atletickém čtyřboji základních škol praktických
● Jiří Páral, bývalý student GOB a SOŠ, za vynikající reprezentaci školy na Dnu mla-
dých velvyslanců pořádaném Americkou ambasádou v Praze a za účast v celostátním 
kole literární soutěže Společnosti přátel USA
● Kateřina Dejmková, bývalá studentka GOB a SOŠ, za aktivní práci a pomoc dě-
tem, které žijí ve vyloučené lokalitě, v rámci projektu Všeználek
● Jan Srp, bývalý student GOB a SOŠ, za vynikající výsledky v soutěžích v grafic-
kých předmětech v rámci kraje a republiky a za účast na mistrovství světa v Paříži v 
záznamu a zpracování textu
● Akordeonový orchestr „Měchband“ ZUŠ Telč a Třešť, za vynikající dlouholetou 
činnost a za 1. místo v krajském kole národní soutěže základních uměleckých škol a 
vynikající a pedagogické vedení orchestru

Předseda telčských včelařů Leoš Vaněček přebírá z rukou starosty Romana Fabeše 
Cenu města pro svou organizaci.                                                    Foto: Bohumil Bína

Český PATRON 2010. Úspěch TRIPETU
4. října převzali v Kongresovém sále PWC v Praze z rukou tří ministrů české vlády a před-
stavitelů Hospodářské komory ČR ceny vítězové soutěže Český PATRON 2010. Posláním 
soutěže, která navázala na loňský úspěšný projekt Krizi navzdory, je podpora podnikatelů 
na území České republiky. V konkurenci firem z celé republiky uspěla v kategorii Malá 
energetika firma TRIPET Ing. Dušana Tripala s projektem briket z odpadového papíru.
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Počasí stavbám naštěstí přeje
A tím jsme zase o krok blíže ukončení 
rozsáhlé rekonstrukce ulic Štěpnická, 
Oldřichovo náměstí a Na Posvátné. A u 
konce i s komplikacemi, které přines-
la akce hlavně obyvatelům těchto ulic, 
ale i všem ostatním, kteří tuto městskou 
dopravní tepnu využívají. Radostnější 
pohled je určitě na část od křižovatky s 
ulicí Jihlavská po most u Štěpnického 
rybníka. Tam firma Colas v celém úse-
ku položila spodní asfaltovou vrstvu. A 
pokud bude počasí i dále příznivé, měl 
by být povrch vozovky dokončen úplně.  
Hned na několika místech se intenzivně 
pracuje i na trasách veřejného osvětlení a 
chodnících. Ty pro město realizuje firma
SATES. A za nimi už je vidět téměř ko-
nečná podoba ulice. Ta definitivní bude
dána až dokončením úprav zeleně. Ty už 
ale určitě zůstanou na jaro.

Podzim s Českou inspirací
HRADEC KRÁLOVÉ
3. - 13. 11.
Hudební fórum Hradec Králové
Festival světové soudobé hudby.
CHEB
16. 11.
Vernisáž fotografické výstavy cheb-
ské Galerie 4 „Listopad 1989“
JINDŘICHŮV HRADEC
30. 11.
Světové šansony
Koncert v podání posluchačů muziká-
lového oddělení Konzervatoře a Vyšší 
odborné školy Jaroslava Ježka v Praze v 
19.00 hod v kapli sv. Máří Magdaleny.
KUTNÁ HORA
12. 11.
Svatomartinské hody
Slavnost Svatomartinského vína z kut-
nohorských vinic spojená s degustací 
Svatomartinské husy, v areálu Jezuit-
ské koleje od 11.00 hod.
LITOMYŠL
6. - 8. 11.
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Music Club Kotelna, projekce od 16, 
18 a 20 hod. V neděli 6. 11. od 16 hod. 
beseda s nejlepším českým horolezcem 
Radkem Jarošem.
POLIČKA
17. 10. - 31. 12.
„Kdyby dřevo promlouvalo...“
Výstava v Centru Bohuslava Martinů. 
První výstava z tematického cyklu Za-
pomenutá řemesla našich předků.
TELČ
5. 11. – 6. 11.
Turistické pochody Klubu českých 
turistů v Telči 
5. 11. - Vysočinou k Telči aneb Za krá-
lovnou Eliškou
6. 11. - Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 
aneb Po stopách husitských bojovníků
TŘEBOŇ
30. 11.
Adventní koncert Třeboňských pištců a 
legendy folkové scény skupiny Nezmaři
Sál lázní Aurora v 19.30 hod.

Mnohem více tipů na výlet naleznete
na webových stránkách

www.ceskainspirace.cz

Babí léto s �eskou inspirací

HRADEC KRÁLOVÉ
2. - 3. 9. Slavnosti Královny Elišky
M�sto již tradi�n� oslaví p�íjezd Královny Elišky Rej�ky  - Velké nám�stí, Žižkovy sady, Šimkovy sady
www.slavnostikralovnyelisky.cz, www.hradeckralove.org

CHEB
10. 9. Babí léto na Chebském hrad�
Populární folkový festival se op�t vrací do Chebu - Fajnbeat, Bokomara, Slávek Janoušek a Luboš
Vondrák, Žalman a spol. a další
www.tic.cheb.cz

JIND�ICH�V HRADEC
23. - 25. 9. Hudební slavnosti Adama Michny z Otradovic
17. ro�ník, série koncert�, slavnostní bohoslužba, procházka m�stem s hudebním doprovodem,
„michnovské tane�ní“
www.jh.cz

KUTNÁ HORA
16. – 18. 9. Kutnohorský varhanní festival na konci léta
Nultý ro�ník festivalu, doprovodný program: p�ednáška na téma „historie kutnohorského
varhaná�ství“ a komentovaná prohlídka varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého
www.guide.kh.cz

LITOMYŠL
15. - 18. 9. Festival Mladá Smetanova Litomyšl
Sou�ástí festivalu i sout�ž pro d�ti základních škol Hledej B. S. aneb Smetana je nejlepší
www.litomysl.cz

POLI�KA
24. – 25. 9. Slavnosti lovu na hrad� Svojanov�
Zcela nová akce s loveckou tématikou p�ipomene oblíbenou tradici majitel� hradu Svojanova nejen v
19. století - šerm, truba�i, sokolníci, lov�í se psy, ohnivé ve�erní vystoupení
www.svojanov.cz

TEL�
24. 9. Svatováclavské �asy v Tel�i
Historické nám�stí Zachariáše z Hradce - p�íjezd sv. Václava s družinou, pohádka pro d�ti, skupiny
historických tanc�, šermu, cimbálová muzika, po celý den �emeslný trh, ve�er „tel�ské vinobraní“ v
mázhausu domu �. 71
www.telc.eu

T�EBO�
3. 9. Houba�ské slavnosti
Bohatý „houboprogram“, který oslaví nejen houby, ale celý podzim, ve�er kostýmovaná prohlídka
m�sta a program „T�ebo�ské hrané pov�sti“
www.itrebon.cz
Mnohem více tip� na výlet naleznete na webových stránkách www.ceskainspirace.cz

Starosta aktuálně

Počasí stavbám přeje

Také v ulici Na Posvátné se už blýská na 
lepší časy.  Na asfalt si sice počkáme až 
na počátek listopadu, ale po martýriu s 
výkopy kanalizace a vodovody jsou již 
práce na pokládce spodních vrstev pro 
povrch silnice určitě příjemnějším po-
hledem. V listopadu by i zde měly být 
zahájeny práce na veřejném osvětlení a 
chodnících.  
Kapitolou samou pro sebe je pak most u 
Štěpnického rybníka. Tam byly nejslo-
žitější práce na nových základech, které 
brzdilo neustálé zatápění výkopů. Nyní 
už se ale pracuje na pokládce ocelové-

ho tubusu. V první třetině listopadu by 
pak měly být zahájeny práce na povrchu 
vozovky. 
Firma Outulný pracuje dále směrem do 
Třebíčské ulice. Zde již pouze za dílčího 
omezení provozu buduje hlavní řad a ná-
sledně přípojky kanalizace.  Práce na kana-
lizaci by měly být dokončeny ještě letos. 
Hodnota všech prací realizovaných v 
uvedených ulicích se pohybuje kolem 70 
milionů korun.

Myslibořská čeká na nový povrch
Další z ulic, která dostává novou podo-
bu, je část ulice Myslibořské. Celkovou 
rekonstrukci ulice si vyžádal hlavně 
neuspokojivý stav kanalizace a vozov-
ky. V první etapě byly nově položeny 
vodovodní a kanalizační sítě včetně do-
movních přípojek. Tyto práce realizo-
vala na základě výběrového řízení fir-
ma Trojstav. Celková hodnota prací je 

1,8 milionu korun a městu se podařilo 
získat z krajského programu dotaci na 
kanalizaci ve výši 50%. 
V současné době je již v plném běhu dru-
há etapa rekonstrukce. Firma Pražské sil-
niční a vodohospodářské stavby intenziv-
ně pracuje na pokládce spodních vrstev a 
následně povrchu vozovky a chodníků. 
Součástí akce je i nové veřejné osvětlení, 
chráničky pro uložení vzdušného vede-
ní elektřiny a zeleň. Práce v hodnotě 1,7 
mil. Kč jsou hrazeny z rozpočtu města. 
Ulice by měla být kompletně hotova do 
poloviny listopadu.            Roman Fabeš

Most přes Telčský potok ve Štěpnici. Teprve když nám chyběl, jsme poznali, jak je ve 
městě důležitý.                                                                              Foto: Ilona Jeníčková
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Dostali jsme dopis:

Telč je nádherná!
Na kreslící studenty vysokých škol jsme 
v Telči zvyklí. Když se ale několik říjno-
vých dnů pohybovali po městě s kreslicí-
mi potřebami evidentně školáci základní 
školy, nešlo to přehlédnout. Nejenže mů-
žeme prozradit, že byli z Pelhřimova, ale 
také otisknout dopis, který od nich redak-
ce TL dostala:
4. až 6. října jsme se my, žáci a žákyně 
z druhého stupně ZŠ Na Pražské v Pel-
hřimově, kteří máme zájem o výtvarnou 
výchovu, účastnili podzimního plenéru 
ve vašem překrásném městě Telči. Po-
řádání výtvarných plenérů se u nás už 
stalo tradicí - dříve jsme však jezdívali 
kreslit a malovat jen do našeho blízkého 
okolí. Za to, že se nyní můžeme podívat 
i do míst vzdálenějších, vděčíme grantu 
hrazenému z Evropského sociálního fon-
du EU. Loni jsme zachycovali přírodní 
krásy Krkonoš, letos jsme se zaměřili na 
architekturu v Telči.
Když se zamyslíme nad tím, jak hodno-
tit právě skončený plenér, řekli bychom, 
že to byl nejlepší ze všech, které jsme na 
naší škole zažili. 
Ubytování bylo přímo luxusní – bydleli 
jsme v hotelech Pangea a Antoň. Už jen 
pohled na ně nás oslnil, o výbavě pokojů 
a večerním blbnutí v hotelovém bazénu 
ani nemluvě. Prostě nádhera! Měli jsme 
zde opravdu dobré zázemí a snídaně. Na 
další jídla jsme pak chodili do restaurace 
U Švejka, kde nám také moc chutnalo a 
kde byl velmi milý personál.
Počasí nám přálo, takže jsme mohli po 
všechny dny kreslit a malovat, co se do 
nás vešlo. Vyzkoušeli jsme si mnoho vý-
tvarných technik. Dokonce se asi třetina 
z nás učila v zámecké zahradě malovat i 
olejovými barvami přímo na plátno.
Zachytit správně perspektivu domů není 
žádná legrace, o to více jsme obdivova-
li výborné kresby studentů architektury, 
které jsme si hned první den prohlédli ve 
vstupních prostorách radnice. Paní uči-
telky nám pak při naší vlastní výtvarné 
práci pomáhaly radou i drobnými opra-
vami, takže se ani my za naše výsledná 
dílka snad nemusíme stydět.
Domů jsme se vrátili velmi spokojení, 
klidně bychom jeli zase! Všem, kteří pro 
nás tuto akci zajistili, moc děkujeme, 
zejména panu Ruxovi z hotelu Pangea, 
který nám kompletně zařídil ubytování i 
stravu. Díky!
Za ostatní účastníky kurzu Kateřina No-
votná, Dana Jechová a Jana Marková, 
9.A ZŠ Na Pražské, Pelhřimov

Čtivě napsaná publikace Marie Dohna-
lové 100 let u císařské cesty, mapující 
historii školství v Želetavě, vydaná u 
příležitosti stého výročí založení tamní 
měšťanské školy, stojí za povšimnutí i 
čtenářů TL. Proč? Nejen pro pohled na 
vývoj venkovského školství v regionu 
od 17. století až po současnost, ale i pro-
to, že připomíná, jak úzké vztahy byly 
před 100 a více lety mezi oběma sídly. 
Nejenže Želetava (spolu s Bítovánka-
mi, Šašovicemi a Lesnou/Valdorfem) 
patřila do soudního okresu Telč, ale 
také do telčského školního obvodu. A 

tak nepřekvapí, že první doložený uči-
tel v Želetavě byl telčský písař Šimon 
(1625) nebo že na slavnostní otevření 
měšťanky 10. září 1911 si želetavští po-
zvali pěvecký sbor z Telče. Telčských 
stop ale najde pozorný čtenář v pub-
likaci daleko více. Třeba ve dlouhém 
seznamu působících učitelů v Želetavě 
(Josef Musil, Aloisie Mátlová, Božena 
Truhlářová/Loosová ad.). Publikace je 
k dostání v želetavských obchodech 
Pekařství Novákovi, Koloniál Vranka a 
v tamní škole. Můžete si ji také objed-
nat v IS telčské radnice.     /z/

Kolik žáků mají školy?
V novém školním roce nastoupilo v září do základních škol ve správním obvodu Telče 
989 žáků. Je to o 47 méně než v předchozím roce. Naopak počet dětí, které do školy 
přišly poprvé, stoupl o pět. Celkem jich do prvních tříd nastoupilo 101. Telčské listy o 
tom informovala Eva Cupáková z útvaru školství Městského úřadu Telč.
Jaké jsou počty žáků a tříd v jednotlivých školách, ukazuje následující přehled:

 Škola Počet Počet žáků  Tříd Žáků 
  1. tříd 1. tříd celkem celkem
 ZŠ Hradecká + ZŠ praktická 2+1 36 (29) ** 22 382 (400)
  ZŠ Masarykova 2 29 (29) 17 345 (362)
 ZŠ Nová Říše 1 12 (20) 9 159 (165)
 ZŠ Stará Říše 1 6 (5) 3 34 (37)
 ZŠ Mrákotín 1* 8 (5) 2 32 (36)
 ZŠ Krahulčí 1* 8 (3) 2 20 (16)
 ZŠ Urbanov 1* 2 (5) 2 17 (20)
 Celkem 10 101 (96) 57 989 (1036)
*  spojené třídy      **  čísla v závorce rok 2010
O podobné údaje jsme požádali ředitele GOB a SOŠ Stanislava Mácu. Do primy nižšího 
gymnázia nastoupilo 27 (30) žáků, do první třídy vyššího gymnázia 30 (24) žáků a do první-
ho ročníku sekce SOŠ 23 (18) žáků. Čísla v závorce jsou údaje z loňského školního roku.
Celkem pak má škola v letošním školním roce 13 gymnaziálních tříd, ve kterých stu-
duje 327 žáků, a 4 třídy střední odborné školy s 97 žáky.                                          /z/

Malířům a malířkám z Pelhřimova se u nás líbilo. Napsali nám to. Čtěte ve sloupci 
vpravo.                                                                                          Foto: Ilona Jeníčková

K výročí měšťanské školy v Želetavě

100 let u císařské cesty



Připomínáme si 
110 roků
26. listopadu 1901 se v Praze narodil Jo-
sef Mikuláš Mohr (+1979). V roce 1919 
maturoval na telčské reálce. Poté studo-
val matematiku, fyziku a astronomii na 
Univerzitě Karlově, pařížské Sorbonně a 
na univerzitě v Cambridgi. Pedagogicky 
působil na univerzitách v Bratislavě a 
v Brně. V roce 1954 se stal profesorem 
astronomie na Matematicko - fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem 
řady vědeckých prací z astronomie.

220 roků
3. listopadu 1801 se v Brně narodil Leo-
pold (II.) Karel Podstatský - Lichtenstein 
(+1848), majitel telčského a dalších pan-
ství. Správy rozsáhlého majetku se ujal 
po studiích ve Vídni (filozofie, práva) v 
roce 1826. Od mládí projevoval velký 
zájem o hudbu a divadlo. Získal dokonce 
čestný titul „dvorní hrabě hudby“ u cí-
sařského dvoru ve Vídni. Od 30. let 19. 
století bylo díky jeho podpoře zdejší zá-
mecké divadlo kulturním centrem i pro 
občanskou veřejnost. Podporoval řadu 
sociálních a kulturních institucí.
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Od nového akademického roku stojí v čele 
Masarykovy univerzity v Brně nový rektor. 
Po volbě akademickým senátem a jmeno-
vání prezidentem republiky se jím stal do-
savadní prorektor Mikuláš Bek. Z pohledu 
existence Univerzitního centra univerzity 
v Telči se jedná o významnou změnu i pro 
město. Přes mimořádné pracovní vytížení 
po nástupu do funkce si Mikuláš Bek našel 
čas odpovídat na otázky TL.

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek pro TL:
Jediné odloučené pracoviště má MU v Telči!

O Masarykově univerzitě v souvislosti 
s existencí jejího Univerzitního centra 
ve městě pravidelně v TL informuje-
me. Prozradíte čtenářům pocity muže, 
který je nově postaven do čela druhé 
největší české univerzity?
Rozhodnutí, zda přijmu nabídku ucházet 
se o funkci rektora, jsem určitě neučinil 
ze dne na den. Následovala mimořádně 
dlouhá volební kampaň a mezi ní a nástu-
pem do funkce uběhla řada měsíců, kdy 
jsem se hodně těšil a současně si uvědo-
moval, jak nelehká role mne čeká. Díky 
zkušenosti ze svého působení na pozici 
prorektora totiž dobře vím, co funkce 
rektora obnáší. Nyní jsem se vším smí-
řený a připravený. I když je mi jasné, že 
se objeví i nečekané události, které mne 
budou překvapovat.
Jste muzikolog, vědecky se mj. věnuje-
te dějinám novější hudby. Spojení Telč 
a hudba je od poloviny 19. století vel-
mi silné. Jen namátkou: hudební pro-
dukce Leopolda II. Podstatského, Jan 
Kypta, Bohumír Pokorný, Josef Mátl, 
sborový zpěv... Váš pohled na hudební 
historii Telče?
Kulturní odkaz města Telče, a to nejen v 
oblasti hudby, je jeden z hlavních důvodů, 

proč se Masarykova univerzita rozhodla 
investovat do obnovy zdejší bývalé jezu-
itské koleje, ze které vybudovala své Uni-
verzitní centrum. Mimořádnost tohoto 
kroku podtrhuje skutečnost, že univerzita 
dlouhodobě není příznivcem zřizování 
odloučených pracovišť a nemá svou po-
bočku v žádném jiném městě.
Jak jste zmínil, objekt jezuitské kole-
je byl letos nákladně rekonstruován a 

Univerzitní centrum tak nabízí skvělé 
podmínky pro výuku. Otázka, kterou by 
Vám položil každý čtenář TL. Vaše před-
stava o jeho poslání v nejbližší době?
Nebudeme se omezovat pouze na úzkou 
skupinu vzdělávacích aktivit, ale připra-
vujeme širší nabídku určenou různým cí-
lovým skupinám. Aktuálně například vy-
hodnocujeme možnost využití pro kurzy 
celoživotního vzdělávání, které zahrnují i 
Univerzitu třetího věku. Konkrétní aktivi-
ty zde již také připravuje katedra výtvarné 
výchovy naší Pedagogické fakulty. 
Trochu odlehčeně. Dva ze tří staros-
tů Telče po roce 1990 jsou absolventy 
Masarykovy univerzity. Studuje na ní 
v současné době podle Vás další telč-
ský starosta?
Nevím, zda přímo starosta. Jisté ale je, 
že absolventi Masarykovy univerzity na-
cházejí uplatnění ve vysokých manažer-
ských funkcích úspěšných firem, ve ve-
dení organizací a institucí působících ve 
veřejném sektoru v oblasti státní správy 
a samosprávy. Z tohoto pohledu je velmi 
pravděpodobné, že se budou čtenáři na 
stránkách Telčských listů s absolventy 
Masarykovy univerzity pravidelně se-
tkávat.                                 /O. Zadražil/

Mikuláš Bek při projevu na slavnostním uvedení do funkce rektora MU 12. října. 
Foto: Archiv MU

Exrektor Fiala radí 
premiérovi
26. září oznámil na tiskové konferenci v 
Brně premiér Petr Nečas, že jeho hlav-
ním vědeckým poradcem se stal býva-
lý rektor a současný prorektor Masa-
rykovy univerzity, profesor Petr Fiala. 
Tisková konference se konala u příleži-
tosti zahájení činnosti výzkumného cent-
ra CEITEC v brněnském kampusu MU. 
„V řadě vyspělých zemí, které skutečně 
sází na vědu a výzkum, je zvykem mít 
hlavního vědeckého poradce. Rozhodl 
jsem se tímto inspirovat a jmenoval jsem 
na tuto pozici dlouholetého a úspěšného 
rektora, profesora Fialu,“ řekl premiér. 
Petr Fiala stál v čele druhé největší čes-
ké univerzity po dvě funkční období od 
roku 2004 do konce srpna 2011. V po-
sledních dvou letech také předsedal Čes-
ké konferenci rektorů. 
V době, kdy Fiala Masarykovu univerzitu 
vedl, bylo v bývalé jezuitské koleji v Telči 
zřízeno samostatné Univerzitní centrum, 
které se v letošním roce dočkalo zásadní 
rekonstrukce objektu za více než 150 mil. 
Kč. „Určitě je to pro nás dobrá zpráva. 
Profesor Fiala aktivitám Masarykovy uni-
verzity v Telči velmi přál,“ uvedl pro TL 
ředitel UC Josef Plucar.             Podle TZ
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Představujeme kroužky DDM Šachy
Šachy jsou nejen společenská hra, ale i 
sportovní odvětví. Vznikly z perského 
šáh, tedy panovník, a patří do kategorie 
deskových her. Zájemci o tuto ušlechti-
lou hru, právem nazývanou královská, se 
v DDM Telč scházejí již mnoho let pod 
vedením Davida Prokopa a Davida Stro-
hmayera. V současné době není o tento 
sport mezi dětmi a mládeží příliš velký 
zájem. Je to určitě škoda, protože se jedná 
o zajímavou zábavu, která učí hráče sou-
středění, předvídání a logickému myšlení. 
Šachisté se scházejí v DDM každý pátek 
a rádi mezi sebou přivítají každého, kdo 
by chtěl svůj volný čas trávit v příjemném 
kolektivu příznivců tohoto sportu.

 Pro TL připravuje Jarmila Janovská

Filatelisté v Gross-Sieghartsu
1. října se v dolnorakouském Gross-Sieghartsu uskutečni-
la výstava poštovních známek a celin. Poprvé své sbírky 
společně představili jak domácí sběratelé, tak filatelisté z
Telče. „Výstava se dle mého názoru velmi vydařila. Byla 
pořadateli dobře organizačně zajištěna,“ zhodnotil její ko-
nání Bohuslav Makovička, předseda telčského Klubu 
filatelistů. Právě jeho sbírka Poštovní historie jihozá-
padní Moravy 1664 - 1918 budila na výstavě zaslouže-
nou pozornost a podle odborníků obsahovala nejcennější 
exponáty vystavené v Gross-Sieghartsu. K zájmu sběra-
telů o výstavu přispělo vydání tzv. osobní známky s pří-
tiskem a příležitostné razítko, které 1. října tamní pošta 
používala.
K otázce, zda se někdy dočkáme podobné výstavy v Telči, 
uvedl B. Makovička: „Chybí nám vhodný prostor a také 
finanční zajištění takové akce je velmi náročné.“          (z)

Za předpověď hodnou Julese Verna by předchůdci Romana Fabeše pova-
žovali tvrzení, že telčskému starostovi přijde z Rakouska dopis se známkou, 
na které bude česká vlajka.

Vítězný drak druhé telčské drakiády Jany Křížkové. Má rozpětí 2,5 m! Více čtěte na 
straně 18. Lukáš Mazal již zve na příští drakiádu! Přiletí na ni ještě větší drak?

Výstava zahrádkářů:

1000
„Více než tisíc návštěvníků,“ byl v ne-
děli 23. října odpoledne skromný odhad 
předsedy telčského spolku zahrádkářů 
Ladislava Dufka o počtu lidí, kteří si tří-
denní zahrádkářskou výstavu prohlédli. 
Ta se poprvé konala v městské galerii 
na náměstí. „S návštěvností jsme velice 
spokojeni. Vedle tradičních domácích 
zájemců jsme zaznamenali návštěvníky 
z řady zemí. Byli zde Angličané, Japon-
ci, Rusové, Maďaři a také Španělé.“

Poděkování
Občanské sdružení C.A.F.E. děkuje or-
ganizátorům Farmářských trhů v Telči 
za poskytnutí prodejního místa. Za tuto 
podporu při realizaci programu Barevný 
koberec, který probíhá ve vyloučených 
lokalitách na Vysočině, jsme vděčni a 
vstřícného přístupu si velmi vážíme.
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Bylo to určitě téma roku. Co pořád hledají 
archeologové ve Staroměstském rybníku, 
co tam našli? Těch otázek bylo po celý rok 

hodně. Padaly na
podloubí, na set-
káních spolužá-
ků, na vernisážích
výstav, ale třeba 
i v ochozu fotba-
lového stadionu.
Ty nejčastější jsem
shromáždil a před-
ložil vedoucímu 
výzkumu, Mgr. 
Davidu Zimolo-

vi z Muzea Vysočiny. Na všechny, s trpě-
livostí typickou pro archeologa, postupně 
odpovídal. Otázky, které zde nenajdete, mu 
můžete položit na besedě, kterou Muzejní 
spolek připravuje na pondělí 7. listopadu.
Od kdy do kdy bylo osídleno sídliště na 
ploše dnešního Staroměstského rybníka?
Především podle mincovních nálezů a ná-
lezů fragmentů keramických nádob může-
me dobu existence středověkého sídliště 
vymezit závěrem 12. století až počátkem 
13. století a polovinou 15. století.
Kolik lidí zde asi žilo v jeho největším 
rozkvětu?
To se těžko odhaduje. Vzhledem ke stra-
tegické poloze lokality na křižovatce 
cest se jednalo spíše o větší vesnici, snad 
s trhovou funkcí, jejíž stálý počet obyva-
tel mohl podle mého odhadu dosahovat 
ve druhé polovině 13. a 1. polovině 14. 
století až 100 duší.
Domov zde měli jen zemědělci, nebo 
také řemeslníci?
Jistě obě skupiny venkovského obyvatel-
stva. Z archeologických pramenů ovšem 
nejsme schopni zemědělce od řemeslníků 
oddělit. Pravděpodobně se jednalo o osídle-
ní lidmi, kteří se věnovali jak nějakému ře-
meslu, tak zároveň i zemědělské činnosti.
Je možné z vašich nálezů sestavit „za-
stavovací“ plán sídliště?
Můžeme jen lokalizovat jednotlivé stavby 
či shluky sídlištních objektů, jejichž umís-
tění určoval potok a cesty. Jednotný „plán 
výstavby“ sídliště jsme nezaznamenali.
Pozůstatky staveb, které jste našli, 
byla jen běžná obydlí, nebo některá 
něčím dominovala?
Většinou jde o stopy po jednoduchých 
obydlích či spíše hospodářských objek-
tech, které byly řešeny jako nadzemní 
konstrukce nesené dřevěnými vertikální-
mi kůly. Je to dáno především vysokou 
hladinou spodní vody, která neumožňo-
vala stavbu zahloubených suterénů domů 

Archeologové vidí do historie 

Když byla ve Štěpnici 
vápenka
Nemalou pozornost budil v září archeolo-
gický průzkum na začátku Štěpnické ulice 
v blízkosti hotelu Pangea. Mohutné zákla-
dy v tělese rekonstruované silnice vyvola-
ly řadu dohadů, co a kdy nad nimi stálo.
Roušku záhady čtenářům TL částečně 
odhaluje archeolog Štěpán Černoš ze 
společnosti ARCHAIA Brno:
„Mohutná kamenná konstrukce zdiva, 
které jsme zde našli, prošla velkým žá-
rem, který na něm zanechal výrazné sto-
py. Podle našich zkušeností se nemoh-
lo jednat o jednorázový požár, nýbrž o 
opakovaný a silný žár. S velkou pravdě-
podobností se jednalo o velkou vápennou 
pec. To potvrzuje i množství vápna a kous-
ky vápence, které byly výzkumem odhale-
ny.“ Ke stáří staveb pak Š. Černoš dodal: 
„V bezprostřední blízkosti pece se nachá-
zel zahloubený objekt datovaný kerami-
kou z 13. a 14. století. Tento objekt byl 
po svém zániku výstavbou pece porušen. 
Nejpravděpodobněji se jeví možnost, že 
pec pochází ze 16. století, kdy Telč prošla 
v poměrně krátké době velkou renesanční 
přestavbou. Na tu byla určitě potřeba vel-
kého množství vápna, které mohla naleze-
ná pec dodávat.“                                    /z/

Srdečné pozdravy ze 13. století, díl V.

Staroměstský rybník: Archeolog D. Zimola u zpovědi
tak, jak je známe např. z městského pro-
středí nebo hornických sídlišť.
Myslíte si, že poté, co v roce 1372 za-
ložil Menhart z Hradce Staroměstský 
rybník, přesídlili všichni obyvatelé na 
výše položené místa na Starém Městě?
Jistě nešlo o náhlý „exodus“ do vyšších 
poloh. Sídliště v okolí věže s kostelem 
sv. Ducha vznikalo minimálně ve stejné 
době jako Staré Město. Sídliště zanikalo 
postupně a hospodářsky bylo využíváno 
ještě v 16. století. Osídlená plocha se 
zmenšovala úměrně ke stoupající hladi-
ně rybníka. V této souvislosti je zajíma-
vá otázka původního rozsahu Staroměst-
ského rybníka, který byl ve středověku 
pravděpodobně menší. Stopy po jiné než 
stávající hrázi jsme ale nenalezli.
Jaký je podle Vás nejhodnotnější nebo 
nejpřekvapivější nález?
Hodnotný je především charakter celého 
nálezového souboru, který dnes dosahuje 
kolem padesáti beden různorodých nále-
zů. Jedná se o artefakty využívané, vyho-
zené a poztrácené během 13. – 14. století. 
Užitkové předměty jsou doprovázeny 
pro archeologa cennými mincemi, které 
umožňují nálezy blíže datovat. Do dnešní-
ho dne se podařilo získat kolem 40 mincí 
od ražeb Leopolda VI. Babenberského na 
počátku 13. století až po minci Maximiliá-
na II. Habsburského ze 16. století.
Ze kterého nálezu jste měl Vy osobně 
největší radost?
Největší radost mi udělal objev středově-
kých kamenných dlážděných cest, které 
jsme ještě neměli možnost v tak zacho-
valém stavu na Vysočině zkoumat.
Kde jsou nálezy nyní?
Nálezy jsou konzervovány v laboratoři 
MVJ v Jihlavě, průběžně určovány, ka-
talogizovány a zařazovány do telčských 
muzejních archeologických sbírek. 
Jak budete publikovat výsledky vý-
zkumu?
Publikace výsledků je vždy, zvláště u tak 
rozsáhlého archeologického výzkumu, 
„běh na dlouhou trať“. Prvotní publika-
ce probíhá v médiích (včetně TL), další 
stupeň představuje otištění zprávy v pře-
hledech výzkumů a vyhodnocení jednot-
livých druhů nálezů v podobě studií v 
odborných časopisech. V úvahu připadá 
některé z budoucích čísel sborníku Ar-
cheologické výzkumy na Vysočině.
Bude mít možnost se veřejnost seznámit 
s nálezy na nějaké ucelené výstavě?
Rádi bychom prezentovali výsledky 
výzkumů ze Starého Města i Vnitřního 
Města v podobě stálé expozice, na kterou 

nejsou bohužel v současné době v Telči 
prostory. Každopádně budeme alespoň 
výběr nálezů vystavovat na jaře příštího 
roku v jihlavském muzeu v rámci pravi-
delné krátkodobé výstavy nálezů na Vy-
sočině v uplynulých 2 – 3 letech.
Telčské muzeum má stálou expozici a 
velmi omezené prostory. Neuvažujete 
o výstavě v Městské galerii?
Krátkodobá výstava v Městské galerii 
by možná byla řešením. Záleží na Městu 
Telč, zda takovou akci zařadí do plánu 
výstav a zajistí výstavní zařízení.       (z)

125 let muzea v Telči

Archeologické výzkumy
v Telči

s prezentací výzkumu
Staroměstského rybníka

Přednáší:
Mgr. David Zimola

vedoucí archeologického výzkumu

Pondělí 7. listopadu v 17 hodin
Zasedací místnost radnice v Telči
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v září řešili policisté z 
Obvodního oddělení PČR Telč.
Kdo ničí auta?
V noci 9. října poškodil neznámý pachatel 
vozidlo Audi A6, zaparkované v Radkov-
ské ulici. Pachatel vozidlo po celém ob-
vodu poškrábal, poškodil čelní sklo a oba 
přední světlomety. Majiteli způsobil škodu 
30 tis. Kč. Hned další noc poškodil nezná-
mý pachatel vozidlo Peugeot 807, zapar-
kované na sídlišti U Štěpnického rybníka. 
Řádění vandala odnesl lak a kapota vozi-
dla. Předběžná škoda 60 tis. Kč.
Ukradl auto a řídil ho podnapilý
V sobotu 8. října zastavili policisté v Tel-
či po druhé hodině v noci Škodu Felicii. Z 
„řidiče“ se vyklubal sedmnáctiletý mladík 
bez řidičského průkazu, který byl navíc 
pod vlivem alkoholu. Výtečník automobil 
odcizil majiteli z uzamčené garáže v Telči!
Mladistvého si po provedení procesních 
úkonů převzali jeho rodiče, vozidlo bylo 
vráceno majiteli.
Mladý muž prodával pervitin
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
čtyřiadvacetiletého muže z Telče. Muž v 
loňském roce distribuoval pervitin, který 
v několika případech prodal v Telči další-
mu mladému muži.
Pili před jízdou
V sobotu 10. září dopoledne přistihli 
policisté v ulici Na Hrázi jednapadesá-
tiletého řidiče ve Škodě Felicii. Při de-
chové zkoušce mu naměřili 0,89 promile 
alkoholu. Z místa kontroly odešel muž 
pěšky. Policisté mu další jízdu zakázali 
a zadrželi řidičský průkaz. 24. září za-
stavili policisté před třetí hodinou v noci 
v Masarykově ulici podobného výteční-
ka. Devatenáctiletému řidiči Mitsubishi 
Lancer naměřili 1,6 promile alkoholu.
Dopadl stejně jako předchozí řidič.
Konopí v Telči? Hned na dvou místech
9. září odhalili policisté v zahrádkářské 
kolonii v Telči malou pěstírnu konopí. 
Sedmapadesátiletá žena pěstovala ve 
skleníku jedenáct rostlin, které policis-
tům dobrovolně vydala.
13. září pak nalezli u pětadvacetiletého 
muže v Telči dalších dvacet rostlin kono-
pí, které již zčásti sklidil a sušil. I v tomto 
případě muž dobrovolně rostliny vydal. 
Oba případy kriminalisté dále prověřují.
Rána v lese. Za 22 tis. Kč
V období od dubna do začátku září od-
cizil neznámý pachatel v lese v katastru 
Řásné přibližně sedmnáct metrů krych-
lových dřeva. Z lesa vytěžil celkem dva-
cet stromů. Škoda 22 tis. Kč.
Auto na střeše
Díky nepřiměřené rychlosti havarovala 

4. října třiadvacetiletá řidička Renaultu 
Clio v pravotočivé zatáčce mezi Krahul-
čím a Telčí. Po smyku skončil automo-
bil na střeše. Při nehodě byly zraněny 
řidička a její spolujezdkyně. Obě byly 
převezeny do jihlavské nemocnice. Pro-
vedenou dechovou zkouškou policisté u 
řidičky požití alkoholu vyloučili. Škodu 
na vozidle vyčíslili na 40 tis. Kč.
Chtěl ujet od dopravní nehody 
1. října došlo mezi Studenou a Telčí ke 
srážce Škody Octavie a Favoritu s přívěs-
ným vozíkem, když řidič Octavie nedodr-
žel bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a 
do přívěsu zezadu narazil. Po dopravní ne-
hodě oba řidiči zastavili a začali se spolu 
domlouvat o řešení vzniklé situace. Když 
řidič Octavie zjistil, že druhý muž chce 
přivolat policisty, nasedl do automobilu 
a ujel. Poškozený řidič ho sledoval až do 
Mrákotína, kde řidič Octavie opět hava-
roval. Policisté, kteří k nehodě přijeli, ne-
zjistili u žádného z řidičů požití alkoholu. 
Další kontrolou ale zjistili, že řidič Octavie 
nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a má 
soudem uložen trest zákazu řízení moto-
rových vozidel. Obě nehody se obešly bez 
zranění. Škoda na vozidlech je 20 tis. Kč.

Podle zprávy vedoucího OOPČR Telč
npor. Bc. Luboše Pavlíka.

Hasičské zprávy
Hasiči ze stanice Telč, Hasičského zá-
chranného sboru Kraje Vysočina, zasa-
hovali v období od 16. září do 18. října u 
dvaceti událostí. Z tohoto počtu se v šes-
ti případech jednalo o dopravní nehody 
převážně osobních automobilů. Dvakrát 
došlo ke střetu motocyklu s osobním a 
jednou s nákladním automobilem. K této 
události vyjeli hasiči dokonce za hranice 
kraje. Zbylý počet zásahů byly technické 
pomoci různého druhu, jako je například 
odstranění padlých stromů na vozovku v 
Mysleticích a Studnicích nebo odstranění 
úniku oleje v Černíči. Ve dvou případech 
jednotka otevírala byt, kde hrozilo nebez-
pečí vzniku požáru. Společně se Zdravot-
nickou záchrannou službou transportovala 
také jednotka pacienta z druhého nadzem-
ního podlaží do sanitního vozu. V několi-
ka případech pomáhali hasiči při ohrožení 
osob bodavým hmyzem. Ve zmíněném ob-
dobí nedošlo v hasebním obvodu stanice k 
žádnému požáru.     Npor. Bc. Jiří Fišara
velitel stanice Telč HZS Kraje Vysočina

Středisko rané péče:

Pomáhá dětem
s postižením
V rámci celorepublikového týdne rané 
péče, který proběhne od 21. do 27. listo-
padu, se představuje Středisko rané péče 
z Nerudovy ulice v Brně, které poskytuje 
služby i ve správním obvodu Telče. Sou-
časně zve i na svůj konzultační den.
Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, 
ve kterých vyrůstá dítě raného věku (0 
- 7 let) s vážnějším postižením zraku, 
případně i s dalším postižením.
Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů, vozíme s se-
bou nápady a informace, stejně jako spe-
ciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dí-
vat se na svět či využít ostatních smyslů 
k poznávání svého okolí. 
Pokud se chcete dozvědět ještě více, 
přijďte v úterý 22. listopadu do Stře-
diska rané péče, Nerudova 7 v Brně, 
kde Vás čekají od 9 do 17 hodin otevřené 
dveře a pracovníci ochotní odpovědět na 
Vaše otázky. 
Více na www.ranapece.cz

Aktuálně pro topnou sezónu
Čištění a revize komínů 

pro všechny druhy topidel
Vladislav Kousal, Stará Říše

605 008 107
kom.sal@centrum.cz

Po uzávěrce
Tragédie na myslovské silnici
V neděli 23. října večer zemřela na sil-
nici z Telče do Horní Myslové dvaadva-
cetiletá žena. Třicetiletý muž skončil s 
vážným zraněním v nemocnici.
Oba chodce srazila opilá čtyřicetiletá 
řidička Škody Octavia. Policisté jí na 
místě naměřili 1,53 promile. „Při nehodě 
utrpěla dvaadvacetiletá chodkyně těžká 
zranění, kterým na místě podlehla. Těžce 
zraněn byl také třicetiletý chodec, který 
byl převezen do jihlavské nemocnice,“ 
uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. 
U řidičky vozidla provedli policisté de-
chovou zkoušku, při které naměřili hod-
notu 1,53 promile alkoholu. „Policejní 
komisař zahájil úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání přečinu usmr-
cení z nedbalosti a přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky,“ doplnila tisko-
vá mluvčí. Vyšetřování nehody mají na 
starosti jihlavští kriminalisté. Auto, kte-
rým opilá řidička jela, kvůli znaleckému 
zkoumání zajistili.                    Podle TZ 

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

tel.: 974 266 520, 567 243 633, 
724 846 692

e-mail:jiooptelc@mvcr.cz
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Že starostka Vanova Ludmila Ťápalová ví o své obci všechno, 
ani nepřekvapí, když prozradíme, že v čele obce stojí již dvě 
desetiletí. Do křesla starostky usedla poprvé v roce 1991, kdy 
se Vanov stal, po řadě let, opět samostatnou obcí. Jak se do ná-
ročné funkce dostala? „Možná i proto, že děda zde starostoval v 
období mezi světovými válkami,“ říká s úsměvem. Sami na ni 
ale musíme prozradit, že i v šestých volbách, které absolvovala 
v roce 2010, získala v obci drtivou podporu voličů. Hlasovalo 
jich pro ni 90%! O takovém výsledku se může „velkým“ politi-
kům jen zdát. Za jejího vedení se Vanov dočkal plynofikace, má
částečnou kanalizaci.
  První zmínka Nadmoř. Počet
   o obci  výška obyvatel
  Vanov 1366 587 m n.m. 86

„Teď jsme opravili hasičskou zbroj-
nici se zvoničkou. Abychom neměli 
starostí málo, máme hasičské zbroj-
nice hned dvě,“ říká paní starostka, 
aniž by to vypadalo jako nářek. Stálé 
opravy také vyžaduje velký kulturní 
dům, kde se pravidelně pořádají růz-
né akce. Hodně pomáhají právě hasi-
či a řemeslníci, kteří ve Vanově bydlí. 
Ludmila Ťápalová zmiňuje hned tři a 
je vidět, jak si jejich práce váží. Pavel 

Procházka, nikdo mu neřekne jinak než veverka, je znám odva-
hou na výškových pracích při údržbě zeleně. Druzí dva, Václav

Zastupitelstvo obce: Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, 
Jaroslav Rod, František Ťápal, Stanislava Chromá, František 
Němec, Václav Pittauer

Pittauer a Jirka Šimek, pokračují v rodových řemeslných tradi-
cích. Pojem „kováři Pittauerové“ nemusím na Telčsku nikomu 
připomínat. Jiří Šimek je dnes široko daleko jediným sedlářem. 
Jeho ruční práce by se již oprávněně měla řadit k uměleckým 
řemeslům. V období všeobecných nářků možná překvapí, že 
si starostka Ťápalová na nic v našem rozhovoru nestěžovala. 
Chválí za pomoc občany, hezky mluví o spolupráci s chataři

Jak se měnil název obce: Eywancz (1366), Velký Evanov 
(1447), Welky Wanow (1592), Gross Wanow (1678), Velký 
Vanov (1846), Velký Ivanov (1881), Vanov (1924)

na území obce, kterých není zrovna málo. Je jich zde přesně 40! 
Za fakt bere také to, že nad Vanovem již téměř zmizel kopec 
Ivan, kde se těží kámen. „Po řadě let máme z těžby také malý 
příjem do obecní pokladny,“ přiznává L. Ťápalová. Považuje to 
za správné, protože lom obec logicky zatěžuje. Na druhé straně 
realisticky hodnotí, že kámen na opravy a stavby silnic se musí 
někde brát a také to, že lom poskytuje pracovní příležitosti. Dvě 
největší „nej“ Vanova jsem si nechal tentokrát na konec. Proto-
že vím, jaké má paní starostka časově náročné zaměstnání až 
v Jihlavě, tak s trochou obavy pokládám otázku, jaký má hen-
dikap (údaj o kvalitě hráče, pozn. red.) v golfu. Ano je to tak. 
Vanov je jedinou obcí v Kraji Vysočina, která se může pochlu-
bit certifikovaným osmnácti jamkovým golfovým hřištěm. Paní

mikroregion telčsko ● mikroregion telčsko
TL11/2011                                                                                                                               List MAS Telčsko

 Dnes představujeme: Vanov

Zachránili Karla Slavatu a mají golfové hřiště
starostka ho má navíc přímo za zahradou. „Golf nehraji, kde 
bych na to vzala čas,“ říká bez známky závisti. Její hodnocení 
existence golfového „ráje“ v obci je veskrze praktické. „Příjem 
z poplatků není pro nás zanedbatelný, navíc zde několik obyva-
tel našlo zaměstnání při jeho údržbě a v ubytovacím zařízení.“
Další „nej“ Vanova je staré více jak 350 roků. V roce 1653 spa-
dl nedaleko obce do vlčí jámy Karel Slavata. Kdoví jak by to 

s mladým šlechticem dopadlo, kdyby byli předci vanovských 
lhostejní a nereagovali na jeho volání o pomoc. To, že Slavatu z 
jámy vytáhli, jim přineslo nejen odměnu od jeho matky Františ-
ky, ale také nesmrtelnou památku pro budoucí časy. Od té doby 
zmiňují jejich čin všechny historické materiály nejen o Telči, 
ale také o Slavatech a karmelitánech. To poté, co se Karel Sla-
vata, stal v Římě jejich generálním představeným. Když poz-
ději Františka Slavatová nechala nad vlčí jámou postavit kapli, 
dostala cesta mezi Telčí a Vanovem dominantu, bez které si ji 
dnes nedovedeme představit. „Kaple sv. Karla sice stojí na ka-
tastru Telče, ale o její úklid a květinovou výzdobu se starají od 
nepaměti naše ženské. Také podle ní držíme ve Vanově pouť! 
Letos bude v neděli 6. listopadu,“ připomněla na závěr povídá-
ní o Vanově starostka Ťápalová. Jediné, co nám neprozradila, 

bylo hlavní menu pouťového oběda u Ťápalů. Respektujeme to, 
protože i starostky při spoustě starostí a povinností mají právo 
na malé tajemství. Alespoň ve své kuchyni.             /z/

Kulturní dům je centrem obce.

Golfové hřiště u Šiškova mlýna je pro vanovské spíš zdrojem 
pracovních příležitostí než zábavy.
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Urbanov
Od 27. září do 2. října se konala v prosto-
rách zdejší základní školy výstava o její 
historii. Více než 150 návštěvníků moh-
lo také nahlédnout do školních kronik. 
Ta nejstarší je z roku 1877! Zpestřením 
zajímavé akce bylo vystoupení pana Jiří-
ho Kotrby, který vzpomínal na léta, kdy 
školu v Urbanově navštěvoval. Součástí 
výstavy byl i den otevřených dveří a di-
vadelní představení žáků.
Nejstarší zmínka o škole v obci je již z 
roku 1662. Oficiálně zde vznikla škola v
roce 1788.

Krahulčí
11. 11. od 20.00 hodin pořádá SDH Kra-
hulčí  v KD zábavu, hraje KALYBR
18. 11. Taneční zábava. Začátek ve 20 
hod. K tanci a poslechu hraje skupina 
Kalíšci.
Řepánky zasypaly Krahulčí!
13. října ochutnaly děti ze Základní a 
mateřské školy v Krahulčí polabskou 
specialitu - řepánky. Osobně je upekl a 
do školy dovezl divadelník Krejčík Hon-
za (Jan Vávra) jako reakci na své vystou-
pení ve škole v loňském roce.

Kostelní Myslová
19. 11. Skoč do vody směle – další roč-
ník setkání otužilců. Sraz ve 14 hod.

Hodice
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu 
s programem dětí Základní a Mateřské 
školy Hodice. Začátek je v 17 hodin.

Mladá Stará Říše si má kde hrát díky úspěšnému projektu MAS Mikroregionu Telčsko.

Mikroregionální střípkyPředstavujeme projekty MAS Mikroregionu Telčsko

Úprava centra Staré Říše

V 1. výzvě roku 2009 se úspěšným žadatelem stal i městys Stará Říše s projektem 
„Stavební úpravy centra městyse Staré Říše II. etapa“, který je již realizován. 
Výdaje projektu se vyšplhaly na 1 074 886 Kč, z toho přiznaná dotace byla ve výši 
545 440 Kč.
V rámci projektu došlo ke zlepšení centra městyse. Byly zde obnoveny dva dětské 
koutky, jeden na pěší zóně a druhý u úřadu městyse. Současně zde byla dosázena ve-
řejná zeleň a pořídila se technika pro její údržbu. Také došlo na částečnou rekonstrukci 
veřejného osvětlení, chodníku u autobusové zastávky a místní komunikace.
Projekt MAS navazoval na rozsáhlejší projekt, jehož první část byla již zrealizována.

Ing. Petra Karásková, foto: Zdeněk Svoboda

Na zřejmě největší výstavě v Česku v současné době, Země živitelce v Českých Budě-
jovicích, se na konci srpna také představily místní akční skupiny Vysočiny. Samozřejmě 
mezi nimi nechyběla ani MAS Mikroregionu Telčsko. „Měli jsme společný stánek s 
MAS Třešťsko, Jemnicko a Podhorácko,“ uvedla pro TL Petra Karásková z Kanceláře 

Místní akční skupiny (MAS) jsou založeny na úzké spolupráci veřejné správy, pod-
nikatelské sféry a neziskového sektoru. Mají na venkově pomáhat v agendě evrop-
ských dotací a podporovat rozvoj daného území. Pokud MAS po svém založení 
splnila stanovená kriteria jsou jí přidělovány finanční prostředky, které na základě
tzv. výzev rozděluje na konkrétní projekty.

Mikroregionu Telčsko. Celkem se podle ní výstavy zúčastnilo více než 50 místních akč-
ních skupin z celé ČR a Slovenska. Telčská MAS představila v Českých Budějovicích 
své úspěšné projekty a také propagovala celý telčský region jako zajímavé místo pro tu-
ristiku. „Největší zájem u našeho stánku byl o mošt Petra Procházky, který jsme nabízeli 
na ochutnávku (tento projekt jsme představili v minulých TL) a také o krmné pelety z 
chlebových zbytků z pekárny Michala Marka,“ konstatovala Petra Karásková.
Děvčata, která stánek obsluhovala, neměla nouzi o významné návštěvníky. Pavilon, 
kde byl „telčský“ stánek, navštívili premiér P. Nečas, předseda Senátu M. Štěch či 
slovenský ministr zemědělství J. Chmiel. „Výjimečným hostem byl pražský arcibis-
kup Dominik Duka, který na pódiu u našeho pavilonu posvětil dožínkový věnec,“ 
prozradila Petra Karásková.

MAS vystavovala na Země živitelce

Přijeli na zkušenou
O dobrých výsledcích Mikroregionu 
Telčsko pravidelně informujeme. Někdy 
to může vypadat už i jako „samochvála“. 
Důkaz, že tomu tak není, je fakt, že v 
uplynulém měsíci zavítali do Telče hned 
delegace, či spíše pracovní skupiny, ze 
tří mikroregionů, relativně vzdálených 
od Telče. Ne na rekreaci, ale za získáním 
zkušeností a navázání kontaktů. 
Nejblíže to měly dvě desítky zástupců 
obcí z Mikroregionu Vranovsko (Znoj-
mo), kteří ve městě pobyli dva dny. Mik-
roregion Porta na Tišnovsku je relativně 
malý, sdružuje 6 obcí s přibližně 4 tisíci 
obyvateli. Přesto odsud přijelo na jedno-
denní pobyt 7 starostů a zastupitelů. V 
polovině října pak do Telče zavítala až 
z Hané 20členná skupina zástupců Mik-
roregionu Němčicko. Ta si pobyt v Telči 
naplánovala na 2 dny.
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www.m-soft.cz

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení 
  k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu 
  zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu
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Linka M-SOFT ProFi 12

Rychlost: Cena/měsíc:

12 Mbit/s 488 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 2 Mb/s
cena 488 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

Linka M-SOFT ProFi 8

Rychlost: Cena/měsíc:

8 Mbit/s 391 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 1 Mb/s
cena 391 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

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

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

391 Kč
vč. D

PH

*

333 Kč
vč. D

PH

*

Získejte
aktivaci ZDARMA 
při předplatném na 1 rok

- 600 vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

 NOVÉ 

 AKČNÍ CENY*

* akční cena při smlouvě na dobu určitou
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Mikuláš opt v Teli 
Pineste si zvoneek, rozsvítíme stromeek! 

A jsi andl nebo ert, Mikuláš i Lucifer, pij zazpívat písniku svítícímu stromeku! 

v pátek 2. prosince 
od 13.00 hod. na námstí 

9.00 – 11.00 ertování v DDM 
13.00 – 17.00 Vánoní trh na námstí 
ozdobené vánoní stromky dtí z telských škol 
14.00 – 16.00 Vánoní koledy, zpívání dtí u stromeku 
15.00 – 17.00 Peklo v DDM 
Mikuláše pivítáme zvonkovým prvodem, vycházíme od DDM 
se zvonky v 16.00 hod. 
16.30 Píchod Mikuláše s družinou, rozsvícení vánoního 
stromu a osvtlení msta 
Andílci a ertíci, ekáme vás v 16 hod. u vánoního stromu, nejhezí andílci a ertíci budou odmnni! 

asový rozpis vystupujících bude upesnn na plakátech. 

20 9/11tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

RENOVACE ROZESCHLÝCH NEBO POVRCHOVĚ POŠKOZENÝCH 
DŘE VĚ NÝCH A PARKETOVÝCH PODLAH

� POKLÁDKA LAMINÁTOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A KOR KO VÝCH PLO VOU CÍCH PODLAH
� POKLÁDKA A PRODEJ  PVC A KOBERCŮ  
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ŽALUZIE

� TEXTILNÍ ROLETY, MARKÝZY 
��KOŽENKOVÉ, PLASTOVÉ 
 SHRNOVACÍ DVEŘE A STĚNY

PLOVOUCÍ PODLAHY

���extra dlouhá, široká prkna s drážkami
���proužky - inline, mozaiky
���postaršené podlahy - prkna
���vinylové podlahy

��SPECIÁLNĚ UPRAVENÉ   
 ŽALUZIE PRO PLASTOVÁ 
 A EURO OKNA 

��VENKOVNÍ ROLETY 
 PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

��GARÁŽOVÁ VRATA

��Záruka 3 - 5 let, doprava zdarma

NA VYBRANÉ DRUHY KOBERCŮ, PVC A LAMINÁTOVÝCH PODLAH SLEVA AŽ 30%

MODERNÍ TRENDY PODLAH

DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYNÍ - vč. návrhu a elek tro spo tře bi čů 
MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - DESIGNOVÉ, STANDARDNÍ A SKLENĚNÉ

- široká nabídka lakovaných, dýhovaných povrchů, skel i kování 

� lepení, prodej tapet všeho druhu

T A P E T Y

Miloš Novotný, Dlouhá 455/V, Dačice   tel.: 384 423 043, 602 372 931

� klasické, vzorované, s reliéfem, 
moderní, dětské motivy

� velké množství ilustračních fotografií 
interiérů, které pomohou při výběru

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24. 11. OD 
16:30 HOD. PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE, 
12. 11. SEMINÁŘ JAK ZLEPŠIT KOMUNI-
KACI A VYCHOVAT ÚSPĚŠNÉ DÍTĚ

Studijní centrum Basic - Jihlava, o.p.s. 
Havlíčkova 30, 586 01 Jihlava

Tel.: 725 774 710

www.basic.cz

efektivní pomoc se čtením, psaním, 
pravopisem, matematikou a učením

NECHUŤ K UČENÍ
NEDOSTATEK  SOUSTŘEDĚNOSTI

Za jazykovou
stránku inzerátů

odpovídají jejich za da va te lé.

Inzerujte
v Telčských listech

Vaše reklama
neskončí

s reklamními letáky
v odpadkovém koši

tl@telc-etc.cz
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Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených 

matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. 
Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

• Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou pod vedením lektorky malířky a výtvarnice 
Aleny Málkové. Za dva dny budete umět nakreslit portrét. Cena 1 800 Kč. Tel. 776 560 
229, www.obrazynazakazku.estranky.cz

• K předvánoční pedikúře obdržíte malý dárek. Ul. Hradecká 220, Telč. Těšíme se na Vás. 
Pedikérské studio Taje.

• Nabízíme pronájem samostatného pokoje v RD v Telči, vlastní koupelna a WC, kuchyňka 
společ. Cena 4 000 Kč vč. inkasa. Tel. 775 219 361.

• Prodám hrubou novostavbu RD ve St. Hobzí. Třípodlažní objekt 6+2, užitná plocha 270 
m2, pozemek 463 m2. Tel. 731 587 765.

• Hledám dlouhodobý podnájem, 2+1, 3+1 s dvorkem či zahrádkou. Telč + okolí.
  Tel.: 602 594 640.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Nové kurzy začínají každé první pondělí 

v měsíci v 15.30 hod. na učebně autoškoly v Telči na Myslibořské ulici. Informace na tel. 
607 185 517.

• Pronajmu byt v Telči, ul. U Háje, 1+kk, 40 m2, cihlová novostavba, cena 2.500,- Kč plus 
poplatky. Tel: 607 500 447.

• Moderní tylové sukně do práce, do školy i do tanečních najdete na www.nfashion.g6.cz 
nebo v prodejně Metex nám. Zach. z Hradce 17 Telč. Sukně ušijeme i na zakázku.

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, 
celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92

• Kdo pomůže začátečníkovi se základy geocachingu? Typ Dakota 10. Tel. 737 180 360.

JAN RÁSOCHA
Zahradní 238, 378 56 Studená, tel. 606 88 90 97 

www.rasocha.cz 
MALBY – NÁTRY – REKLAMNÍ NÁPISY 

malby interiéru i exteriéru 
nátry všech stavebních konstrukcí 

restaurování památek, pozlacovaství 
autodoprava do 1,7 tuny 

reklamní nápisy (velkoplošné na fasády, nápisy z fólií              
na dopravní prostedky, výlohy prodejen, transparenty …) 

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
renovace kuchyňských linek

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

www.nabytek-brychta.cz

Nabídky volných byt�
Dle vyhlášky m�sta Tel�e �. 2/92
„O zásadách pro nájem byt�, které
jsou ve vlastnictví m�sta Tel�e“,
nabízí m�sto k pronájmu následující
byty:

v ulici U Háje 626, Tel�
Staré M�sto - byt �. 13

(2+kk) ve 4. podlaží
pokoj+kk 27,66 m²
pokoj 18,48 m²
chodba 7,56 m2

sklep 3,90 m2

koupelna 3,70 m²
WC 1,28 m²

Vým�ra bytu celkem: 62,58 m2

Byt je bez základního vybavení.
Základní nájemné: 3 179 K�
Záloha za služby 1 540 K�

(teplo, voda a osv�tlení spole�ných prostor)
Nájemné celkem: 4 719 K�

V nájemném  nejsou zapo�ítá-
ny zálohy za el. energii a plyn.

Termín pro p�ijetí žádostí:
do 15. listopadu 2011

v Dom�
s pe�ovatelskou služ-

bou, Špitální 611, Tel�
– Staré M�sto - byt �. 6

(1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2

Nájemné celkem: 1 104 K�
Byt je vhodný pro imobilní

(snížená výška kuchy�ské linky
a upravené hygienické za�ízení).

Termín pro p�ijetí žádostí:
do 30. listopadu 2011

Oficiální oznámení a podrobnosti o na-
bídce výše uvedených byt� jsou zve�ej-
n�ny na ú�ední desce a na internetových
stránkách m�sta (www.telc-etc.cz).
Bližší informace:
odbor rozvoje a územního plánování
Jana Pavlí�ková, tel.: 567 112 425
e-mail: jana.pavlickova@telc-etc.cz

Inzerce v TL
Ing. Ilona Jeníčková,

odbor kultury MěÚ Telč
567 112 406

ilona.jenickova@telc-etc.cz



Hned několik popisek se nabízí k asi sedmdesát let starému snímku kaple sv. Karla. 
Příběh pádu Karla Slavaty do vlčí jámy v těchto místech v polovině 17. století je do-
statečně znám. 300. výročí smrti „posledního“ Slavaty si připomeneme v příštím roce. 
Tragický osud P. Vladimíra Koukala, kterého zde zabil právě před padesáti lety při 
bouřce blesk (26. září 1961), jsme před časem připomněli. 
Na snímku nás v době duralových žebříků a různých zvedacích zařízení zaujala od-
vážná konstrukce extrémně dlouhého dřevěného žebříku a odvaha řemeslníka, který 
po něm stoupá s nákladem ke zvonici kaple. Za poskytnutí snímku děkujeme naší 
čtenářce, paní Aleně Bendové.
A tak jen připomeneme, že letošní poutní mše sv. se na oblíbeném vycházkovém místě 
města bude konat v neděli 6. listopadu v 10.30 hod.
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V minulém čísle TL jsme zmínili exis-
tenci skautské plakety na jedné z věží 
Míchovy skály pod Javořicí.
Kdo a kdy ji tam umístil, byla otázka 
směřující ke čtenářům TL. Díky jedno-
mu z nich, a hlavně díky Zdeňku Korbe-
lovi, autorovi práce Dějiny skautingu v 
Telči, na ni známe odpověď.
Desku na skálu instalovali v srpnu 1971 
jihlavští oldskauti Geza a Wimpy, vlast-
ními jmény Ladislav Včela a Jaroslav Vo-
vsík, na památku všech skautů, kteří mu-
seli v roce 1970 ukončit opět svou činnost. 
„Desku jsme vyrobili z měděného plechu, 
do něhož jsem vytepal písmena a znak. 
Wimpy pořídil hmoždinky a opatřil desku 

Vzpomínáme na 20. století

Vzpomínku na krásné prázdniny v Telči jsem si uchoval 
i do pozdějších let. Byla to vzpomínka na dům plný lásky. 
Na vratech byla klika, kterou jsem tiskl, když jsem se jako 
malý chlapec vracel domů. I když už jsem dospěl, chodil jsem 
si tu kliku tajně stisknout. Snad máte všichni někde tako-
vá vrátka, za nimiž se skrývá vaše dětství a kam už nesmíte.

Kdykoliv myslím na své dětství, vrátím se k letním prázdni-
nám prožitým v Telči, v městě, jehož architektura dětskou 
duši okouzlovala a jehož okolí bylo nádherné. Těšilo mě, že mé 
okouzlení sdílí mnoho jiných lidí, mužů i žen, básníků i ma-
lířů i hudebníků; Telč je královnou Vysočiny a je to oprav-
du město mé lásky.

F r a n t i š e k  K o ž í k

P R Á Z D N I N Y  V  T E L Č I

Vyznání městu
O nové knize Jiřího Jabulky jsme již 
přinesli zasvěcenou recenzi Michala 
Stehlíka. Na soubor autorových foto-
grafi ckých pohledů na jeho rodné měs-
to, které doprovází známé i méně známé 
texty o Telči Karla Čapka, Vincence 
Furcha, Otokara Březiny, Františka 
Kožíka, Egona Bondyho, Ivana M. Ji-
rouse a řady dalších, by se daly napsat 
další pochvalné recenze. My si to usnad-
ňujeme a se svolením autora zařazujeme 
ukázku z této pozoruhodné knihy. Ne-
tradiční pohled na štít bývalého okres-
ního soudu (čp. 71, ZUŠ) doprovází text
Františka Kožíka. Ten v tomto domě řa-
du let trávil prázdniny.

Literární pokladnice
a Jiří Jabulka

František Kožík Prázdniny v Telči
Vzpomínku na krásné prázdniny v Telči 
jsem si uchoval i do pozdějších let. Byla to 
vzpomínka na dům plný lásky. Na vratech 
byla klika, kterou jsem tiskl, když jsem se 
jako malý chlapec vracel domů. I když už 
jsem dospěl, chodil jsem si tu kliku tajně 
stisknout. Snad máte všichni někde tako-
vá vrátka, za nimiž se skrývá vaše dětství 
a kam už nesmíte.
Kdykoliv myslím na své dětství, vrátím 
se k letním prázdninám prožitým v Telči, 
v městě, jehož architektura dětskou duši 
okouzlovala a jehož okolí bylo nádher-
né. Těšilo mě, že mé okouzlení sdílí mno-
ho jiných lidí, mužů i žen, básníků i malířů 
i hudebníků; Telč je královnou Vysočiny 
a je to opravdu město mé lásky.

duši okouzlovala a jehož okolí b
okouzlení sdílí mnoho jiných l
lířů i hudebníků; Telč je král
du město mé lásky.

Kniha
je v nabídce

informačního střediska 
na radnici

Víme, jak to bylo

Skautská plaketa na Míchově skále
starou patinou, aby nebyla z dálky tak vi-
dět. Vzali jsme nářadí a lano, bez kterého 
by se práce nedala provést. Během dne 
jsme pracovali přerušovaně tak, aby nás 
zvuk neprozradil a nepřivolal nějakého 
svědka,“ odhalil tajemství desky v dub-
nu 1991 při setkání oldskautů  u Mícho-
vy skály jeden z autorů, Ladislav Včela . 
Jaroslav Vovsík se „prozrazení“ tajemství 
bohužel nedožil. Zemřel v březnu 1990. 
A co znamenají písmena na desce? ABS 
je Antonín Benjamin Svojsík, zakladatel 
českého skautingu, římská číslice III. třetí 
oddíl, který Geza a Wimpy v letech 1968 
až 1970 vedli. G a W jsou začáteční pís-
mena jejich skautských jmen.             (z)
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Jaké byly Farmářské trhy?

Kolečka se v Lipkách roztočila naplno!

Nezaměstnanost
září

Město Telč   8,9
ČR    8,0
Oblast Telč   8,7
Okres Jihlava   7,2
Kraj Vysočina   8,1

V neděli 18. září uspořádalo v Lipkách 
občanské sdružení Javořice společně s 
dobrovolníky akci s názvem „Koleč-
ka v Lipkách“. Jejím cílem bylo využít 
prostředí starobylé aleje, v kombinaci s 
pohybem na čerstvém vzduchu, k proži-
tí příjemného nedělního odpoledne. Pro 
příchozí připravili pořadatelé řadu spor-
tovně-dovednostních soutěží, od podjez-
du latě až po převážení vody v hrnečku.
Kromě kol a in-line bruslí přijeli soutě-
žící na koloběžkách, tříkolkách, ale také 
třeba s kočárky.
Vedle sportování se děti mohly věnovat 
i kreslení křídou na silnici, nebo odpoví-
dat na soutěžní otázky z oblasti ochrany 
přírody a bezpečnostních pravidel pro 
cyklisty a bruslaře. „Překvapily nás ne-
jen vtipnými kresbami, ale i znalostmi 
o používání ochranných přileb a dalších 
pomůcek,“ uvedl pro TL Lukáš Polák z 
pořádajícího sdružení.
Po odevzdání soutěžní karty, která po-
tvrzovala splnění všech disciplín, úkolů 
i znalostního kvízu, obdržel každý účast-
ník sladkou odměnu. Tři vylosovaní pak 
poukaz na odběr zboží v cykloobchodě.
Organizátoři také využili zajímavé odpo-
ledne k reakci na hlasy, které v Telči vo-
lají po in-line dráze, nebo alespoň stez-
ce pro bruslaře. „V anketě, kterou jsme 
na toto téma vyhlásili, bylo na otázku 
Chceme v Telči in-line stezku? 42 klad-
ných odpovědí,“ zdůraznil Lukáš Polák 
a dodal, „to je podle nás pádný důvod k 
zahájení hlubší diskuze ve městě na toto 
téma.“                    Podle TZ os Javořice

Fotografie z akce i více informací
 o sdružení Javořice, o.s., na:

http://osjavorice.webnode.cz

V sobotu 24. září a 8. října pořádal Ge-
opark Vysočina ve spolupráci se Svazem 
venkovské turistiky první Farmářské trhy 
v Telči. Podle ohlasů, které zaznamenaly 
TL, se vydařily. 
„Na zářijovém trhu zaujala nabídka ko-
zího mléka z  farmy rodiny Dvorských, 

ovoce Petra Nováka ze Lhotky či mléčné 
výrobky Tomáše Hokra.
Podle ankety návštěvníků Farmářských 
trhů je jejich představa o četnosti koná-
ní trhů v Telči jednou měsíčně shodná s 
představou organizátorů. Zda se tak sta-
ne, ukáže příští rok.

klobásy z Mefista Studená a další na-
bídky v 17 stáncích. Nechybělo ani ob-
čerstvení biomoštem Martina Šenigla a 
pivem z nově rekonstruovaného Radnič-
ního pivovaru v Jihlavě,“ uvedl pro TL 
Vít Obrdlík z organizačního týmu trhů. 
Ten považuje za zdařilý i říjnový far-
mářský trh, kterého se zúčastnilo 20 pro-
dejců. Pozornosti se na něm opět těšily 
zdobené perníky Ivy Dědkové z Budče, 

Sami pořadatelé vidí po dvou trzích je-
jich jeden velký nedostatek. Chyběla na 
nich ve větší míře zelenina! „Zelinářů - 
prvovýrobců je velký nedostatek a navíc 
se jednotlivé trhy často překrývají. Bu-
deme se ale snažit získat tento sortiment 
do Telče, protože jsme si vědomi, že 
kvalitní zelenina na farmářský trh patří,“ 
slibuje Vít Obrdlík. 

Podle zprávy GV

Lipky byly v neděli 18. září plné dětí a kol.                             Foto: Renata Šimánková

 Foto: Vít Obrdlík
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Na počátku léta město již tradičně vyhlá-
silo v Telčských listech soutěž o nejhezčí 
květinovou výzdobu oken, domů a jejich 
nejbližšího okolí. Odborná komise moni-
torovala do konce září zajímavé květino-
vé kompozice oken, balkónů, dekorační 
zeleň domů a předzahrádek, viditelnou z 
veřejného prostranství. Bylo příjemné, 
že některá upozornění na mimořádnou 
výzdobu a péči přišla i od našich spo-
luobčanů. A tak bylo hodnocení komise 
těžké a složité. Vzhledem k omezenému 
počtu cen nebyli již znovu vybráni ti, 
kteří obdrželi cenu v předchozích roční-
cích a určitě by si ji zasloužili opět, a ješ-
tě mnozí další, kteří budou nepochybně 
vybráni v příštích letech.
Komise nakonec doporučila udělit ceny 
za nejlepší květinovou výzdobu ve městě

Ceny za květinovou výzdobu v roce 
2011 získali:

Hana Císařová, Marie Čechová, Jana 
Dvořáčková, Stanislava Krejčová, 
Pavlína Kretová, Alena Moravcová, 
Marcela Novotná, Daria Paggio, Pa-
vel Slavíček, Jana a Miloš Šimkovi a 
Jaroslava Tůmová.

11 občanům. Starosta Roman Fabeš 
také udělil mimořádnou cenu za vlastní 
výsadbu a trvalou péči o veřejné pro-
stranství v Tobiáškově a Hradecké ulici 
Františce Křížové a Pavlu Dvořákovi.
Ceny v podobě zahrádkářských potřeb pře-
vezmou ocenění z rukou starosty Romana 
Fabeše a místostarostky Hany Müllerové 1. 
listopadu v obřadní síni radnice.         /hm/

Vyhodnocení květinové výzdoby

Oceněn byl i rozkvetlý plot paní Aleny Moravcové mezi ulicemi Jana Žižky a Nerudo-
vou.                                                                                              Foto: Věra Marečková

Drakiáda 002
Druhý ročník Telčské drakiády probě-
hl v neděli 16. října u rybníka Roštýn. 
„Příjemně nás překvapil počet návštěv-
níků. Podle skromného odhadu jich bylo 
nejméně 300,“ uvedl pro TL hlavní or-
ganizátor drakiády Lukáš Mazal. Mimo 
obvyklé pouštění draků si děti mohly ve 
slunečném odpoledni kreslit obrázky a 
stavět zvířátka z kaštanů. Na prostranství 
před bufetem pak pro ně pořadatelé při-
pravili atraktivní střelbu ze vzduchovky 
do terčů a kuželky. K velké návštěvnosti 
přispělo nejen počasí, ale i další atrak-
ce. „V nafukovací aréně si děti s rodiči 

mohly zahrát malou kopanou proti jiným 
rodinným týmům,“ připomněl L. Mazal. 
Vyzdvihl také nabídku občerstvení bu-
fetu U Roštěnky. Na drakiádě nemohla 
chybět volba nejhezčího a největšího 
doma dělaného draka. Letos zvítězil ten, 
se kterým „startovala“ Jana Křížková z 
Telče. Prozradila, že její drak je vyrobe-
ný z plastových topenářských trubek s 
šitým neprodyšným potahem a má úcty-
hodné rozpětí 2,5 metrů.
Pro příští ročník drakiády není podle Luká-
še Mazala otázkou číslo jedna počasí (draci 
si s ním poradí), ale to, zda letošní velikost-
ní rekord telčského draka bude překonán. 
Za rok můžete být u Roštýna při tom.

Kdo je doma v zookoutku

Opeření obyvatelé 
Pokračujeme v představování obyvatel 
záchranné stanice volně žijících zví-
řat pana Pavla Dvořáka za zámeckým 
parkem při cestě ze Slavatovské ulice 
(výpadovka na Jindřichův Hradec) do 
areálu škol v Hradecké ulici.
Kromě savců obývají zookoutek i zástup-
ci ptačí říše. Asi nejnápadnější jsou bílí 
holoubci. Je to typické plemeno starých 
selských dvorů - benešovský bílý. Jedná 
se o nenáročné plemeno, dobře se mno-
žící, poměrně statného tělesného rámce. 
Naši holoubci jsou již tradičně vypouš-
těni při různých slavnostních událostech 
na telčském náměstí, odkud se bez pro-
blému vždy vrátí domů. Další obyvate-
lé jsou zástupci domácí drůbeže, jedná 

se o zdrobnělé formy slepic: holokrčky 
- jsou primitivní nenáročné plemeno, 
které se chová kolem rovníku po celém 
světě; vyandotky - v barevné formě žlutá 
a bílá columbia jsou vynikající užitko-
vé plemeno vhodné do malých prostor, 
slepička každý den snese vajíčko. Mezi 
chovateli jsou oblíbené jako velmi dobré 
kvočny; kočinky - další plemeno s boha-
tým, jemným opeřením a rousy na no-
hách, kohouti tohoto plemene vypadají 
jako malí samurajové; jsou zde zastou-
peny i kříženky různých plemen.
Perlička modrá - původní domovinou je 
Afrika, chovají se jako užitkové pleme-
no, snášejí vajíčka s velmi tvrdou sko-
řápkou, je pro ně charakteristický hlasitý 
křik, kterým varují před predátory.
Opeřenci v našem zookoutku jsou kr-
meni převážně obilím a vařenými bram-
bory. Slepice si velmi rády pochutnají 
na drobně nasekaném syrovém mase. 
Drůbež spolu s kozami kamerunskými 
dokreslují typický vzhled venkovských 
dvorečků, tak jak je mají mnozí z nás 
stále v paměti.

Pro TL připravuje Pavel Dvořák

Kdo ze čtenářů by chtěl přispět na kr-
mení a péči o zvířata v zookoutku, může 
zaslat finanční podporu na účet OS
č.171214046/0600. Po domluvě s pro-
vozovatelem na tel. 605780737 je mož-
né také zakoupit konkrétní druh krmiva 
a přinést ho do stanice.
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Turistům to v devadesáti stále šlape
90. výročí založení Klubu českých tu-
ristů v Telči si turisté připomenou velmi 
originálně. Vydají se za českou králov-
nou Eliškou Přemyslovnou!
Tak totiž zní podtitul letošního, již 41. 
ročníku tradičního dálkového pochodu 
Vysočinou k Telči, který se uskuteční v 
sobotu 5. listopadu. Pochodníci na nej-
delší, 53 km dlouhé trase, opravdu dopu-
tují až do jejího věnného města, králov-
ské Jemnice! Telčským listům to potvrdil 
předseda KČT Telč Vladimír Mazal. Pro 
méně zdatné turisty pak pořadatelé při-
pravili tři kratší tratě od 15 do 36 km. 
Hned následující den, v neděli 6. listopa-

du, pak turisté pořádají další ročník po-
chodu Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 
k rybníku Boru u Jihlávky.
„Pro ty, koho cesty Vysočinou neunaví, 
jsme připravili na sobotu 5. listopadu 
taneční zábavu,“ připomněl s úsměvem 
Vladimír Mazal. Samozřejmostí je, že 
pořadatelé nabízí cizím účastníkům za-
jištění ubytování a také stravování. /z/

Více informací a přihlášky:
Vladimír Mazal, 588 56 Telč II/39

tel. č. 776 753 889
email: mazal_v@email.cz

125 let muzea v Tel�i
Nová expozice v areálu Státního zámku Tel�!

Hra�ky nestárnou
Výstava v Zámecké galerii ješt� do 31. prosince 2011!

Otev�eno denn� mimo pond�lí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Sobota 5. listopadu - Vyso�inou k Tel�i
Za královnou Eliškou

53 km -Tel� – Rozsi�ky  - Nová �íše – Bohusoudov - Chot�budice - Jemnice –
T�eb�tice – Da�ice – Radkov - Tel�

36 km -spole�n� s trasou 53 km do Bohusoudova - myslivna Kouty - Jersice –
Slavibo� – Radkov - Tel�

21 km - Tel� – Rozsi�ky – Vystr�enovice – Radkov - Tel�
15 km - Tel� – Dyjice  - Zvolenovice – Radkov -Tel�
Start: 53 km a 36 km od 6,30 hod do 8,00 hod., ostatní od 7,00 hod do10,30 hod.

Ned�le 6. listopadu
Cestou Jana Hv�zdy z Vícemilic

Trasy:s cílem u Boru (kon�í na �D Jihlávka)
29 km – Tel� – Štamberk – V. Pa�ezitý – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka
28 km – Tel� – �ásná – V. Pa�ezitý – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka
24 km – Tel� – Volev�ice – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka
21 km – Tel� – Štamberk – Javo�ice – Studánka Pán� – Bor - Jihlávka
20 km – Tel� – �ásná – V. Pa�ezitý – Obrázek – Bor - Jihlávka
10 km – autobusem v 9,15 od sokolovny do �ásné, p�šky – �ásná – Bor - Jihlávka

Možný návrat autobusem ve 13 hodin z Jihlávky do Tel�e!
Trasy s cílem v Tel�i
37 km – Tel� – Štamberk – Obrázek – Bor – V. Pa�ezitý - Tel�
50 km – Tel� – Roštejn – z�ícenina Janštejn - Horní Ves – Bor – �ásná – Tel�

Mikroregion a MAS Telčsko
Hry bez hranic Telčska
V pátek 16. září se na odpoledním, slun-
kem prohřátém sportovním areálu v 
Radkově konalo historicky první zábav-
né soutěžní klání družstev složených z 
členů samospráv, zaměstnanců či občanů 
z obcí, na jejichž území působí Místní 
akční skupina Mikroregionu Telčsko. 
A protože uspořádání tohoto odpoledne 
vznikalo s myšlenkou zábavného a spo-
lečenského setkání, pořadatelé jej i pří-
značně nazvali: HRY BEZ HRANIC 
TELČSKA. Úderem 16. hodiny pak 
odstartovalo plnění disciplín, při kterých 
všech deset pětičlenných družstev doka-
zovalo svoji fyzickou zdatnost, rychlost, 
odhad, znalost území MAS Telčsko a 
především smysl pro humor a kolektiv. 
Skvělou podívanou podpořilo i slunečné 
počasí a velké množství diváků. Pořadí 
se po každé disciplíně měnilo a potvrdilo 
se pravidlo, že vše končí poslední disci-
plínou a bojovat se musí až do konce. Pr-
venství si nakonec vybojoval tým z okrs-
ku, ve kterém je radním Martin Kodys, 
starosta Třeštice s kolegy zastupujícími 
Pavlov a Růženou. 
Konečné výsledky a umístění ale nebylo 
určitě to rozhodující. 

Eva Skálová
vedoucí týmu rozhodčích:

Sporům o výsledky jsme předešli tím, že 
v jedné disciplíně družstva podepsala 
„vzdání se práva odvolání“, aniž by si 
toho v zápalu boje všimla...

Povedené odpoledne pak bylo zakon-
čeno společným posezením při hudbě a 
pohoštění. HRY BEZ HRANIC tak beze 
zbytku splnily svůj účel - pobavit všech-
ny přítomné. 

Statistika Her bez hranic
● startovalo 10 družstev
● reprezentovaly okrsky Třeštice, Kníni-

ce, Strachoňovice (2 družstva), Mysle-
tice (2), Mrákotín, Telč zastupitelé, Telč 
úředníci (2) a „zahraniční host“ Třešť

● na startu se objevili zástupci 16 obcí 
● startovalo 7 starostů, 3 místostarostové 

a navíc místostarostka Třeště
● fyzicky nejnáročnější disciplina: běh pro 

stavební povolení
● První dvě ceny, salámový dort a pečenou 

kachnu, věnovala paní Zdena Šindlero-
vá z Radkova

● rozhodčí Eva Skálová, Petra Šalando-
vá a Karásková, rodinní příslušníci a 
další dobrovolníci

Jaroslav Šťastný s přispěním
Evy Skálové, foto Lída MácováNejnáročnější disciplína Her bez hranic  - běh pro stavební povolení.
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V sobotu 8. října se telčské mažoret-
ky zúčastnily celodenní mezinárodní 
soutěže O cenu mažoretiek Taktik 
Sobotiště 2011. Naše mažoretky se v 
mezinárodní konkurenci 39 soutěžních 
týmů neztratily. Nejmladší mažoretky 
Poupátka vybojovaly v kategorii děti 
se skladbou To vadí nádherné 1. místo. 
Prostřední mažoretky Růžičky se sklad-
bou Jak se máš Hany a nejstarší Růže se 
skladbou Un beso nas obsadily ve svých 
kategoriích kadetek a juniorek pěkná 3. 

Sportujeme 
s hvězdou
Nová sportovní hala ZŠ v Hradecké uli-
ci připravuje v listopadu a v prosinci pro 
děti a mládež seriál netradičních sobot-
ních sportovních odpolední Sportujeme 
s hvězdou.
„Zatím máme v plánu pět odpolední, na 
kterých chceme představit úspěšné telčské 
sportovce. Zároveň v rámci programu

Hvězdy v hale:
● Jan Štokr, reprezentant ČR ve volej-

balu - neděle 6. 11.
● Zdeněk Hrůza, mistr ČR v automo-

bilových soutěžích - Rally
- sobota 12. 11.

● Petr Novák, prvoligový hokejista
- neděle 27. 11.

● David Lupač reprezentant ČR v silo-
vém trojboji - 19. 11. nebo 10. 12., 
viz. plakáty

● Blanka Šindlerová, juniorská mistry-
ně Evropy v kickboxu
- sobota 17. 12.

Změna programu vyhrazena

povedou hodinu aktivního sportovního 
pohybu. Zájemcům také poradí, na co se 
mají při tréninku konkrétního sportu za-
měřit. Nakonec proběhne autogramiáda 
hosta odpoledne,“ přiblížil pro TL zajíma-
vý projekt správce haly Jaroslav Novák.
Sportování s hvězdou začíná pravidelně 
ve 14,30 a zájemci o aktivní účast musí 
počítat s tím, že vstup na plochu haly je 
jen ve sportovní sálové obuvi. 

Sportovní hala ZŠ Hradecká

Sportovní víkendy
V sobotu 19. listopadu připravila Spor-
tovní hala ZŠ v Hradecké ulici zajíma-
vý program nejen pro děti a rodiče, ale 
všechny zájemce o aktivní pohyb. Od 
14,30 hod. bude hala znít rokenrolem.

● 19. listopadu nebo 10. prosince
Sportování v rytmu rokenrolu

● 4. prosince
Sportování s Dášou

Host programu, rokenrolový klub Elvis 
Jihlava, představí svůj soutěžní program. 
Poté si zájemci budou moci s profesio-
nálními tanečníky zatančit v rytmu stále 
oblíbeného rokenrolu.
V neděli 4. prosince se na palubovce 
haly představí ve 14,30 hod. Dáša Tráv-
níková, oblíbená cvičitelka netradičních 
sportovních disciplín, tzv. barevného 
hraní a žonglování.

Hasičský pětiboj
24. září pořádala telčská stanice HZS 
Kraje Vysočina, za podpory okolních sbo-
rů dobrovolných hasičů a města Telč, ju-
bilejní, X. ročník Hasičského pětiboje. V 
letošním roce se do soutěže přihlásilo 47 

Hasičský pětiboj
Hasič v zásahové ústroji se spuštěným 
dýchacím přístrojem (kat. A) vynáší 
dvě hadice do druhého patra, překonává 
dvoumetrovou bariéru, posunuje 70 kg 
závaží palicí na vzdálenost 1,5 m, pře-
náší dva 20kg kanystry, provádí šedesát 
úderů šestikilovou palicí v hamer boxu, 
transportuje 75 kg vážící figurínu a roz-
tahuje cca 30 m zavodněnou hadici.
V kategorii B je dýchací přístroj pou-
ze zátěží.

Mažoretky reprezentovaly na Slovensku. 
Velmi dobře

místa. Choreografkou všech soutěžních 
skladeb je Marie Křížková.
„Celkem se do slovenského Sobotiště 
vydalo z Telče 49 děvčat. Nejmladší z 
nich byla ve formaci Poupátek Štěpán-
ka Langhammerová, které jsou 4 roky,“ 
přiblížila úspěšnou telčskou výpravu ve-
doucí mažoretek Renata Křížková.
V říjnu čekají mažoretky ještě dvě soutě-
že. O pohár ze zámku 2011 v Kolíně a O 
pohár lanškrounské koruny v Lanškrou-
ně.                       Podle TZ

Foto: Ilona Jeníčková

soutěžících z řad profesionálních i dobro-
volných hasičů. První tři místa v katego-
rii „B“ obsadili borci ze Sboru dobrovol-
ných hasičů ze Staré Říše. Zvítězil Martin 
Blecha, druhý a třetí byli David Blecha a 
David Mikysek. V kategorii A, s aktiv-
ním dýchacím přístrojem, zvítězil Milan 
Pařil ze stanice Telč, který tuto náročnou 
soutěž vyhrál již pošesté v řadě. Za ním 
se umístil na druhém místě Jaroslav Po-
ukar ze stanice Dačice a na třetím místě 
byl Aleš Navrátil z podniku DEZA Valaš-
ské Meziříčí. Další umístění sportovců z 
telčské stanice: Martin Kodys – 4. místo, 
Miroslav Poledna (10), Josef Volfšic (11) 
a Pavel Šebesta (20). V soutěži družstev 
obsadily telčské týmy první a třetí místo. 
Díky velkému množství sponzorů mohli 
být oceněni všichni soutěžící!              jf

Ceny a uznání m�sta Tel�e 2011
Jak jsme již p�ed �asem informovali, zastupitelstvo m�sta rozhodlo 12. zá�í o
nových držitelích Cen m�sta za letošní rok.
Ceny získali:
� Klub �eských turist� Tel�, za dlouholetou aktivní spole�enskou �innost a

organizaci dálkových pochod�
� ZO �eského svazu v�ela�� v Tel�i, za aktivní spolkovou �innost a pé�i o udržení

tradice v�ela�ství a jeho produkt�
� Oblastní Charita Jihlava, za provoz pe�ovatelské služby a rozvoj sociálních

služeb v Tel�i
� Marie Gregorová, za osobní p�ínos ke vzniku dobrovolnického programu,

domácí hospicové pé�e a dalších sociálních služeb v Tel�i
� Ji�í Jabulka, za vydání knih propagujících m�sto – „Tel� m�sto p�íb�h�“, „Tel�

pam�� dom�“ a „Tel� vyznání m�stu“
�David Lupa� navíc získal ocen�ní za výjime�ný sportovní po�in roku. V jeho

p�ípad� to bylo za t�etí místo na Mistrovství sv�ta junior� a dorostenc� v silovém
trojboji v Kanad�. (Více o jeho úsp�chu v TL 10)

Uznání získali:
� Ivana Moravcová, žákyn� ZŠ Masarykova, za vynikající úsp�ch ve finále

celostátní p�vecké sout�že „Slavíci ve školní lavici 2011“
� Andrea Li�manová, žákyn� ZŠ Hradecká, za 1. místo v okresním kole a 2. místo

v krajském kole v atletickém �ty�boji základních škol praktických
� Ji�í Páral, bývalý student GOB a SOŠ, za vynikající reprezentaci školy na Dnu

mladých velvyslanc� po�ádaném Americkou ambasádou v Praze a za ú�ast v
celostátním kole literární sout�že Spole�nosti p�átel USA

� Kate�ina Dejmková, bývalá studentka GOB a SOŠ, za aktivní práci a pomoc
d�tem, které žijí ve vylou�ené lokalit�, v rámci projektu Všeználek

� Jan Srp, bývalý student GOB a SOŠ, za vynikající výsledky v sout�žích
v grafických p�edm�tech v rámci kraje a republiky a za ú�ast na mistrovství sv�ta
v Pa�íži v záznamu a zpracování textu

� Akordeonový orchestr „M�chband“ ZUŠ Tel� a T�eš�, za vynikající
dlouholetou �innost a za 1. místo v krajském kole národní sout�že základních
um�leckých škol a vynikající a pedagogické vedení orchestru

Nová sportovní hala ZŠ v Hradecké ulici
nabízí

moderní prostory pro sportovní aktivity jednotlivc� i kolektiv�,
v�etn� mí�ových her.

Kontakt:
Jaroslav Novák, správce haly 602 541 258, jar.novak@email.cz

Kancelá� školy: 567 243 339, 603 286 937

Florbal v nové hale
Sportovní hala ZŠ v Hradecké ulici nabízí zájemc�m o florbal

pravidelné tréninky pod vedením Libora Slatinského a Jaroslava Nováka
mladší žáci, žákyn� (5 až 10 rok�) - každé úterý od 15,30 do 17,00

starší žáci, žákyn� (11 až 15 rok�) - každé pond�lí od 16,30 do 18,00
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Soutěž Waldviertler Sparkasse Cup 
(WSPK) se postupně vyvinula z jindři-
chohradeckého okresního přeboru mužů. 
V současném ročníku, který odstartoval 
utkáním Telč - Waidhofen a/Th. 9. říj-
na (76:23), dále hrají UBBC Gmünd, TJ 

Jiskra Nová Bystřice, TJ Sokol Slavo-
nice, TJ Studená, Login BBV Waidho-
fen/Th., BK Třešť, BK Lions Jindřichův 
Hradec a BK ŽABAŘI Telč. Soutěž nese 
název podle hlavního sponzora seriálu. 
Více: http://basket-telc.sweb.cz/

Sport
Basketbalistům hranice nevadí

Basketbal
Waldviertler Sparkasse Cup 2011 - 2012
6. 11. 18,30 Telč - BK Třešť
9. 11. 16,00 Telč - Sokol Studená
Utkání se hrají v nové sportovní hale v 
Hradecké ulici.

Telč - Waidhofen/Th. 76 : 23
(střelci Telče: L. Dvořáček 37(1), M. 
Maleček 16, R. Doležal 14, V. Falat 5(1), 
T. Smejkal 4 - v závorce počet trojek)

Telč - J. Hradec „D“ 54 : 62
L. Dvořáček 20(3), P. Žákovský P. 16, 
R. Doležal 5(1), V. Falat 5 (1), V. Černý 
4(1), M. Maleček 4

Rozhledna stále láká
Zeptali jsme se Vladimíra Mazala, před-
sedy KČT, který provozuje rozhlednu na 
Oslednicích:
Blíží se závěr sezóny. Máte spočítáno, 
kolik návštěvníků vystoupilo letos na 
rozhlednu?
Bude to opět více než 5 tisíc návštěvníků. 
Považuji to za velmi dobrý výsledek, na 
tom má velký podíl paní Jana Špiklová, 
která se letos o rozhlednu stará. Pochvalu 
si ale zaslouží i všichni členové oddílu, 
kteří mimo hlavní sezónu odsloužili bez-
platně služby na rozhledně o sobotách a 
nedělích.

Foto: Antonín Kresa

Opět na hokej
5. listopadu se otevře brána zimního stadi-
onu pro další hokejovou sezónu v Telči.
„Hokejový oddíl SK Telč zde sehraje v 
pravidelných intervalech sobotní domácí 
utkání, hrané vždy od 17 hodin v Krajské 
soutěži mužů,“ sdělil pro TL předseda 
oddílu František Čermák.
Ve čtyřkolové soutěži, která začala již 
22. října, startují týmy Ledče n. Sázavou, 
Velkého Meziříčí, Žirovnice a dvě muž-
stva telčského SK. Ta budou hrát jako 
mužstvo A a mužstvo juniorů. Soutěž 
skončí až 17. března příštího roku.
„Další mužstvo Telče, B, jsme přihlási-
li do místní hokejové soutěže O pohár 
města Telče,“ dodal F. Čermák.
V mládežnických kategoriích budou do-
mácí mužstva startovat na pravidelných 
turnajích po celou dobu provozu zimní-
ho stadionu.
Hokejisté mají samozřejmě zájem o 
nové adepty svého sportu. Předseda od-
dílu František Čermák má pro ně vel-
mi vstřícnou nabídku: „Každé pondělí, 
středu a pátek mohou přijít od 16 hodin 
na zimní stadion, kde jim trenéři poskyt-
nou potřebné informace,“ a dodal, „uví-
táme, a rádi se budeme věnovat úplným 
začátečníkům.“

Motokros má po sezóně
Posledním závodem letošní sezóny skončil 
v neděli 16. října čtyřdílný motokrosový se-
riál O pohár starosty Telče na Dyjických 
mostech. V průběhu celé soutěže, kterou 
pořádá Automotoklub Telč, se na startu 
objevilo v osmi kategoriích 96 závodníků. 
Bylo mezi nimi i šest odvážných dívek a 
žen. Výsledky jednotlivých kategorií:
Třída 50 ccm
1. Jan Kamiš
Třída 65 ccm
1. Jan Hadrava, Kamenice nad Lipou
2. Pavel Němeček, Telč
3. Petr Kučera, Telč
Třída 85 ccm
1. Tomáš Fexa
Junior
1. Vlastimil Dolák, Dačice
2. Tadeáš Klimeš, Dyjička
Hobby
1. Jakub Hlásný
Veterán
1. Vlad. Ampapa, Nová Říše
2. Libor Kratochvíl, Třebíč
3. Zdeněk Kučera, Telč
Dámský pohár
1. Eva Čermáková, Telč
Open
1. Libor Ampapa, Nová Říše

Fotbal skoro v poločase
Vzhledem k uzávěrce listopadového vy-
dání můžeme přinést fotbalové tabulky 
pouze ve stavu před posledním podzim-
ním  kolem soutěží.
Muži A
Krajská I.B třída 
1.  Hrotovice 12 8 2 2 37:19 26
2.  Stařeč 12 8 2 2 18:10 26
3.  Želetava 12 8 1 3 40:16 25
4.  Vrchovina B 12 7 3 2 23:9 24
5.  Telč 12 7 2 3 27:17 23
6.  Křižanov 12 7 1 4 17:19 22
Krajský přebor staršího dorostu
1.  Polná 11 7 3 1 42:25 24
2.  Telč 11 7 1 2 31:24 22
3.  Bedřichov 10 4 4 2 33:23 16
4.  Bystřice n.P. 11 4 4 3 44:35 16
5.  Chotěboř 10 4 3 4 36:23 15
6.  Kamenice n/L. 11 2 0 9 24:49 6
7.  Pacov 10 1 1 8 24:56 4
Krajský přebor mladšího dorostu 
1.  Bedřichov 10 7 1 2 27:20 22
2.  Telč 11 6 4 1 26:13 22
2.  Bystřice n.P. 11 6 1 4 33:15 19
4.  Kamenice n/L. 11 6 1 4 31:27 19
5.  Chotěboř 10 5 0 5 22:15 15
6.  Polná 11 2 1 8 16:33 7
7.  Pacov 10 1 0 9 15:47  3
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Nové knihy
městské knihovny
K topení je nejlepší staré dřevo, k pití 
staré víno, k důvěrným sdělením staří 
přátelé a ke čtení staří autoři.

Francis Bacon

Beletrie
Vondruška: Letopisy královské komory 
VI.; Formanová: Nevěra po americku; 
Kubátová: Čas odpouštění; Jakoubková: 
Čiň manželu dobře - peklem se ti odmě-
ní; Jackson: Chladná krev; Rudiš: Konec 
punku v Helsinkách; Viewegh: Mafie v
Praze; Morrell: Na ostří; Hejzlarová: Na 
Řece; Kepler: Paganiniho smlouva; Cun-
ningham: Za soumraku; Bajaja: Zvlčení; 
Szczygiel: Libůstka; Soukupová: Marta v 
roce vetřelce; Coelho: Alef; Halík: Úvahy 
na prahu tisíciletí; Šiklová: Bez ohlávky

Naučná
Vašíček: Nedobytná šifra; Vondrušková: 
Rodinné svátky a oslavy; Vrba: Utekl 
jsem z Osvětimi; Svobodová: Smích a 
pláč Afriky; Kossert: Chladná vlast; Gre-
gora: Kuchařka pro rodiče malých dětí; 
Spitzer: Kamenné zídky v zahradáca

Dětská
Wilson: Můj tajný deník; Braunová: 
Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.; 
Čtvrtek: O Kačence a tlustém dědečko-
vi; Rodda: Tajemná země Rondo - Klíč; 
Macourek: Pohádky; Gray: Nelly a pří-
šerky; Ignatow: Tajný finty oblíbených
holek; Kahoun: Chumelení; Peirce: Vel-
kej frajer Nate je prostě třída; Simpso-
novi - Promenáda

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Hele lidi
Občanské sdružení Slepíši ve spolupráci 
s Městským úřadem Telč realizuje vý-
chovně-vzdělávací program Hele Lidi ve 
dnech 16. 11. na ZŠ Masarykova a 30. 
11. na ZŠ Hradecká.
Výchovně-vzdělávací program Hele Lidi 
seznamuje děti zajímavou a hravou formou 
s životem handicapovaných lidí. Vznikl 
jako netradiční možnost představení handi-
capu, aby se odbouraly zažité předsudky. 
Děti se v rámci programu seznámí s 
obecnými informacemi o zdravotním 
handicapu. Formou hry tak pochopí růz-
ná omezení pramenící z běžného života 
lidí s handicapem. Například si na inva-
lidním vozíčku vyzkouší přejet práh u 
dveří, seznámí se s řečí hluchoněmých, 
projdou zvukovou cestou, vyzkouší své 
smysly (hmat, sluch, čich), které nevido-
mému člověku nahrazují zrak …
Program je uzpůsoben tak, aby se děti 
nebály a vyzkoušely si co možná nejvíc 
praktických věcí samy. Cílem programu 
je propojit informovanost s osobním pro-
žitkem účastníka k tomu, aby handicap 
nebyl vnímán jako stigma.

Romana Neufussová, sdružení Slepíši 

Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
18. 9. do 18. 10. 2011.

Září v číslech
Průměrná teplota: 15,3 °C
Průměrný tlak:1018,3 hPa
Srážky: 23,2 mm
Maximální teplota: 30,2 °C, 4. 9. v 16,31 
hod.
Minimální teplota: 5,7 °C, 16. 9. v 7,02 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 22,2 km/h, 18. 9.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice 

umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce

Vydařený začátek podzimu

Přednáškový cyklus, který pro širokou 
veřejnost pořádá

Národní památkový úřad v Telči

Rožmberkové 
fenomén českých dějin

Přednáší: PhDr. Martina Veselá
Středa 16. listopadu v 18 hodin

Univerzitní centrum MU v Telči

Bohoslužby
Římskokatolické
 1. 11. út 8.00 Matka Boží
   18.00 sv. Anna
2. 11. st 8.00 Matka Boží
   18.00 sv. Anna
5. 11. so 17.00 Matka Boží
6. 11. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 sv. Karel
12. 11. so 17.00 Matka Boží
13. 11. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
19. 11. so 17.00 Matka Boží
20. 11. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
26. 11. so 17.00 Jména Ježíš
27. 11. ne 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

Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185
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Kulturní kalendář
Akce
28. 11. 2011 – 6. 1. 2012
6. Knižní miniveletrh publikací věno-
vaných Telči a okolí.
Publikace jsou aktuálně v nabídce Infor-
mačního střediska. Všechny paragony od 
knih zakoupených v rámci miniveletrhu 
budou na začátku ledna slosovány a tři 
výherci obdrží zajímavé ceny.

2. 12. 13.00                        náměstí
Mikuláš, rozsvícení vánoční stromu a 
osvětlení města

Koncerty
3. 11. 19.30                        sál ZUŠ
Koncert Jany Lahodné (klarinet) a 
Iriny Kondratěnko (klavír)

13. 11. 15.00       kostel Jména Ježíš
Mozartovo Requiem
Účinkují spojené pěvecké sbory Santini 
Telč, JA.S Náměšť nad Oslavou, Notissi-
ma Katolické gymnázium Třebíč, Corus-
cante Třebíč, doprovází orchestr Cordial

27. 11. 17.00       kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert - Adventní čas v 
písních
Pěvecký sbor Smetana, Triodam, žákyně 
ZUŠ Telč pod vedením p. uč. Evy Kotí-
kové  a telčský kvintet Jaroslava Čajky

Výstavy
1. 4. – 31. 12.          Zámecká galerie
Hračky nestárnou
výstava hraček 20. – 80. let minulého 
století, www.zamek-telc.eu

12. 9. – 18. 11.        vstupní síň radnice
Telč v kresbách
kresby posluchačů architektury Fakulty 
stavební ČVUT Praha

23. 11. 2011 – 6. 1. 2012 
       vstupní síň radnice
Adventní výstava Základní umělecké 
školy Telč - Dětská grafika
Zahájení výstavy ve středu 23. 11. v 
16.00 hod.

27. 11. 2011 – 8. 1. 2012
 Městská galerie Hasičský dům
Sousedé na talíři
Putovní česko-rakouská výstava o spo-
lečném a rozdílném kuchařském umění
Vernisáž výstavy v neděli 27. 11. v 15.00 
hod. s cimbálovou muzikou Aleše Smut-
ného

Navazuje 1. adventní koncert v kostele 
Jména Ježíš.

Uzávěrka příštího čísla
16. listopadu

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Josefína Tarasová, Štěpnice
Michaela Štěpánková, Štěpnice
Jindřich Máca, Staré Město
Nikol Kovářová, Staré Město
Viktorie Lojková, Podolí
Ondřej Macků, Podolí
Matyáš Barták, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Jan Řičánek, Řásná
 a Markéta Zušťáková, Řásná
Josef Řihánek, Brno
 a Jarmila Benešová, Brno
Tomáš Vidlák, Telč
 a Linda Bartoňová, DiS., Telč
Milan Láník, Brtnice
 a Pavla Jandová, Brtnice
Jan Brychta, Slavonice
 a Michaela Macků, Praha
Bohuslav Major, Herálec
 a Zdeňka Pospíchalová, Žďár n.Sáz.
Michal Kubát, Telč
 a Vladěna Láníková, Č. Hrádek
Martin Remeš, Telč
 a Zdeňka Jakubcová, Krahulčí
Pavel Kolář, Telč
 a Markéta Vařbuchtová, Telč
Lukáš Veselý, Markvartice
 a Hana Mácová, Žatec

Opustili nás
Libuše Vondráková, Štěpnice 80 let
Jindřich Lazárek, Podolí 83 let
Dušan Horváth, Štěpnice 51 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemného 
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých 
podle úmrtního oznámení zveřejněného rodi-
nou (vypravitelem pohřbu).

Vzpomínka
1. prosince 2011 uplyne již 40 let, kdy nás 
navždy opustila paní Marie Ptáčková, 
od roku 1952 učitelka na Základní škole 
v Telči v Masarykově ulici. Předtím pů-
sobila na okolních malotřídních školách 
v Mysliboři, Radkově, Mrákotíně, Říde-
lově, Doupí, Staré Říši, Peči, Řečici a v 
Kostelním Vydří. Za tichou vzpomínku 
všem jejím bývalým žákům, přátelům a 
známým děkuje syn Jiří s rodinou.

TL 11/2011 - 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
Oldřich Houdek tiskárna 11-092

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po – Čt 15 – 19 hod.
3. 11. Film
9. 11. Slavíme Světový den vědy
21. 11. Světový den pozdravů, soutěž o 
nejoriginálnější pozdrav
23. – 24. 11. Adventní věncování
28. 11. Výroba vánočních dárků

Klub důchodců
                  v budově polikliniky
19. 11. 14.00
Literární pásmo veršů a písní „Český 
rok od jara do zimy“ – měsíc listopad
27. – 30. 11. 9 – 16
Mikulášská výstava perníčků, vyšíva-
ných a háčkovaných pokrývek
Pondělí 9.00 vzdělávací kroužek
 15.00 každé první pondělí v mě-
  síci vyšívání horáckého
   kroje
Úterý 14.00 kroužek ručních prací
Středa 14.00 trénink paměti
Čtvrtek 9.00 rekondiční cvičení
 14.00 dramatický kroužek
Pátek  turistický kroužek

Chovatelé
13. 11. 7 – 11 hod.   areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – vý-
kup kožek

Dům dětí a mládeže
25. 11. 16.00 Páteční dílny pro do-
spělé – Skleněné malované šperky
DDM Telč vás zve na páteční kreativní díl-
ny pro dospělé, které budou probíhat pravi-
delně, poslední týden v měsíci a to vždy na 
jiné výtvarné téma. Doba trvání cca 2 – 3 
hodiny, cena včetně materiálu je 150 Kč. 
Počet je omezen, možno hlásit účast pře-
dem v kanceláři DDM současně s platbou.

Krteček - Rodinné centrum je volně 
otevřené pro rodiče i prarodiče s dětmi 
od 0 do 6 let každé úterý 9.00 – 11.30 
hod. na Domě dětí a mládeže
Nově je také otevřený Krteček v Jihlavě na 
ul. Havlíčkova 58 s možností hlídání dětí 
každé pondělí a středu od 9 do 12 hod.

Klub Děti v akci
každé pondělí od 16 hod. v tělocvičně 
ZŠ Hradecká
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Sportujeme s hvězdou

Vondruška táhne

Co právě čtu
z městské knihovny

Kateřina Bláhová,
GOB Telč, 12 let

John Flanagan:
Hraničářův učeň

Will je obyčejný kluk, vyrůstající na hradu 
Redmontu, kterému se vše změní v den je-

ho patnáctých na-
rozenin. Do učení 
ho vezme hrani-
čář Halt. Will se 
postupně učí za-
cházet s hraničář-
skými zbraněmi a 
stává se z něj je-
den z nejlepších 
hraničářů Aralu-
enu.
Pokud máte rádi 
dobrodružství, 

napětí a hrdinské činy, pak je tato kniha 
pro vás ta pravá.

Čtenáře zpovídá Lenka Zamazalová

Víkendy se sportem v nové sportovní hale! V neděli 6. listopadu s hvězdou první ve-
likosti. Na palubovce haly se objeví reprezentant Česka ve volejbalu, hráč italského 
Trentina, mistra světa klubů, a jeden z nejlepších volejbalistů planety, Jan Štokr. Více 
čtěte na straně 20.                                                         Foto: Václav  Šlauf - MF Dnes

Ceny a uznání m�sta Tel�e 2011
Jak jsme již p�ed �asem informovali, zastupitelstvo m�sta rozhodlo 12. zá�í o
nových držitelích Cen m�sta za letošní rok.
Ceny získali:
� Klub �eských turist� Tel�, za dlouholetou aktivní spole�enskou �innost a

organizaci dálkových pochod�
� ZO �eského svazu v�ela�� v Tel�i, za aktivní spolkovou �innost a pé�i o udržení

tradice v�ela�ství a jeho produkt�
� Oblastní Charita Jihlava, za provoz pe�ovatelské služby a rozvoj sociálních

služeb v Tel�i
� Marie Gregorová, za osobní p�ínos ke vzniku dobrovolnického programu,

domácí hospicové pé�e a dalších sociálních služeb v Tel�i
� Ji�í Jabulka, za vydání knih propagujících m�sto – „Tel� m�sto p�íb�h�“, „Tel�

pam�� dom�“ a „Tel� vyznání m�stu“
�David Lupa� navíc získal ocen�ní za výjime�ný sportovní po�in roku. V jeho

p�ípad� to bylo za t�etí místo na Mistrovství sv�ta junior� a dorostenc� v silovém
trojboji v Kanad�. (Více o jeho úsp�chu v TL 10)

Uznání získali:
� Ivana Moravcová, žákyn� ZŠ Masarykova, za vynikající úsp�ch ve finále

celostátní p�vecké sout�že „Slavíci ve školní lavici 2011“
� Andrea Li�manová, žákyn� ZŠ Hradecká, za 1. místo v okresním kole a 2. místo

v krajském kole v atletickém �ty�boji základních škol praktických
� Ji�í Páral, bývalý student GOB a SOŠ, za vynikající reprezentaci školy na Dnu

mladých velvyslanc� po�ádaném Americkou ambasádou v Praze a za ú�ast v
celostátním kole literární sout�že Spole�nosti p�átel USA

� Kate�ina Dejmková, bývalá studentka GOB a SOŠ, za aktivní práci a pomoc
d�tem, které žijí ve vylou�ené lokalit�, v rámci projektu Všeználek

� Jan Srp, bývalý student GOB a SOŠ, za vynikající výsledky v sout�žích
v grafických p�edm�tech v rámci kraje a republiky a za ú�ast na mistrovství sv�ta
v Pa�íži v záznamu a zpracování textu

� Akordeonový orchestr „M�chband“ ZUŠ Tel� a T�eš�, za vynikající
dlouholetou �innost a za 1. místo v krajském kole národní sout�že základních
um�leckých škol a vynikající a pedagogické vedení orchestru

Nová sportovní hala ZŠ v Hradecké ulici
nabízí

moderní prostory pro sportovní aktivity jednotlivc� i kolektiv�,
v�etn� mí�ových her.

Kontakt:
Jaroslav Novák, správce haly 602 541 258, jar.novak@email.cz

Kancelá� školy: 567 243 339, 603 286 937

Florbal v nové hale
Sportovní hala ZŠ v Hradecké ulici nabízí zájemc�m o florbal

pravidelné tréninky pod vedením Libora Slatinského a Jaroslava Nováka
mladší žáci, žákyn� (5 až 10 rok�) - každé úterý od 15,30 do 17,00

starší žáci, žákyn� (11 až 15 rok�) - každé pond�lí od 16,30 do 18,00

Nejnavštívenější přednáškou v letošní přednáškové sezóně ve městě se mohou pochlu-
bit pracovnice městské knihovny. Zájem o besedu se spisovatelem a historikem Vlas-
timilem Vondruškou ve čtvrtek 13. října v konferenčním sále hotelu U Hraběnky po-
tvrdil, že V. Vondruška patří mezi naše současné nejoblíbenější autory. Na snímku A. 
Fajtové při podepisování knih, které nebralo konce.

Kvetly jabloně

Podzim? Ještě 16. října bylo možné vidět 
v Telči i v okolí kvetoucí jabloně.

KPH zve:
Závěrečný koncert sezóny
Město Telč, Kruh přátel hudby v Telči a 
Nadace Český hudební fond zve všech-
ny příznivce vážné hudby na závěrečný 
koncert sezóny 2011. Vystoupí mladá 
klarinetistka Jana Lahodná, umělkyně do-
poručená Nadací Český hudební fond, a 
vynikající klavíristka Irina Kondratěnko.
Zazní posluchačsky atraktivní skladby 
od R. Schumanna, W. A. Mozarta, H. Su-
termeistra, C. Saint-Saëns, Fr. Schuberta 
a H. Rambauda.
Koncert se koná ve čtvrtek 3. listopadu v 
sále ZUŠ v 19.30 hod. Plánovaný listo-
padový koncert učitelů ZUŠ je přeložen 
do příští sezóny 2012.   Lubomír Zadina


